FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2020-2021
CURSO DE LICENCIATURA EM PODOLOGIA

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

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
- Definir correctamente Podologia;
- Conhecer a evolução da nossa profissão através da sua História;
- Definir a área de competência do Podologista;
- Esclarecer o público da importância desta área na sociedade actual;
- Compreender as obrigações éticas e deontológicas.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
- Define correctly Podiatry;
- Understand the evolution of our profession through its history;
- Define the area of competence of the podiatrist;
- Clarify the public of the importance of this area in today's society;
- Understand the ethics and professional obligations.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
PODOLOGIA_CIÊNCIA:
Definição de Podologia e Pé.
Necessidade do aparecimento da Podologia como Ciência na área da Saúde.
Evolução da profissão através da História.
Visão actual da profissão em Portugal.
PODOLOGIA_PROFISSÃO:
Campo de actuação do Podologista.
Áreas de Intervenção da Podologia – Podologia Geriátrica, Traumática, Pediátrica, Pé de Risco e Podologia no
Desporto.
Organização e estruturação de uma Clínica de Podologia.
ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL
Definição de ética e moral e deontologia.
Conceito de valores, formação, aquisição e transmissão.
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Diferentes perspectivas e tendências da ética.
Problemas éticos e deontológicos no exercício da profissão.
Direitos do paciente.
Direitos e obrigações do profissional.
TRABALHO DE CAMPO
Visita às instalações da Clínica Podológica da ESSVS.
Realização de um trabalho de pesquisa (levantamento acerca da existência da Podologia na área de residência. Ex:
clínicas, serviços...). Elaboração de um questionário. Exposição para a turma.
Syllabus (1000 caracteres)
PODOLOGY - SCIENCE:
Definition of Podiatry and Foot.
Necessity for the appearance of podiatry as the area of Health Science
Evolution of the profession throughout its history.
Current view of the profession in Portugal.
PODOLOGY - PROFESSION:
Field of activity of the podiatrist.
Areas of Intervention of Podiatry - Podiatry Geriatric Traumatic Pediatric Foot and Risk in Sports Podiatry.
Organization and structuring of a Chiropody Clinic.
ETHICS AND PROFESSIONAL ETHICS
Definition of ethics and morals and ethics.
Concept of values, development, acquisition and transmission.
Different perspectives and trends in ethics.
Ethical issues and ethics in the profession.
Patient rights.
Rights and obligations of a professional.
FIELD WORK
Premises of the Clinic of Podiatry ESSVS.
Conducting a research study (survey of the existence of podiatry in the area. Ex: clinics, ...). Development of
a questionnaire. Exposure to the class.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Martinez, J. (2008) Historia De La Podologia. Grupo Corporativo Visionnet ISBN-13: 978-8217360
Figueiredo, A. (2006) Profissões Da Saude: Bases Eticas E Legais. Revinter ISBN-13: 978-8537200292
Mooney, J. (2009) Illustrated Dictionary of Podiatry And Foot Science. Churchill Livingstone ISBN-13: 9780443103780
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