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Editorial

Há alguns anos, para muitos seria inimagi-
nável pensar que um Curso Superior do 
interior do Ceará seria o único do Estado a 

atingir o nível máximo de excelência exigido pelo 
Ministério da Educação (MEC). Sobral novamente 
se destaca no cenário educacional cearense e esta-
mos orgulhosos por terem sido as Faculdades INTA 
a garantir mais esse feito.

Segundo o MEC, o nosso Curso de Fisioterapia 
é sim o melhor do Ceará. Temos a melhor equipe 
docente, 80% composta por mestres e doutores. 
Temos os melhores laboratórios, o melhor campo 
de estágios, a melhor infraestrutura, matriz curri-
cular moderna, valorosos programas de extensão 
e responsabilidade social e, acima de tudo, acadê-
micos conscientes de seu papel social, que desde 
cedo percebem a importância de atuar de forma 
ética, profissional, humanizada e com dedicação, 
Passos fundamentais para se tornarem referência 
na profissão que abraçaram.

Nossos colaboradores estão de parabéns! Nos-
sa equipe técnica, administrativa e docente está 
de, parabéns. Nossos acadêmicos estão de para-
béns! Mas, antes de todos, o povo de nossa Região 
está de parabéns. Há 13 anos o povo sobralense e 
de toda a Região Norte acredita no INTA e confia 
na qualidade de nosso trabalho. É por causa des-
sa confiança que nos empenhamos e ousamos, 
sempre com o objetivo de fazermos por merecer 
cada conquista, que apenas alimentam nosso de-
sejo de buscar cada vez mais trazer orgulho para  
nossa gente.

Dr. Oscar Rodrigues Junior
Diretor Geral
Sistema Educacional INTA

Dr. Oscar rodrigues Junior
Diretor Geral das Faculdades INTA

Sobral  na  frente 
de novo

www.facebook.com/FaculdadesINTA

@FaculdadesINTA
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É uma ciência da Saúde que estuda, previne e 
trata os distúrbios cinéticos funcionais que 
ocorrem em órgãos e sistemas do corpo hu-

mano, gerados por alterações genéticas, traumas 
e doenças adquiridas. O profissional formado pelo 
Curso de Fisioterapia é habilitado à construção do 
diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Cinesiológico Funcional), à prescri-
ção das condutas fisioterapêuticas, além de sua 
aplicação no paciente, bem como o acompanha-
mento da evolução do quadro clínico funcional e 
as condições para a alta do serviço. 

Áreas de atuação:

• Hospitais, clínicas, ambulatórios e consultórios
• Centros de Reabilitação
• Programas de Saúde Coletiva
• Ações Básicas em Saúde
• Postos de Trabalho e Ergonomia nas Empresas, 
indústrias, Clubes e Academias
• SPAs e Centros Desportivos
• Auditorias Técnicas Profissionais
• Perícias judiciais trabalhistas
• Oficinas Ortopédicas e Centros de Saúde

Coordenadora: Profª. Me. Jorgiana de Oliveira 
Mangueira
Secretária: Fernanda de Sousa Barros Dias

Fisioterapia
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Mostra de Biscuit

Em junho, as Faculdades INTA 
promoveram a I Mostra de Biscuit 
de Anatomia Humana. Durante o 
evento, que marcou o encerramento 
da disciplina de Anatomia Humana, 
86 acadêmicos do primeiro período 
confeccionaram peças anatômicas 
utilizando a técnica do Biscuit.

“Este foi um evento piloto, pro-
movido com apoio da Pró-Diretoria 
de Extensão e Responsabilidade So-
cial. Só foi convidada a comunidade 

interna do INTA (acadêmicos, do-
centes, Coordenadores e Pró-Dire-
tores). Neste segundo semestre ire-
mos convidar as escolas de Ensino 
Médio e Fundamental do município 
para prestigiá-los”, adianta o Coor-
denador de Estágios do Curso, Prof. 
Me. Leandro Barbieri.

De acordo com o Prof. Barbieri, o 
Projeto tem como objetivos favore-
cer o processo de ensino aprendiza-
gem do acadêmico de fisioterapia, 

correlacionar teoria com a prática, 
buscar novas formas de ensinar a 
disciplina de Anatomia e difundir 
novas formas de conhecimento em 
Fisioterapia.

O Projeto foi enviado e aceito 
no XXII FÓRUM NACIONAL DE ENSI-
NO EM FISIOTERAPIA, que ocorrerá 
em Brasília entre os dias 12 e 15  
de setembro.

O que é Biscuit?
Biscuit ou Porcelana Fria é a 

massa de modelar produzida a par-
tir da mistura de amido de milho, 
cola branca para porcelana fria, 
conservantes, como limão ou vina-

gre, e vaselina. Este tipo de massa 
não precisa ser aquecida para que 
mantenha seu formato final de mo-
delagem e seca em contato com o 
ar. O Biscuit é uma massa de fácil 

modelagem, aceitando tingimento e 
pintura com diversos tipos de tintas 
e corantes.

Quando o corpo 
humano se torna 
arte
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Fisioterapia
em números

Não é por acaso que o Curso de 
Fisioterapia das Faculdades 
INTA obteve nota máxima na 

avaliação do Ministério da Educação 

(MEC).
Atualmente, o Curso conta com 

quadro de docentes de altíssima 
qualidade, amplo campo de está-

gios, e o melhor, acadêmicos es-
timulados e bem preparados para 
atuar com excelência no mercado.

Acadêmicos

Atendimentos

Estágios

Clínica de Fisioterapia
Corpo Docente

Preceptores

Convênios

Hoje são mais de 550 acadêmicos 
matriculados no Curso.

Só nos campos de estágios são 
esperados aproximadamente 60 mil 
atendimentos em 2012.

São 183 estudantes em período 
de estágio supervisionado.

As Faculdades INTA mantêm a 
Clínica Escola de Fisioterapia, onde 
a população recebe atendimento 
gratuito.

Formado, em sua maioria, por 
Mestres e Doutores (80%).

Atualmente, 13 preceptores 
acompanham os acadêmicos em 
suas atividades de estágio.

Em Sobral, o Curso de Fisiotera-
pia das Faculdades INTA mantém 
parcerias com a Prefeitura Munici-
pal (através da Secretaria Municipal 
de Saúde), Santa Casa de Misericór-
dia de Sobral, Hospital do Coração 
Pe. José Linhares, Hospital Dr. Este-

vão Ponte, além de clínicas particu-
lares, como a Clínica de Fisioterapia 
Multimed, onde oferecem estágios.

As parcerias se estendem a ou-
tros municípios da região, como Ca-
riré (Prefeitura Municipal, através 

da Secretaria de Saúde do Municí-
pio) e Tianguá (Prefeitura Munici-
pal, através da Secretaria da Saúde), 
com a Clínica de Fisioterapia Santa 
Terezinha e com o Hospital Madale-
na Nunes / São Camilo.
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Fisioterapia

Curso de Fisioterapia INTA é o único do Ceará 
reconhecido com nota máxima

Próximo de formar sua primeira turma, o Curso de Fisio-
terapia das Faculdades INTA obteve o reconhecimento 
do Ministério da Educação (MEC) com o conceito 5 

(cinco), o mais alto concedido a um Curso de Graduação 
em Nível Superior. O processo de reconhecimento foi con-
cluído após visita de avaliadores enviados pelo MEC à sede 
do INTA, em Sobral. Com o resultado, as Faculdades INTA 
tornam-se a primeira Instituição de Ensino Superior (IES) 
do Ceará a obter reconhecimento com nota máxima no 
Curso do Fisioterapia.

“Nem encontro palavras para expressar o quanto estou 
feliz com esse resultado. Atribuo esse conceito máximo à 
equipe de professores, especialmente os pertencentes ao 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) que, sem medir esfor-

ços, trabalharam duramente para que juntos pudéssemos 
oferecer aos nossos estudantes um ensino de excelência. 
Agradeço e compartilho com todos os professores, estu-
dantes, corpo técnico e gestor das Faculdades INTA nossa 
felicidade, nosso mérito e a certeza que valeu toda a nos-
sa dedicação”, comemora a Coordenadora do Curso, Profa. 
Jorgiana Mangueira. 

A avaliação do MEC leva em consideração desde os cri-
térios administrativos, corpo docente e equipe técnico-ad-
ministrativa, além da estrutura física. “Um dos diferenciais 
de nosso curso é a matriz curricular, que privilegia a carga 
horária prática, a integralização das disciplinas e a cons-
trução de um currículo completo voltado para as diversas 
áreas de atuação da Fisioterapia”, explica o professor Gui-
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Curso de Fisioterapia INTA é o único do Ceará 
reconhecido com nota máxima

lherme Pertinni, Coordenador Assistente do Curso.
Para a professora Fernanda Magda Borges Rodrigues, é 

até difícil explicar a importância da nota obtida. “Pode pa-
recer fácil ser bem avaliado pelo MEC, mas somente quem 
vivenciou a cada minuto os projetos realizados, quem par-
ticipou de cada reunião, quem viveu a fundo todos os mo-
mentos para organizar uma matriz curricular compatível 
com as necessidades do Curso e da região sabe o sabor 
que tem esse nosso cinco”, destaca.

“O Grupo do Curso de Fisioterapia é bem unido e super 
competente, e por essa e outras qualidades é que essa 
nota foi bem merecida. Tenho orgulho de dizer que faço 
parte dessa Instituição e desse grupo”, afirma a secretária 
acadêmica do Curso, Fernanda Dias.

De acordo com o Diretor Geral das Faculdades INTA, 
Dr. Oscar Rodrigues Jr., a conquista reflete a seriedade do 
trabalho realizado e do investimento em qualidade que a 
IES fez ao longo dos anos. “Essa conquista só foi possí-
vel graças ao empenho e profissionalismo de cada um de 
nossos colaboradores. A nota aumenta ainda mais nossa 
responsabilidade, pois agora teremos de nos dedicar para 
continuar oferecendo aos nossos acadêmicos uma edu-
cação de excelência para que se destaquem e obtenham 
sempre as melhores oportunidades no mercado de traba-
lho”, finaliza.
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Qualidade de Vida

Entende-se como METODOLOGIA 
ATIVA, uma forma de desenvol-
ver o processo de aprendizado 

utilizando experiências reais, com 
capacidade para solucionar com su-
cesso tarefas essenciais da prática 
profissional em diferentes contex-
tos (EMESCAM, 2007).

A partir deste conceito, o Cur-
so de Fisioterapia das Faculda-
des INTA desenvolve na disciplina 
de Fisioterapia em Saúde Coletiva 
I, sob a responsabilidade da Pro-
fa. Me. Ivana César, o uso de uma 
técnica educacional voltada para a 
prática acadêmica em ferramentas  

sociais e comunidades. 
A oficina produtiva desenvolvida 

na disciplina visa a construção de 
uma cartilha educacional direciona-
da nos seguintes âmbitos da saúde 
coletiva: Saúde do Homem, Saúde 
da Criança, Saúde da Mulher,  Saú-
de do Idoso, Criança e Saúde Men-
tal.” Os alunos têm a possibilidade 
de desenvolver suas habilidades na 
construção do material, que agrega 
conhecimento científico, criativida-
de e transferência de responsabi-
lidade social”, relata a professora 
diante da experiência desenvolvida.

“É mais um método exitoso do 

Curso, que marca sua história e po-
tência no ensino”, afirma a Coor-
denadora do curso, Profa. Me. Jor-
giana de Oliveira Mangueira, que 
completa ressaltando o fato de o 
corpo docente trabalhar em prol de 
um curso de qualidade e diferencia-
do no Estado do Ceará.

Referência citada:
EMESCAM. Metodologias Ativas. Fó-
rum Nacional de Educação das Pro-
fissões na Área de Saúde. Publica-
ções. Palestra da oficina de Vitória 
– ES. Disponível em: http://www.
fnepas.org.br/publicacoes.htm

Uso de Metodologias 
Ativas no Curso de 
Fisioterapia
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Qualidade de Vida

O Projeto de Extensão Educa-
ção Postural, coordenado 
pela Profa. Me. Jorgiana de 

Oliveira Mangueira, realizou ações 
educativas para adolescentes da Es-
cola Estadual Sinhá Sabóia, situada 
no bairro Dom Expedito.

Os extensionistas prepararam 
material educativo para apresenta-

ção de informações sobre anatomia 
do aparelho locomotor, principais 
patologias que acometem a colu-
na vertebral e a postura em geral 
e finalizaram sua apresentação com 
orientações posturais para as ativi-
dades do dia-a-dia.

Foram utilizados, além de expo-

sição de imagens, peças do labora-
tório de anatomia das Faculdades 
INTA para melhor aproximação com 
a temática e facilitação do aprendi-
zado dos estudantes. 

Ao final das apresentações os 
estudantes participaram ativamente  
esclarecendo dúvidas.

O Projeto
A proposta do Projeto de Educa-

ção Postural é expandir o acesso da 
comunidade a práticas preventivas 
em saúde, além de promover o au-
tocuidado através de ações educati-
vas e terapêuticas voltadas a pesso-
as portadoras de queixas de dores 

mio-osteo-articulares e/ou altera-
ções posturais, realizar atividades 
terapêuticas com exercícios postu-
rais e de alongamento muscular e 
promover vivências corporais envol-
vendo a massagem, automassagem 
e relaxamento corporal.

O Projeto é coordenado pelas 
professoras Me. Jorgiana Oliveira 
Mangueira e Me. Samara Sousa Vas-
concelos Gouveia, com participação 
de acadêmicos extensionistas do 
Curso.

Projeto Educação 
Postural na Escola
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Artigo

Péssimos hábitos  
e o comportamentos na velhice

Para a área da saúde, não existe 
ninguém saudável ou um tipo 
familiar saudável, pois a defini-

ção da palavra saúde vai muito além 
da “não doença”.

Uma família relativamente sau-
dável é aquela em que há uma har-
monia entre os membros familia-
res, uma união, estabilidade, onde 
os pais com bons exemplos e com 
bastante conversa conseguem de-
monstrar aos filhos o que é certo 
e o que é errado, fazendo com que 
sigam seus exemplos, tratando bem 
a tudo e a todos.

Alguns exemplos de famílias não 
saudáveis:

- Famílias “de antigamente”, nas 
quais o pai mandava em tudo e todos 
obedeciam. O membro mais velho 
da família agia de forma opresso-
ra obrigando aos demais a fazerem 
coisas que para eles era o certo, ou 
coisas que mesmo estando erradas, 
e mesmo esses membros mais anti-

gos sabendo que aquilo era errado, 
obrigavam aos demais a fazerem, 
só por vaidade.

- Famílias em que os pais mimam 
muitos os filhos, fazendo com que 
esses filhos fiquem dependentes 
dos pais (mesmo o filho tendo capa-
cidade para realizar tal tarefa, não 
a realiza, pois já tem o pai ou a mãe 
para fazer aquilo, não a realizando 
por puro comodismo; ou quando o 
filho não realiza determinada ativi-
dade por medo de não conseguir, 
pedindo para que o pai ou a mãe 
faça aquilo por ele).

- Família em que os pais consi-
deram um filho melhor que o outro 
(para os pais o “filho” é bom em 
tudo, já a “filha” não é boa em nada, 
tratando-os de forma desigual).

Esses tipos familiares geram uma 
negativa forma de vida durante a 
velhice, onde o idoso acaba sofren-

do com o abandono (por não ser 
mais útil para aqueles filhos mima-
dos), ou sofre maus tratos (onde os 
filhos alegam que só o tratam as-
sim porque na época em que mora-
vam com os pais, eles os tratavam  
dessa forma).

Os filhos mimados também aca-
bam sofrendo na velhice, por achar 
que as pessoas que convivem com 
eles não são pessoas boas o sufi-
ciente para estarem no seu meio so-
cial, ignorando ou desrespeitando 
essas determinadas pessoas. Pode-
-se ver muito esse exemplo em abri-
gos, onde o idoso tem um mau con-
vívio com os demais idosos ou com 
os profissionais que ali trabalham.

“As espécies que sobrevivem não 
são as mais fortes, nem as mais 
inteligentes, e sim aquelas que se 
adaptam melhor as mudanças.” OBF

“Vá em frente, encha alguém de 
alegria.” Stephen Covey.

Lilian Carvalho Viana
8º Período – Curso de Fisioterapia
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Responsabilidade Social

Adote um 
Idoso

No Brasil, até o ano 2025, es-
tima-se que ocuparemos o 
sexto lugar da população de 

idosos do planeta, com 31,8 mi-
lhões de indivíduos com 60 anos 
ou mais.  Porém, estamos longe de 
atingirmos o envelhecimento bem 
sucedido. Com o referido ritmo ace-
lerado de envelhecimento no Brasil  
criam-se novos desafios para a so-
ciedade contemporânea, pois esse 
processo ocorre num cenário de 
profundas transformações sociais, 
urbanas, industriais e familiares.

O envelhecimento populacional 
brasileiro caracteriza-se pelo acú-
mulo de incapacidades progressivas 
nas suas atividades funcionais e de 
vida diária, associada a condições 
socioeconômicas adversas. A mor-
talidade é substituída por comorbi-
dades e a manutenção da capacida-
de funcional surge, Portanto, como 
um novo paradigma de saúde, rele-
vante para o idoso.

Percebe-se que a família encon-
tra grandes dificuldades para o de-
sempenho das funções tradicionais 
a ela atribuídas, de educadora das 
crianças e cuidadora dos mais ve-
lhos. Se as instituições para idosos, 
conhecidas como asilos, se desti-
navam à velhice desvalida, hoje, 
em dia na sociedade marcada pelo 
envelhecimento, passam a ter uma 
nova missão: cuidar de idosos ne-
cessitados de uma assistência mul-
tiprofissional, em face das perdas 
funcionais que tornaram problemá-
tica a vida a sós ou com a família.

Com o crescimento dessa popu-
lação idosa e dependente de cuida-
dos especiais, as instituições desti-
nadas a prestar assistência a essa 
população se tornam cada vez mais 
necessárias. A busca de novos mo-
delos institucionais que propiciem 

um ambiente e cuidados específicos 
e que preservem e promovam os di-
reitos fundamentais do idoso como 
ser humano deve ser incentivado. 
Essa busca muitas vezes proporcio-
na a aproximação entre a comuni-
dade e a universidade e vice-versa.

Os idosos institucionalizados 
apresentam um perfil diferenciado, 
grande nível de sedentarismo, ca-
rência afetiva, perda de autonomia 
causada por incapacidades físicas 
e mentais, ausência de familiares 
para ajudar no autocuidado e insufi-
ciência de suporte financeiro. Estes 
fatores contribuem para a grande 
prevalência de limitações físicas e 
comorbidades refletindo em sua in-
dependência, autonomia e na quali-
dade de vida.

O novo paradigma de saúde do 
idoso brasileiro é como conservar a 
sua capacidade funcional manten-
do-o independente e preservando a 
sua autonomia. O idoso institucio-
nalizado e a entidade que o abriga, 
geralmente, não conseguem arcar 
sozinhos com a complexidade e 
as dificuldades da senescência e/
ou senilidade. Como se pode ver, o 
prolongamento da vida não é uma 
atitude isolada.

Profissionais que trabalham com 
o processo do envelhecimento nas 
mais diversas áreas de saber (mé-
dicos, fisioterapeutas, enfermeiros, 
terapeutas ocupacionais e outros) 
tentam proporcionar, em todos os 
níveis de atenção à saúde (primário, 
secundário e terciário), o bem estar 
bio-psico-social dos idosos institu-
cionalizados, potencializando suas 
funções globais, a fim de obter uma 
maior independência, autonomia 
e uma melhor qualidade para essa 
fase de vida.

Para se alcançar esta aborda-

gem holística do idoso, faz-se ne-
cessário a criação do Programa de 
Responsabilidade Social “Adote um 
Idoso”, tendo, como temática prin-
cipal a manutenção da capacidade  
físico-funcional global buscando o 
aspecto biopsicossocial do proces-
so do envelhecimento.

Esse programa faz parte do Cur-
so de Fisioterapia das Faculdades 
INTA e é composto de atividades 
educativas, lúdicas e interacionais 
com idosos de Instituição de Lon-
ga Permanência, Oficina de Exten-
são da Terceira Idade com foco  
na Gerontologia.

O programa “Adote um Idoso” 
tem como objetivos, ainda, res-
gatar a história de vida através da 
memória histórica dos idosos da IL-
PIs, estimular o desenvolvimento de 
atividades de interação social entre 
essas pessoas, estimular o interes-
se dos idosos por atividades recre-
ativas e festivas, desenvolver ati-
vidades com jogos que estimulem 
seu raciocínio, facilitar sua comu-
nicação intra e interpessoal, propi-
ciar aos alunos do Curso de Fisiote-
rapia vivência com pessoas idosas 
no ILPIs, promover o envolvimento 
dos cuidadores da ILPIs, num pro-
cesso de formação em torno das te-
máticas inerentes as necessidades 
dos idosos, desenvolver atividades 
educacionais por meio de ciclos de 
palestras direcionados aos estu-
dantes, abordando temáticas rela-
cionadas ao pleno desenvolvimento 
dos idosos, estimular os estudantes 
a desenvolver equipamentos e dis-
positivos mecânicos de baixo custo 
que possibilitem a independência e 
autonomia dos idosos e criar ações 
preventivas, assistenciais e educati-
vas  que integram o projeto a ILPIs.

Professora Fernanda Magda Borges Rodrigues
Especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
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