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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM OSTEOPATIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Código de Conduta em Consulta 
 

Curricular Unit: 

 

Consultation Code of Conduct  
 

 

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

 

O conteúdo desta unidade será baseado em casos clínicos encontrados durante a formação prática apresentados 

pelo professor ou pelos alunos. 

Para cada situação, o aluno deve encontrar as informações necessárias para descrever e avaliar o caso clinico em 

questão. 

O professor acompanha o aluno na analisar, na abordagem e diagnóstico desenvolvido. O Professor identifica o 

conhecimento e know-how adquiridos e utilizados. 
 

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

 

The content of this unit will be based on clinical cases presented by coach or by students of cases 

encountered during practical training. 

For each situation, the student must find the necessary information to describe and evaluate the work 

carried out this action. 

The instructor accompanies the student to examine his approach and diagnostics developed. The coach 

identifies knowledge and know-how acquired and used, and those without. It should allow the student to 

structure their gains through the analysis of their approach. 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Código de conduta geral em consulta: 

-Identificação 

-Abordagem comunicativa 

-Abordagem técnica 

-Técnicas de comunicação 

-Técnicas de projecção 

- Relação com o utente 

- Abordagem diagnóstica 

- Sigilo 

- Regulamentação. 
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Syllabus (1000 caracteres) 

Consultation Code of Conduct: 

-Identification; 

- Communicative -Investor Relations; 

- Technical -Investor Relations; 

- Communication Techniques; 

- Projection Techniques; 

- Patient Relationship with the user; 

- Diagnostic approach; 

- Secrecy 

- Regulation. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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Sanches M. (2004). Bioética - Ciência E Transcendência. Loyola Editora. Brasil.ISBN:8515027917 

Serrão D. & Nunes R. (1998). Ética em Cuidados de Saúde, Porto Editora. ISBN: 9789720060334 

Osteopatia (Em Portuguese do Brasil) (Portuguese) de Bernard Quef (Auteur), Editeur : Guanabara Koogan 

(2004),Langue : Portuguese Brazilian,ISBN-13: 978-8527708517 
 

 


