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Horas de Trabalho do Estudante 

Horas Totais: 

Contacto: 

Teórico 
Teórico/
Prática 

Prática 
Laboratorial 

Trabalho de 
Campo 

Seminário 
EC/ 

Estágio 
Orientação 

Tutorial 
Outras 

1232 0 0 0 0 0 735 0 0 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

 
Objectives (knowledge, skills and competences to be developed by the students): 

 
Conteúdos programáticos: 

A. Prática orientada e supervisionada das diferentes abordagens e procedimento de intervenção, em 

utentes/clientes com disfunções de natureza neuro-músculo-esquelética, neurológica, 

cardiorrespiratória, mental, de desenvolvimento ou outras. 

B. Análise critica, discussão, argumentação e justificação, da informação e procedimentos registados 

nas fichas clínicas, relativas aos casos clínicos seguidos pelo aluno, durante os diferentes módulos de 

estágio. 

 
Descriptive syllabus: 

Ciclo de 
Formação: 

1º 

Ano: 
4º 

Semestre: 
Anual 

Área (CNAEF): 
726 

ECTS: 
44 

1. Efetuar a avaliação subjetiva e física de utentes/clientes, de acordo com a sua situação patológica 

e clínica visando o diagnóstico em fisioterapia; 

2. Realizar um plano de intervenção (tratamento, habilitação ou reabilitação) de acordo com a situação 

patológica e/ou clínica em causa, face à evidência científica, e de acordo com as necessidades 

funcionais e expectativas do utente/cliente, visando a promoção da saúde e prevenção da doença, da 

deficiência, da incapacidade e da inadaptação, de modo a atingir a máxima funcionalidade e qualidade 

de vida; 

3. Registar de forma sistemática os dados relativos às avaliações e/ou intervenções efetuadas; 

4. Relacionar os resultados obtidos com evidência científica; 

5. Desenvolver o interesse numa prática baseada na evidência; 

6. Realizar raciocínio clínico (discussão, argumentação e justificação) relativamente aos 

procedimentos realizados face aos casos clínicos solicitados 

1. To know how to perform the subjective and physical evaluation of the patient, according to its 

pathological and clinical situation, aiming for the diagnostics in physiotherapy; 

2. To perform a plan of intervention (treatment, habilitation or rehabilitation) according to the pathologic 

and/or clinical situation, based on the scientific evidence, and according to the functional needs and 

expectations of the patient, aiming for the promotion of health and prevention of disease, deficiency, 

incapacity and/ or inadequacy, in order to reach maximum functionality and life quality; 

3. To systematically register the data of the performed evaluations and/ or interventions; 

4. To relate the obtained results with scientific evidence; 

5. To develop the interest in evidence based practice; 

6. To perform clinical reasoning (discussion, argumentation and justification) in relation to the performed 

procedures, according to the requested clinical cases. 
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A. Oriented and supervised practice of the different approaches and procedures of intervention, in 

patients with neuro-muscle-skeletal, neurological, cardiorespiratory, mental or development 

dysfunctions. 

B. Critical analysis, discussion, argumentation and justification, of the information and registered 

procedures in the clinical files, related to the clinical cases followed by the student, during the different 

units of the clinical education. 

 
Bibliografia principal/Principal Bibliography: 

Segundo a norma americana APA – American Psychological Association (http://www.apastyle.org) 

 

http://www.wcpt.org/  

http://www.apta.org/  

http://www.csp.org.uk/  

http://www.apfisio.pt/  

http://www.physiotherapy.asn.au/ 

http://www.enphe.org 
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