UNIVERSI DADE F ED ERAL D A
BAHIA
SUPERINT END ÊNCI A ACADÊMIC A
SECRETARIA GER AL DOS CUR SOS

PROGRAMA DE
COMPONENTES
CURRICULARES

COM PO NEN TE CURRI CUL AR
CÓDIGO

NOM E

ICSE61

Tópicos Avançados em Estudo do Movimento Humano

CARGA HORÁRIA

MÓDULO

T

P

E

TOTAL

017

034

000

051

T

P

E

ANO VIGENTE

2015

PROF ESSO R RE SPO N SÁV EL : Ab rah ã o F on t es Ba pt i st a

C RÉDI TO : 03

EM ENT A

Esta disciplina será oferecida semestralmente a alunos de pós-graduação das grandes áreas de ciências da saúde,
biológica, exatas e da terra e engenharias; neuroanatomia, neurofisiologia e biomecânica aplicadas ao movimento
humano: controle de movimentos e biomecânica normal e na presença de dor, lesões nervosa centrais e periféricas;
estudo de ferramentas para avaliação do movimento humano: análise eletromiográfica, cinemátia e cinética do
movimento humano; estudo de ferramentas para avaliação da plasticidade cortical através de métodos eletrofisiológicos:
Equantitativo, Estimulação Magnética Transcraniana; avaliação da interação entre áreas corticais através de métodos
matemáticos/estatísticos.
O BJ ETI VO GE RAL

• Obter e consolidar competências necessárias para a compreensão e avaliação do movimento humano através de
métodos biomecânicos e eletrofisiológicos.
O BJ ETI VO S ESP ECÍ FI COS

• Rever as bases anatômicas, fisiológicas e biomecânicas do movimento humano normal e na presença de
condições patológicas (dor, lesões nervosas centrais e periféricas);
• Apresentar os conceitos básicos da avaliação cinética e cinemática do movimento humano, com ênfase na análise
através da dinamometria e avaliação com ferramentas de filmagem de alta resolução;
• Apresentar os conceitos básicos da avaliação eletrofisiológica do movimento humano, com ênfase na análise
através da eletromiografia de superfície, na eletroencefalografia quantitativa e na estimulação magnética
transcraniana;
• Treinar o uso da avaliação cinética, cinemática e eletrofisiológica do movimento humano;
• Discutir o uso de modelos matemáticos/estatísticos usados para compreender a interação entre áreas do córtex
cerebral.
M ET ODOL OGI A

•
•
•
•

Aulas Teóricas: Exposição participada com recursos áudios-visuais;
Aulas Práticas: Apresentação e uso das ferramentas biomecânicas e eletrofisiológicas para estudo do
movimento humano;
Auto-aprendizado por meio da Plataforma Moodle;
Verificações teórica e prática;

•

Seleção através de entrevista e apresentação de projeto na área da disciplina.

CONT E ÚDO P ROG RAM ÁT I CO

MÓDULO TEÓRICO:
• Neuroanatomia aplicada ao movimento humano;
• Neurofisiologia aplicada ao movimento humano;
• Biomecânica do movimento humano;
• Alterações do controle de movimento e biomecânica em condições de dor, lesões nervosas centrais e periféricas;
• Bases teóricas da dinamometria, da avaliação do movimento através da ferramenta Vicon e integração com
eletromiografia de superfície;
• Bases teóricas da eletroencefalografia quantitativa;
• Bases teóricas do uso de estimulação magnética transcraniana para avaliação da plasticidade cortical;
• Modelos matemáticos/estatísticos para compreensão da interação entre áreas corticais usando dados da
eletroencefalografia quantitativa.
MÓDULO PRÁTICO:
• Oficina prática do uso das ferramentas biomecânicas e eletrofisiológicas de estudo do movimento humano.
• Regras de segurança;
• Avaliação prática de sujeitos normais e pacientes.
BI BL I OGR AFI A
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