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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM OSTEOPATIA 

 

 

 Unidade curricular:  

Princípios Fundamentais da Osteopatia 

 

Curricular Unit: 

Fundamental principles of osteopathy 

 

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

 

1- Reconhecer os princípios fundamentais; 

2- Compreender o processo osteopático; 

3- Conhecer o procedimento /técnicas e materiais necessários à intervenção; 

4- Efetuar avaliação das Necessidades Humanas Básicas (NHB); 

5- Desenvolver conhecimentos na avaliação e interpretação das NHB; 

6- Conhecer intervenções de osteopatia relacionados com a satisfação das NHB; 
 

 

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

 

1- Recognizing the fundamental principles; 

2- Understand the osteopathic process; 

3- Know the procedure / techniques and materials necessary for intervention; 

4- Make assessment of Basic Human Needs (BHN); 

5- Develop expertise in the evaluation and interpretation of the BHN; 

6- Know osteopathic interventions related to compliance with the BHN; 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Método de avaliação da situação da pessoa. 

Método de manutenção: história e história da pessoa. 

Método de observação e inspeção estática e dinâmica. 

Metodologia e as características dos vários testes: testes palpatória de forma, textura, viscoelasticidade, testes de 

mobilidade ativo / passivo, respostas teciduais para testar um determinado restrição, repercussão testes, testes de 

stress, ensaios, testes de motilidade tecido. 

Metodologia de interpretação dos resultados dos testes. 

Abordagem global da pessoa, seu estado geral. 

Localização e disfunções caracterização. 

A análise dos resultados de uma abordagem sistémica com base na situação da pessoa. 

Desenvolvimento de diagnóstico osteopatia, incluindo a avaliação do estado do paciente e a análise dos resultados 
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dos testes. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Evaluation method of the person's situation. 

Maintenance Method: history and personal history. 

Observation of static and dynamic inspection method. 

Methodology and characteristics of the various tests: Test palpation shape, texture, viscoelasticity tests 

mobility active / passive, tissue responses to test a certain restriction, impact testing, stress testing, tissue motility 

tests. 

Methodology of interpretation of test results. 

global approach to person, your general condition. 

Location and dysfunctions characterization. 

The results of a systematic approach based on the person's situation. 

Development of osteopathic diagnosis, including the assessment of patient status and analysis of results 

test. 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

1. Manuel pratique de manipulations ostéopathique (2 eme édition) Broché – 1 décembre Publisher: Maisonneuve & 

Larose (December 1); 

2. Guide d'ostéopathie : Techniques pariétales Relié – 25 de Torsten Liem (Auteur), Tobias-K Dobler (Auteur), 

Georges Pech (Traduction), Christophe Prudhomme (Traduction) editeur : Maloine (25 mars 2004) Langue : 

Français; ISBN-10: 2224027850 ISBN-1. 

 
 

 


