FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM OSTEOPATIA

Unidade curricular:
Estágio IV
Curricular Unit:
Internship IV

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
1. Efetuar a avaliação subjetiva e física de utentes/clientes, tendo por objetivo atingir um diagnóstico
2. Registar e avaliação e intervenção efetuadas
3. Planear um programa de intervenção com base nos conhecimentos lecionados até à data
4. Desenvolver capacidades interpessoais e comunicacionais
5. Atentar aos comportamentos éticos
6. Relacionar os resultados obtidos com evidência científica
7. Realizar racíocinio clínico (discussão e argumentação) face aos casos clínicos apresentados/solicitados.
8. Saber executar todas as técnicas em osteopatia referente ao 1,2,3,4 ano da Licenciatura com supervisão, mas
procurando sempre obter o máximo de independência.
9. Realização e apresentação do projeto de investigação definido no primeiro semestre
10. Desenvolver a capacidade de comunicação pedagógica do aluno.

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
1. To carry out the subjective and physical evaluation of users / clients, aiming to reach a diagnosis
2. Record and evaluation and intervention carried out
3. Plan an intervention program on the basis of the knowledge provided to date
4. Develop interpersonal and communication skills
5. Address ethical behavior
6. Match the results obtained with scientific evidence
7. Carry out clinical reasons (discussion and argumentation) regarding clinical cases presented / requested.
8. Know to perform all the techniques in osteopathy referring to the 1,2,3,4 year of the Licensed with supervision,
but always seeking to obtain the maximum of independence.
9. Realization and presentation of the research project defined in the first semester
10. To develop the pedagogical communication capacity of the student.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
A-Elaboração da história clínica
B-Avaliação do utente/cliente
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C-Diagnóstico em Osteopatia
D-Registos da avaliação e intervenção
E-Planeamento de um programa de intervenção
F-Execução do programa de intervenção
G-Capacidade de relação e de comunicação com o cliente/utente, familiares e/ou cuidadores e com a restante
equipa de profissionais de saúde
H- Ética e deontologia
I- Realização do Projeto de investigação
J- Participação ativa durante os seminários de formação continua para profissionais de Osteopatia .

Syllabus (1000 caracteres)
A-Elaboration of the clinical history
B-Customer / customer evaluation
C-Diagnosis in Osteopathy
D-Assessment and intervention records
E-Planning of an intervention program
F-Implementation of the intervention program
G-Ability to relate and communicate with the client / client, family and / or caregivers and with the other team of
health professionals
H- Ethics and ethics
I- Realization of the research project
J- Active participation during the ongoing training seminars for osteopathy professionals

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
A aplicável, mediante a valência de estágio que o aluno se encontra a frequentar, apresentada na bibliografia das
respetivas unidades curriculares da área.
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