FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA

Unidade curricular:
Introdução à Profissão
Curricular Unit:
Introduction to the profession

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Definir o conceito de fisioterapia e fisioterapeuta e identificar o perfil nas diferentes áreas de atuação.
Identificar o processo de intervenção em fisioterapia, assente numa prática baseada na evidência.
Explicar a atividade profissional do fisioterapeuta, identificando a prescrição de exercicio terapeutico como
competência central.
Descrever a história da Fisioterapia a nível nacional e internacional.
Explicar as responsabilidades legais e éticas inerentes à prática profissional.
Nomear os standards e requisitos definidos pelas estruturas representativas da profissão e entidades reguladoras.
Analisar a obrigação do exercício da profissão de acordo com a legis artis, bem como do desenvolvimento
profissional contínuo.
Definir conceito de Saúde, Doença, Incapacidade e Deficiência.
Classificar os dados obtidos pela Classifcação Internacional de Funcionalidade, tendo por base a estrutura e função
do sistema de movimento humano.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
To define the concept of physiotherapy and physiotherapist and identify the profile in the different areas
of practice.
To identify the intervention process in physiotherapy, based on an evidence-based practice.
To explain the professional activity of the physiotherapist, identifying the prescription of therapeutic
exercise as central competence.
To describe the history of Physiotherapy at national and international level.
To explain the legal and ethical responsibilities inherent in professional practice.
To appoint the standards and requirements defined by representative structures of the profession and
regulators.
To analyze the obligation to exercise the profession in accordance with legis artis as well as continuous
professional development.
To define the concept of Health, Illness, Handicap and Disability.
To classify the data obtained by the International Classification of Functioning, Disability and health, based
on the structure and functio
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
O Perfil do Fisioterapeuta
O Fisioterapeuta como profissional de saúde
História e desenvolvimento da Fisioterapia a nível nacional e internacional
Valores da moral e da ética;
Ética e Fisioterapia;
Regras de conduta profissional - Código deontológico, Padrões de Prática Profissional;
Associações profissionais de Fisioterapeutas/Fisioterapia - Nacionais / Internacionais;
Modelos de Saúde
Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
Syllabus (1000 caracteres)
The profile of the physiotherapist
The physiotherapist as health professional
History and development of Physiotherapy at national and international level
Values of morals and ethics
Ethics and physiotherapy
Rules of professional conduct - Code of Ethics, Standards of Professional Practice
Professional Associations of Physiotherapists / Physiotherapy - National / International
Health Models
International Classification of Functioning, Disability and Health

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Coutinho, I. M. (2007). O Exercício em Fisioterapia - Padrões de Prática. Arquivos de Fisioterapia, 1(3), 48-53.
Vital, E., Castro, M., Almeida, P., & Cruz, E. (2018) O Perfil Profissional do fisioterapeuta. Associação Portuguesa de
Fisioterapeutas.
Vital, E., Ferreira, L., & Jorge, P. (2018). Caraterização da Atividade Profissional dos Fisioterapeutas. Associação
Portuguesa de Fisioterapeutas.
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