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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM OSTEOPATIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Distúrbios do Sistema Digestivo, Endócrino e Genito-Urinário 
 

Curricular Unit: 

 

Disturbances of the Digestive System, Endocrine and Genito-Urinary 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Avaliação semiológica do doente suspeito de patologia. 

Reconhecimento dos sinais e sintomas de patologia e sua integração em algoritmos diagnósticos. 

Dotar o aluno de conhecimentos da patologia, e da capacidade de orientar o diagnóstico e tratamento. 

No fim da sua formação na disciplina o aluno deve: 

- Saber identificar e definir a patologia; 

- Conhecer as possibilidades terapêuticas do doente; 

- Ser capaz de aplicar de uma forma adequada o tratamento sem prejuízo da Patologia que se lhe apresenta; 

- Reconhecer o tratamento mais adequado e, se for o caso, a aplicar. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Symptomatic evaluation of the patient pathology suspect. 

Recognition of the signs and symptoms of disease and their integration into diagnostic algorithms. 

Provide students with knowledge of the pathology, and the ability to guide diagnosis and treatment. 

At the end of their training in the discipline a student must: 

- To identify and define the pathology 

- Know the therapeutic possibilities of the patient. 

- Be able to apply in a manner appropriate treatment without prejudice to the pathology that is presented 

to him; 

- To recognize the most appropriate treatment, if any, to apply. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Sistema Digestivo  

Principais Sinais de Alerta 

- Febre 

- Disfagia 

- Palidez 

- Náuseas, vómitos 

- Hematémese, melena 
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- Lombalgia abdómino-pélvica retro esternal 

- Distúrbios de trânsito 

- Sangramento retal 

- Contração abdominal e defesa 

- Icterícia 

- Palidez 

- Doenças de pele, prurido 

- Palpação de uma massa abdominal ou subclávia  

- Sinais de emergência cirúrgicos 

Sistema Urinário  

- Distúrbios miccionais  

- Hematúria 

- Urina turva  

- Dor lombar-abdominal 

- Dor escrotal 

- Massa abdómino-pélvica e escrotal 

- Perturbações da função sexual em homens  

- Síndromes litiásicas 

- Síndromes infeciosas 

- Síndromes de insuficiência renal aguda e crónica  

- Síndromes tumorais 

- Incontinência urinária  

Ginecologia 

 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Digestive system 

Major Warning Signs 

- Fever 

- Dysphagia 

- pallor 

- Nausea, vomiting 

- Hematemesis, melena 

- Low back pain abdominopelvic retro sternal 

- Traffic Disorders 

- Rectal bleeding 

- Abdominal contraction and defense 

- Jaundice 

- Pallor 

- Skin disorders, pruritus 

- Palpation of an abdominal mass or subclavian 

- Emergency surgical signals 

Urinary system 

- Micturition disorders 

- Hematuria 

- Cloudy urine 

- Lumbar-Abdominal pain 

- Scrotal pain 

- Cystalgia 
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- Abdomino-pelvic and scrotal Mass 

- Disorders of sexual function in men 

- Lithiasis Syndromes 

- Infectious Syndromes 

- Syndromes of acute and chronic renal failure 

- Tumor Syndromes 

- Urinary incontinence 

Gynecology 
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