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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  CTeSP EM ESTÉTICA, COSMÉTICA E BEM-ESTAR 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Protocolos Terapêuticos 
 

Curricular Unit: 

 

Therapeutic Protocols  
 

 

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

 

- Conhecer e aplicar protocolos de indicação nos diferentes problemas estéticos faciais e corporais 

- Conferir ao aluno capacidades técnicas para a correta resolução de problemas estéticos faciais e corporais 

 
 

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

 

- Know and apply referral protocols for different facial and body aesthetic problems 

- Provide the student with technical skills for the correct resolution of facial and body aesthetic problems 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Protocolos de tratamento de disfunções faciais. 

1.1 Apresentação de casos clínicos. Aplicação prática dos meios de anamnese, avaliação e diagnóstico. Elaboração 

de ficha clínica.  

1.2. Execução de protocolos para tratamento estéticos faciais. Sinergia dos recursos eletroterápicos, terapêuticos e 

cosméticos.  

1.3 Elaboração de protocolos de seguimento. 

2. Protocolos de tratamento de disfunções corporais 

2.2 Apresentação de casos clínicos. Aplicação prática dos meios de anamnese, avaliação e diagnóstico. Elaboração 

de ficha clínica.  

2.3 Execução de protocolos para tratamento estéticos corporais. Sinergia dos recursos eletroterápicos, terapêuticos 

e cosméticos.  

2.4 Elaboração de protocolos de seguimento. 

 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Protocols for the treatment of facial disorders. 

1.1 Presentation of clinical cases. Practical application of the means of anamnesis, evaluation and 

diagnosis. Preparation of clinical record. 
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1.2. Execution of protocols for aesthetic facial treatment. Synergy of electrotherapeutic, therapeutic and 

cosmetic resources. 

1.3 Development of follow-up protocols. 

2. Body dysfunction treatment protocols 

2.2 Presentation of clinical cases. Practical application of the means of anamnesis, evaluation and 

diagnosis. Preparation of clinical record. 

2.3 Execution of protocols for aesthetic body treatment. Synergy of electrotherapeutic, therapeutic and 

cosmetic resources. 

2.4 Development of follow-up protocols. 
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