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NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos
Apresentação do pedido

Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior:
Escola Superior De Enfermagem Da Cruz Vermelha Portuguesa De Oliveira De Azeméis
A1.a. Outras Instituições de ensino superior:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Enfermagem Da Cruz Vermelha Portuguesa De Oliveira De Azeméis
A3. Designação do ciclo de estudos:
Acupuntura
A3. Study programme name:
Acupuncture
A4. Grau:
Licenciado

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Acupuntura
A5. Main scientific area of the study programme:
Acupuncture
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):
729
A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável:
720
A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro):
8 Semestres
A8. Duration of the study programme (art.º 3 Decree-Law 63/2016, September 13th):
8 Semesters

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

A9. Número máximo de admissões (artº 64º, Lei 62/2007 de 10 de Setembro):
40
A10. Condições específicas de ingresso:
Provas de Ingresso que integram as áreas de Biologia e Geologia, Física e Química.
A10. Specific entry requirements:
Admission exams that integrate the areas of Biology and geology, Physics and Chemistry

Pergunta A11
Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não
A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)
A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or specialities of the
PhD (if applicable)

Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade Branch, option, specialization area of the master or
do doutoramento:
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular
Mapa I -

A12.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura
A12.1. Study Programme:
Acupuncture
A12.2. Grau:
Licenciado
A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained for the awarding of the degree
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos Optativos* /
Minimum Optional ECTS*

720 - Saúde / Health

SAU

60

0

729 - Acupuntura / Acupuncture

421 - Biologia e Bioquímica / Biology and Biochemistry
311 - Psicologia / Psychology

ACU

BIB
PSI

145

13
7

0

0

0
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345 - Gestão e Administração / Management and
Administration

GEA

2

0

725 - Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica /
Technologies of Diagnosis and Therapy

TDT

8

0

240

0

726 - Terapia e Reabilitação / Therapy and Rehabilitation TER
226 - Ética e Filosofia / Ethics and Philosophy
(8 Items)

ETF

3
2

0
0

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
Diurno
A13.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A13.1. If other, specify:
<no answer>
A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis
A14. Premises where the study programme will be lectured:
Nursing School of Oliveira de Azeméis
A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._Regulamento de Creditação.pdf
A16. Observações:
<sem resposta>
A16. Observations:
<no answer>

Instrução do pedido

1. Formalização do pedido
1.1. Deliberações
Mapa II - Conselho Pedagógico
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._deliberação_Cons.Pedagógico_acupuntura.pdf
Mapa II - Conselho Técnico-Cientifico
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Técnico-Cientifico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._deliberação_CTC_acupuntura.pdf
Mapa II - Conselho de Direção
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1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Direção
1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._deliberação_CDIR_acupuntura.pdf
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respetiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.
Claúdia Maria Gomes de Sousa; Qi Wu

2. Plano de estudos
Mapa III - - 1º ano / 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit

Área Científica Duração /
/ Scientific
Duration
Area (1)
(2)

Anatomofisiologia I / Anatomophysiology I

SAU

Biologia Molecular e Celular / Molecular and
Cellular Biology
Psicologia da saúde / Health Psychology

BIB
PSI

Epidemiologia e Saúde Pública / Epidemiology
SAU
and Public Health
Introdução à Patologia / Introduction to
Pathology

História, Princípios e Fundamentos da
Medicina Tradicional Chinesa / History,
Principles and Foundations of Traditional
Chinese Medicine
Ética, Deontologia e Legislação / Ethics,
Deontology and Legislation

Identidade e Voluntariado CVP / CVP Identity
and Volunteering
(8 Items)

SAU

semestral /
semester
semestral /
semester
semestral /
semester
semestral /
semester
semestral /
semester

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours
Observations (5)
(4)

130

T - 40; TP - 26

5

78

T - 22; TP - 18

3

52

T - 16; TP - 10

2

52

T - 16; TP - 10

2

260

T - 80; TP - 30;
10
PL - 20

ACU

semestral /
semester

130

T - 40; TP - 26

5

ETF

semestral /
semester

52

T - 16; TP - 10

2

26

T - 14

1

SAU

semestral /
semester
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Mapa III - - 1º ano / 2º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit

Área Científica /
Horas Trabalho Horas Contacto
Duração /
Observações /
Scientific Area
/ Working
/ Contact Hours ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
Hours (3)
(4)

Anatomofisiologia II / Anatomophysiology
SAU
II

260

Fisiopatologia / Pathophysiology

SAU

Semestral /
Semester

T - 46; TP - 20

5

Patologia I / Pathology I

SAU

Semestral /
Semester

130
130

T - 46; TP - 20

5

130

T - 40; TP - 26

5

130

T - 24; TP - 12;
PL - 30

5

Teorias Fundamentais em Acupuntura /
Fundamental Theories of Acupuncture

Topografia de Meridianos e Pontos de
Acupuntura I / Topography of Meridians
and Acupuncture Points I

ACU
ACU

(5 Items)

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

T - 80; TP - 30;
OT - 20

10

Mapa III - - 2º ano / 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º semestre
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Unidade Curricular / Curricular Unit

Área Científica /
Horas Trabalho Horas Contacto
Duração /
Observações /
Scientific Area
/ Working
/ Contact Hours ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
Hours (3)
(4)

Toxicologia / Toxicology

BIB

Dietética e nutrição / Dietetics and
Nutrition

TER

Patologia II / Pathology II

SAU

Higiene e segurança em Prática Clinica
SAU
/ Hygiene and Safety in Clinical Practice
Farmacologia / Pharmacology

BIB

Primeiros Socorros e Suporte Básico de
SAU
Vida / First Aid and Basic Life Support
Entrevista e História Clínica em
Acupuntura / Interview and Clinical
History in Acupuncture

ACU

Topografia de Meridianos e Pontos de
Acupuntura II / Topography of Meridians ACU
and Acupuncture Points II
Métodos de diagnóstico em acupuntura I
ACU
/ Diagnostic Methods in Acupuncture I
(9 Items)

Semestral /
Semester

52

Semestral /
Semester

208

Semestral /
Semester

78

T - 18; TP - 8

T- 18; TP - 12;
OT - 8

2
3

T - 80; TP - 24

8

52

T - 18; TP - 8

2

104

T - 40; TP - 12

4

52

Semestral /
Semester

T - 8; TP - 8; PL 2
10

52

T - 14; TP - 12

2

Semestral /
Semester

104

T - 20; TP - 12;
PL - 20

4

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

Semestral /
Semester

78

T - 10; TP - 14;
PL - 14

3

Mapa III - - 2º ano / 2º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Duração /
Observações /
Scientific Area
Working Hours Contact Hours
ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
(3)
(4)

Neurofisiologia e Anatomia Funcional
/ Neurophysiology and Functional
SAU
Anatomy

Semestral /
Semester

Promoção e Educação em Saúde /
Health Promotion and Education

Semestral /
Semester

Ergonomia / Ergonomics

Imagiologia / Imaging

SAU

SAU
TDT

104

T - 40; TP - 38

4

Semestral /
Semester

52

T - 16; TP - 10

2

Semestral /
Semester

52

T - 16; TP - 10

2

130

T - 48; TP - 16

5
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Métodos de Diagnóstico em
Acupuntura II / Diagnostic Methods
in Acupuncture II
Técnicas Acupunturais /
Acupuncture Techniques

ACU
ACU

Comunicação e Gestão em Saúde /
Communication and Management in SAU
Health
Estágio I / Internship I
(8 Items)

ACU

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
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156

T - 20; TP - 28; PL
6
- 30

130

T - 20; TP - 20; PL
5
- 26

52

T - 18; TP - 8

2

104

E - 86

4

Mapa III - - 3º ano / 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
Análises Clinicas / Clinical Analyses
Psiconeuroimunologia /
Psychoneuroimmunology
Genética / Genetics

Área Científica /
Horas Trabalho Horas Contacto
Duração /
Observações /
Scientific Area
/ Working
/ Contact Hours ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
Hours (3)
(4)

TDT

SAU
BIB

Métodos Terapêuticos em Acupuntura I /
ACU
Therapeutic Methods in Acupuncture I
Acupuntura em Especialidades I /
Acupuncture in Specialties I
Estágio II / Internship II
(6 Items)

ACU

ACU

Semestral
/Semester

78

T - 40; TP - 26

3

Semestral
/Semester

78

T - 40; TP - 26

3

52

Semestral
/Semester
Semestral
/Semester
Semestral
/Semester
Semestral
/Semester

312
104
156

T - 15; TP - 6; PL
2
-6

T - 44 + TP - 34;
12
PL - 50; OT - 28
T - 40; TP - 8; S 4
4
E - 128

6

Mapa III - - 3º ano / 2º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
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Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit
Psicologia do Desenvolvimento /
Developmental Psychology

Área Científica /
Scientific Area
(1)
PSI

Métodos terapêuticos em
acupuntura II / Therapeutic Methods ACU
in Acupuncture II
Acupuntura em especialidades II /
Acupuncture in Specialties II
Estágio III / Internship III
(4 Items)

ACU
ACU

Duração /
Duration (2)
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)
104
364
156
156

T - 40; TP - 8; S 4
4

T - 80; TP - 40; PL
14
- 40; OT - 22
T - 40; TP - 30; S
6
-8
E - 128

6

Mapa III - - 4º ano / 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano / 1º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit
Investigação I / Investigation I

Área Científica /
Scientific Area
(1)
SAU

Duração /
Duration (2)
Semestral /
Semester

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)
52

T - 18; TP - 8

2
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Métodos terapêuticos em
acupuntura III / Therapeutic
Methods in Acupuncture III

ACU

Estágio IV / Internship IV

ACU

Acupunctura em especialidades III /
ACU
Acupuncture in Specialties II
(4 Items)
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Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

442
130
156

T - 98; TP - 22; PL
17
- 58; OT - 42
T - 30; TP - 24; S 5
10

E - 128

6

Mapa III - - 4º ano / 2º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Acupuntura

2.1. Study Programme:
Acupuncture
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano / 2º semestre
2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Estágio V / Internship
V

ACU

Semestral /
Semester

Investigação II /
Investigation II
(2 Items)

ACU

Semestral /
Semester

ECTS

130

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

TP - 36; OT - 30

5

650

E - 532

25

Observações /
Observations (5)

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto educativo, científico e
cultural da instituição, e unidades curriculares
3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
Formar acupuntores que respondam às necessidades do individuo e comunidade e que demonstrem competências
para um desempenho profissional seguro e de qualidade, regulamentado pela portaria 172-C/2015, de 5 de junho e
pela organização mundial de saúde.
Pretende-se que os estudantes adquiram competências nas componentes de formação: ciências fundamentais,
ciências e técnicas clínicas, princípios e prática de acupuntura e nos domínios da comunicação, investigação, ética
e deontologia e legislação aplicável. Esta articulação visa promover a transferência de conhecimento num quadro
de autonomia profissional baseada na evidência, tomada de decisão, avaliação, diagnóstico e seleção de
abordagens terapêuticas assentes no desenvolvimento pessoal e profissional. Os estudantes deverão desenvolver
competências relacionais, éticas e deontológicas de forma a integrarem equipas multidisciplinares, respeitando as
regras de higiene e segurança, abordando o utente de forma holística e integrativa.
3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
To train acupuncturists who respond to the needs of the individual and community and who demonstrate
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competences for a safe and quality professional performance, regulated by a legal document number 172-C / 2015,
of June 5 and by the world health organization. It is intended that students acquire competences in the training
components: fundamental sciences, sciences and clinical techniques, principles and practice of acupuncture and
in the domains of communication, research, ethics, deontology and applicable legislation. This articulation aims to
promote the transfer of knowledge within a framework of professional autonomy based on evidence, decision
making, evaluation, diagnosis and selection of therapeutic approaches based on personal and professional
development. Students should be developing relational, ethical and deontological skills in order to integrate
multidisciplinary teams, respecting the rules of hygiene and safety, approaching the wearer in a holistic and
integrated way.
3.1.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Demonstrar conhecimentos críticos sobre as teorias fundamentais que determinam o diagnóstico da medicina
tradicional Chinesa; Aplicar conhecimentos relativos aos pontos e meridianos de acupuntura, de forma a delinear
planos de tratamento de acordo com o diagnóstico Chinês; Utilizar métodos de diagnóstico, prescrição e
tratamentos e técnicas auxiliares de acupunctura nomeadamente, terapia manual Chinesa, exercícios energéticos,
fitoterapia, aconselhamento dietético e terapias reflexas para promover a saúde, prevenir e tratar as doenças numa
abordagem holística numa relação terapêutica adequada com o cliente; Desenvolver competências para uma
prática segura, baseada na evidência científica, promovendo a supervisão clínica e investigação na área da
acupunctura tendo em vista o desenvolvimento profissional, relacional, comunicacional e aprendizagem ao longo
da vida. Avaliar criticamente a sua aprendizagem e práticas de acupuntura através da autorreflexão, análise de
casos e auditorias.
3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
Demonstrate critical knowledge about fundamental theories that determine the diagnosis of traditional Chinese
medicine; Apply knowledge about points and meridians of acupuncture, in order to delineate treatment plans
according to the Chinese diagnosis; Use diagnostic methods, prescriptions and treatments and auxiliary
techniques of acupuncture, Chinese manual therapy, energetic exercises, herbal medicine, dietary advice and
therapies for health, prevent and treat as diseases in holistic approach, establishing a therapeutic relationship with
the client; Develop skills for a safe practice, based on scientific evidence, promoting clinical supervision and
research in the field of acupuncture for professional development, relational, communicational and lifelong
learning. Critically evaluate your learning and acupuncture practices through self-reflection, case analysis and
audits.
3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
Este novo ciclo de estudos encontra-se refletido no Plano de Desenvolvimento Estratégico 2015/2019, em
conformidade com os seus Estatutos (DL 2ª série, N.º164, de 25 de agosto de 2009), e no cumprimento da missão
da Escola: Desenvolver o Ensino da Saúde no âmbito do Ensino Superior Politécnico, a investigação, a
aprendizagem ao longo da vida e a prestação de serviços à comunidade, adequado às necessidades da sociedade
atual visando um desempenho profissional de excelência; Promover políticas de saúde e bem-estar que contribuam
para um contexto académico salutogénico.
A criação do ciclo de estudos em Acupuntura vem reafirmar a visão da Escola e o seu posicionamento como
instituição de ensino superior de referência nacional e internacional, pretendendo (1) reforçar o reconhecimento
pela qualidade de ensino colaborativo e inovador, criativo e empreendedor, num espaço global em transformação,
orientado para as novas necessidades do mercado de trabalho, formação ao longo da vida, cultura, artes e
desporto; (2) ampliar a investigação e desenvolvimento de boas práticas, com extensão e articulação com a
comunidade académica, regional, nacional e internacional assumindo-se como um parceiro estratégico no âmbito
da investigação interdisciplinar; (3) manter o reconhecimento como Escola sustentável, através do seu espírito de
voluntariado, responsabilidade social, comprometimento com o futuro dos seus estudantes, dinamização de redes
com instituições nacionais e internacionais de âmbito educativo e empresarial, assim como, na adoção de
comportamentos ecológicos sustentáveis; (4) ser reconhecida como Instituição de Ensino Superior salutogénica,
através de uma ação multidisciplinar e mobilizadora de toda a comunidade educativa, para intervenções de
promoção da saúde e bem-estar com extensão à comunidade e com impacto eficaz dos seus projetos de
intervenção.
Na sequência das políticas estratégicas incorporadas na visão da Escola, os objetivos definidos assentam na
reorganização e diversificação da oferta formativa na área da saúde, em particular na acupuntura através da
concretização do projeto de transformação da atual Escola Superior de Enfermagem em Escola Superior de Saúde
(em tramitação no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) com a consequente ampliação das suas
instalações (concluídas em setembro de 2017) que permitem o recurso a tecnologias educativas inovadoras de
práticas simuladas, educação e avaliação por pares, assim como, a prestação de serviços de acupuntura à
comunidade. A acupuntura permite gerar nova articulação na formação e na investigação multidisciplinar através
do seu gabinete de investigação, tendo como parceiro estratégico o consórcio COHEHRE permitindo aceder a
programas de mobilidade e projetos conjuntos. A Escola pretende assim ampliar a sua massa crítica de
investigadores e de novas redes com unidades de investigação, com a integração de estudantes e docentes de
diferentes áreas disciplinares.
3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the
institution:
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This new cycle of studies is reflected in the Strategic Development Plan 2015/2019, in according to Statutes (legal
document, 2Nd serial, N. 164, of August 25th of 2009), fulfilling the mission of the school: Development of Health
Education in the Polytechnic Higher Education, research, lifelong learning and community services activities, suited
to the needs of nowadays' society, aiming a professional performance of excellence; Promote health policies and
well-being that contribute to a salutogenic academic context.
The creation of Acupuncture cycle of studies reaffirms the vision of the school and its positioning as a higher
education institution of national and international reference, that intents (1) to strengthen the recognition of the
quality of education, collaborative and innovative, creative and entrepreneurial in a global space in transformation,
oriented to the new needs of the employment market, longlife training, culture, arts and sports; (2) increasing the
recognition of research and development of good practices, with extension and articulation with the academic
community, regional, national and international, assuming as a strategic partner in the interdisciplinary research;
(3) maintain recognition as a sustainable school, through its spirit of volunteerism, social responsibility,
commitment with the future of their students, boosting networks with national and international institutions of the
educational business environments, as well as, the adoption of sustainable ecological behaviours; (4) be
recognized as a salutogenic Higher Education Institution, through a multidisciplinary action and mobilizing the
entire educational community, for interventions to promote health and wellness with extension to community, with
effective impact of their intervention projects.
Following the strategic policies incorporated in the vision of the school, the defined aims are based on the
reorganization and diversification of training offer in health, particularly in acupuncture, through the
implementation of the transformation project of current Nursing Higher School to Health Higher School (ongoing
process at Science, Technology and Higher Education Minister), with the consequent expansion of its facilities
(concluded at September 2017) who allow the use of innovative educational technologies of simulation practices,
peer-education and peer-review, as well as, the provision of services in acupuncture.
Acupunture allows generation new scientific knowledge and at the multidisciplinary investigation, through your I&D
department having a strategic partner, the COHEHRE consortium, will be possible to participate in student and
teachers mobility programs and joint projects. The School intends to expand the critical mass of its research office,
promoting the involvement of researchers and of new networks with I&D research units with the integration of
Students and Teachers in different disciplines.
3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
Estatutariamente o projecto educativo, científico e cultural visa promover uma formação humana, cívica,
personalizada e integral do estudante alicerçado nos princípios da Cruz Vermelha Portuguesa, em torno das
preocupações estruturantes da atividade realizada e que se caracterizam pela qualidade no ensino e formação, pela
excelência na I&D e Inovação de boas práticas e intervenção social e comunitária. A Escola, dentro da dimensão
individual, propõe-se formar os estudantes para a liberdade responsável, a maturidade em ordem a tomar decisões,
a abertura ao futuro, a flexibilidade na mudança de atitudes e a adaptação a situações novas, a sensibilidade
perante os problemas locais, regionais, nacionais e internacionais e a originalidade pessoal apoiada numa atitude
crítica.Os valores estruturantes do projeto educativo são: (1) Conhecimento - promoção da inovação, da
criatividade e do empreendedorismo, como fatores essenciais da comunidade académica à criação de
conhecimento científico, cultural e artístico, a formação de nível superior, intensamente enraizada na investigação,
na formação profissional especializada, na criação de valor social e económico do conhecimento e a participação
ativa no desenvolvimento das comunidades onde está inserida; (2) Competência - Capacidade de transformar
conhecimento em competências nos diversos contextos ao longo da vida, com capacitação para a tomada de
decisão, autónoma e baseada na evidência, através da resolução de problemas dos contextos atuais; (3) Ética cultivar a responsabilidade e prática profissional agindo com respeito e transparência, salvaguardando a liberdade
inteletual para ensinar e investigar, autonomia e independência no respeito pelos fins estratégicos e operacionais
definidos; (4) Responsabilidade Social - cultivar o compromisso social enquanto agente de promoção social,
favorecendo uma relação de maior confiabilidade e credibilidade entre a Escola e os diferentes parceiros/redes,
reforçando e fortalecendo a imagem institucional; (5) Solidariedade - preocupação de prestar apoio e auxílio
voluntário, a todos os que evidenciem necessidades, ao nível local e regional, de proteger a vida e a saúde, de
promover o respeito pela pessoa humana, de favorecer a compreensão, a cooperação e a relações entre os
indivíduos; (6) Transparência -Equidade de acesso e tratamento, independentemente do género, da ordem social,
de cariz cultural, étnico, político ou religioso; e (7) Confiança - promover uma visão positiva de reconhecimento da
CVP, com base nas experiências passadas que corroboram um padrão esperado, valores compartilhados,
percebidos como compatíveis enraizados nos seus princípios fundamentais.
O projeto educativo, científico e cultural assenta num Sistema Interno de Gestão e Garantia da Qualidade que
incorpora as recomendações e disposições legais nacionais e referenciais internacionais para o ensino superior no
espaço europeu, transversais a qualquer área da saúde onde se integra a acupuntura.
3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
Statutorily the educational, scientific and cultural project aims to promote a human, civic, personalized and total
training of the student, founded on the principles of the Portuguese Red Cross, around the structural concerns of
the activity carried out and which are characterized by the
quality in education and training, for excellence in research, innovation and development of good practice and
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community and social intervention. The School, within the individual dimension, proposes to train each of its
students for responsible freedom, the maturity in order to take personal decisions, opening up to the future, the
flexibility in changing attitudes and adaption to new situations, the sensitivity to local, regional, national and
international problems and personal originality supported in a critical attitude. The structuring values of the
educational project approach are: Knowledge -promotion of innovation, of creativity and entrepreneurship, as key
factors of the academic community, to the scientific, cultural and artistic knowledge creation; higher education
deeply rooted in research, in the creation of social and economic value of knowledge and active participation in the
development of the communities where it operates; Competence - Ability to transform knowledge into skills, with
training for autonomous and evidence-based decision-making, through the problem solving of current contexts;
Ethics - cultivate responsibility and
professional practice, acting with respect and transparency, preserving the intellectual freedom to teach and
research, the autonomy and
independence in compliance with the strategic and operational set of objectives; Social responsibility – cultivate
social commitment as a social promotion agent, promoting a relationship of greater reliability and credibility
between the school and the various partners / networks, reinforcing and strengthening the organizational image in
the city, the region and the country; Solidarity - concern to provide support and volunteer help, to all in need, at
local and regional level, to protect life and health, to promote respect for the human being, to promote
understanding, cooperation and the relationship between individuals; Transparency - equity of access and
treatment, regardless of gender, social, cultural, ethnic, political or religious nature; Trust – promote a positive view
of recognition of CVP, based on past experiences that support an expected standard, shared
values, perceived as strongly rooted in its compatible fundamental principles. The educational, scientific and
cultural project based on an Internal Management and Quality Assurance System that incorporates
recommendations and national laws and international guidelines for higher education in Europe, crosscutting any
health field which integrates acupunture.
3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:
A formação de profissionais de saúde envolve um conjunto de aspetos relacionais, sociais humanos e atitudinais,
que ajudam a promover a aprendizagem técnica e científica. Neste sentido, quer os objetivos do curso, quer o
projeto educativo contemplam estes aspetos numa vertente teórica e prática. Os profissionais de acupuntura
cuidam de pessoas, na resolução dos seus problemas de saúde específicos para melhoria da sua qualidade de vida
e bem-estar. Assim, é fundamental que se desenvolva uma sólida formação humana e cívica, na área
comportamental, das relações interpessoais, do trabalho em equipa, cultural e comunitária, tendo em vista uma
prática clínica competente e eticamente responsável, independentemente, da situação socio-económica dos
individuos, dos seus valores e cultura, género, idade e religião. Numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e
profissional do estudante que frequente esta formação, pode contar com um ensino de proximidade, que
providencie uma formação integral do individuo, uma tomada de consciência para a necessidade da formação ao
longo da vida, quer numa perspetiva de formação formal quer formação em contexto de trabalho, no sentido de
manter os seu conhecimentos atualizados para dar uma resposta cabal às necessidades de saúde dos indivíduos.
O exercício de uma pedagogia ativa levará o estudante a desenvolver um raciocínio critico – reflexivo, de inovação e
empreendedorismo, capacidade de resolução de problemas, tomada de decisão e desenvolvimento da autonomia
profissional, por um lado, e por outro o trabalho em equipa multidisciplinar. Cruzando os objetivos gerais do ciclo
de estudos com o projeto educativo da instituição verifica-se que existe um traço comum científico e tecnológico
que procura estimular o esprítito científico e o pensamento reflexivo, formar acupuntores para a inserção na vida
profissional e para a participação no desenvolvimento da sociedade numa procura permanente de desenvolvimento
pessoal como forma de preparar o indivíduo para a vida profissional ativa.
3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational,
scientific and cultural project:
The training of healthcare professionals involves a set of relational, social, human and attitudinal aspects, which
help to develop technical and scientific learning. Therefore the objectives of the course cycle and the objectives of
the educational project, both include these aspects either in its theoretical aspect or practice. Professionals of
acupunture care of people, addressing their specific health problems, in order to improve their quality of life and
wellness. As a result, it is essential to develop a solid human and civic training, in the behavioural field, of
interpersonal
relationships, of teamwork, in order to achieve a competent and ethically responsible clinical practice, regardless of
the socioeconomic status of individuals, their values and culture, gender, age and religion. In the point of view of
the development of the personal and professional student
who attends this training, they can expect an education with proximity, which provides an integral formation of the
individual, an awareness of the need for lifelong learning, either in a formal training perspective and or formation in
work context in order to keep their knowledge up dated, to provide a complete response to the health needs of
people. The exercise of an active pedagogy will take the student to develop a critical-reflective reasoning, of
decision making, with problem-solving capacity, of innovation and entrepreneurship, of creation of health solutions,
as well as, needs evaluation and identification of community and individual needs, promoting the development of
identity and professional autonomy..Crossing the general objectives of the study cycle with the educational project
of the institution, it is verified that there is a common field that to stimulate scientific spiritism and reflective
thinking, to forme acupuncturists for an insertion in the professional life and for a participation in the development
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of the society in a permanent search of a personal development as a form of preparation of individual for an active
professional life.
3.3. Unidades Curriculares
Mapa IV - Anatomofisiologia I / Anatomophysiology I
3.3.1. Unidade curricular:
Anatomofisiologia I / Anatomophysiology I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Miguel Freitas Gonçalves - 50h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Wu Qi - 80h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer de forma aprofundada a nomenclatura anatómica em vigor assim como as suas variantes mais comuns;
Demonstrar conhecimentos aprofundados de fisiologia anatomia geral e sistemática em particular dos sistemas
tegumentar, músculo-esquelético e neuromuscular;
Demonstrar conhecimentos aprofundados de anatomia superficial e palpatória; Desenvolver capacidade prática
para localizar áreas e palpar estruturas anatómicas importantes para o exercício profissional como acupuntor.
Esta unidade curricular contribui com 10 ECTS para a componente Ciências Fundamentais, alínea a) artigo 12º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Possess a deep knowledge of the anatomical terminology in use and it’s most common variants; Demonstrate
extended knowledge of physiology and anatomy; Demonstrate extended knowledge of anatomy and physiology of
the tegumentary, muscle-skeletal and neuromuscular systems; Demonstrate extended knowledge of surface and
palpation anatomy; Develop the practical ability to palpate areas and anatomical structures relevant for the practice
of acupuncture.
This curricular unit contributes with 10 ECTS to the component Fundamental Sciences, point a) article 12 of Decree
172-C/ 2015 of 5th June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A Vida: organização e estrutura funcional; o ser humano;
Sistemas orgânicos: estrutura e função. Histologia;
Sistema tegumentar: histologia, função e relação com outros sistemas orgânicos;
Sistema esquelético: histologia e função; desenvolvimento embriológico, crescimento, remodelação e reparação
óssea; Nomenclatura anatómica, eixos e planos, movimentos e tipos de movimento; Esqueleto axial e apendicular;
Sistema muscular: histologia, função; contração muscular e tipos de fibras musculares, metabolismo energético
do músculo;
Sistema nervoso: histologia, função; Neuroanatomia; Comunicação neuronal e organização geral; Sistema nervoso
autónomo;
Anatomia Palpatória e de Superfície: Definição e fundamento; Palpação axial e apendicular; Orientação para a
prática de acupuntura.
3.3.5. Syllabus:
Life: structural organization and function; the human being.
Organ systems: structure and function, histology.
Tegumentary system: histology, function and relation to other organ systems.
Skeletal System: histology and function; embryologic development, growth, remodeling and repairing of bone;
Anatomic terminology, axis and planes, types of movement; Axial and appendicular skeleton.
Muscular System: histology and function; muscular contraction and types of muscle fibers, energy metabolism of
muscle.
Nervous system: histology and function; Neuroanatomy; Neuron communication and general organization;
Autonomous nervous system.
Palpation anatomy: Definition and foundations; axial and appendicular palpation; orientation to the practice of
acupuncture.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A articulação dos conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem desta Unidade Curricular foram definidos
em articulação com outras unidades curriculares que integram o plano de estudo do 1º Ano do Curso de
Licenciatura em Acupuntura, de modo a possibilitar ao estudante um conhecimento progressivo e integrador. Os
objetivos serão cumpridos com os diferentes conteúdos proporcionando a compreensão da constituição de
diferentes órgãos e sistemas do corpo humano, o conhecimento da sua função e interrelação, permitindo desta
forma a aquisição de conhecimentos fulcrais para o futuro exercício profissional de acupuntor.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The articulation of the syllabus contents and learning objectives of this Curricular Unit were defined in articulation
with other curricular units that integrate the study plan of the 1st Year of the Degree Course in Acupuncture, in
order to allow the student a progressive and integrative knowledge. The objectives will be fulfilled with the different
contents providing the understanding of the constitution of different organs and systems of the human body, the
knowledge of their function and interrelation, thus allowing the acquisition of knowledge central to the future
professional practice of acupuncturist.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos expositivos e ativos com apoio de tecnologias audiovisuais. As aulas teórico-práticas serão utilizados
modelos e cartas anatómicas A anatomia palpatória será lecionada de modo prático, em que o estudante irá
aprender por método demonstrativo a identificar e a palpar estruturas anatómicas essenciais à sua futura
actividade profissional. A avaliação terá um componente teórico (50%) através de uma frequência e uma avaliação
prática (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive and active methods supported by audiovisual technologies. The theoretical-practical classes will be
used models and anatomical charts The palpatory anatomy will be taught in a practical way, in which the student
will learn by demonstrative method to identify and palpate anatomical structures essential to his future professional
activity. The evaluation will have a theoretical component (50%) through a frequency and a practical evaluation
(50%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Dada a componente teórica associada a esta unidade curricular, o método expositivo associado ao estudo de caso
permite ao estudante entender a importância de cada uma das matérias estudadas, integrando-a em casos
concretos que sejam úteis para o seu raciocínio futuro. O método demonstrativo utilizado na prática, onde o
estudante primeiro vê o professor a executar as diferentes palpações e as manobras inerentes, e depois treina
entre pares estas mesmas palpações sob supervisão, permite criar um espaço de treino da passagem da teoria
para a prática de conceitos teóricos, bem como o aumento das competências manuais essenciais a este curso.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical component associated with this curricular unit, makes the expositive method associated with the
case method, a good alliance that allows student to understand the importance of each one of the different
contents studied. The demonstration method used in practical classes, were the student first see the teacher
preforming the studied palpation and all the process associated, then he has the opportunity to practice it among
colleagues, allows the student an important time not only to transfer from theory into practice but also to increase
his manual skills that are essential to the present course.
3.3.9. Bibliografia principal:
Hall, E. J. (2017). Tratado de Fisiologia Médica: Guyton e Hall. (13ª ed.). Londres: Elsevier.
Muscolino, J. (2009). Cinesiologia - O Sistema esquelético e Função Muscular. Lisboa: Lusodidacta.
Pina, J. A. E. (2010). Anatomia Humana do Coração e Vasos (2ª ed.). Lisboa: Lidel.
Pina, J. A. E. (2015). Anatomia Humana da Locomoção (5ª ed.). Lisboa: Lidel.
Pina, J. A. E. (n.d.). Anatomia Humana dos Órgãos (2ª ed.). Lisboa: Lidel.
Pina, J. E. (2009). Anatomia Humana da Relação (4ª ed.). Lisboa: Lidel.
Seeley, R. R., Tate, P. & Stephens, T. D. (2011). Anatomia & Fisiologia (8ª ed.). Lisboa: Lusociencia.

Mapa IV - Biologia Molecular e Celular / Molecular and Cellular Biology
3.3.1. Unidade curricular:
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Biologia Molecular e Celular / Molecular and Cellular Biology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Miguel Freitas Gonçalves - 66h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os níveis de organização dos sistemas vivos e perceber a base química e molecular da vida; Reconhecer
a célula como unidade básica da vida e explicar a relação entre as estruturas celulares e o seu funcionamento;
Entender como as células produzem energia e como se dividem; Compreender como as células comunicam e se
organizam nos diferentes tipos de tecidos.
Esta unidade curricular contribui com 5 ECTS para a componente Ciências Fundamentais, alínea a) artigo 12º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know the levels of organization of living systems and realize the molecular and chemical basis of life; Recognize
the cell as the basic unit of life and explain the relationship between cellular structures and their functioning;
Understand how cells produce energy and how they divide; Understand how cells communicate and organize in
different tissue types.
This curricular unit contributes with 5 ECTS to the component Ciências Fundamentais, point a) article 12 of Decree
172-C / 2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Biologia Molecular e Celular
Características da Vida e Organização dos Sistemas Biológicos
A Diversidade da Vida: Árvore da Vida: Archaea, Bacteria e Eucarya, Reinos Eucarya: Protista, Plantae, Fungi e
Animalia, Vírus
Bioquímica Estrutural
Glícidos: Funções Biológicas e Estrutura; Monossacarídeos, Dissacarídeos e Polissacarídeos
Lípidos: Funções Biológicas e estrutura, Ácidos Gordos e Triglicerídeos, Fosfolípidos, Esteróides
Proteínas: Funções Biológicas, Aminoácidos e Peptídeos, Níveis de Estrutura, Enzimas
Ácidos Nucleicos: Nucleótido, ADN e ARN, Outros Nucleótidos: ATP, NAD, FAD e Coenzima A
Estrutura e Comunicação das Células
Membranas Biológicas: Funções e Estrutura
Movimento Através da Membrana
Células Procariotas
Células Eucariotas
Interações Intercelulares e Comunicação Celular
Metabolismo Celular
Catabolismo aeróbio e anaeróbio dos glícidos
Catabolismo dos lípidos e proteínas
Vias anabólicas principais.
3.3.5. Syllabus:
Introduction to Molecular and Cellular Biology
Characteristics of Life and Organization of Biological Systems
The Diversity of Life: Tree of Life: Archaea, Bacteria and Eucarya, Eucarya Realms: Protista, Plantae, Fungi and
Animalia, Viruses
Structural Biochemistry
Sugars: Biological Functions and Structure; Monosaccharides, Dissaccharides and Polysaccharides
Lipids: Biological Functions and Structure, Fatty Acids and Triglycerides, Phospholipids, Steroids
Proteins: Biological Functions, Amino Acids and Peptides, Structure Levels, Enzymes
Nucleic Acids: Nucleotide, DNA and RNA, Other Nucleotides: ATP, NAD, FAD and Coenzyme A
Cell Structure and Communication
Biological Membranes: Functions and Structure
Movement Through the Membrane
Prokaryotic Cells
Eukaryotic Cells
Intercellular Interactions and Cellular Communication
Cellular Metabolism
Aerobic and anaerobic catabolism of carbohydrates
Catabolism of lipids and proteins
Main anabolic pathways.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A abordagem integrada e evolutiva do programa da Unidade Curricular permitirá que os estudantes integrem os
conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência entre os conteúdos
programáticos. Os objetivos serão cumpridos com os diferentes conteúdos que permitirá o conhecimento e a
articulação dos conceitos relativos à intervenção do acupunctor no seu exercício profissional. Serão
proporcionadas, ao longo da exposição dos conteúdos, referências aos principais estudos, elementos e métodos
necessários para o desenvolvimento do raciocínio clínico, bem como bases estruturantes de compreensão para
outras unidades curriculares que integram o plano de estudos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and evolving approach of the curricular unit program will allow students to integrate the knowledge
and skills provided in the objectives, ensuring consistency between the syllabus contents. The objectives will be
fulfilled with the different contents that will allow the knowledge and articulation of the concepts related to the
intervention of the acupuncturist in professional practice. Throughout the content exposition, references to the
main studies, elements and methods necessary for the development of clinical reasoning, as well as structuring
bases of understanding for other curricular units that are part of the curriculum will be provided.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será utilizado um método expositivo para a componente teórica, integrando a necessidade futura com o ministrar
de conteúdos de modo a dar sentido a uma matéria complexa. Serão criados casos de modo a que os estudantes,
de um modo activo, os utilizem para compreenderem a matéria, sua importância e necessidade, permitindo uma
aprendizagem mais localizada nas necessidades e menos na simples passagem de conteúdos. A avaliação terá um
componente teórico feita através de frequência escrita e de um trabalho escrito.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The expositive method, associated with the integration of the future need of this contents to allow a better
understanding and study of this complex content. Case study strategies will be used to allow an active participation
of the students in the class improving the understanding and the importance of this unit into the global aspects of
the profession. The assessment will be conducted by a theoretical exam and a written paper.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Dada a componente teórica associada a esta unidade curricular, o método expositivo associado ao trabalho com o
método do caso, permite ao estudante entender a importância de cada uma das matérias estudadas, integrando-a
em casos concretos que sejam úteis para o seu raciocínio futuro.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical component associated with this curricular unit, makes the expositive method associated with the
case method, a good aliance that alows student to understand the importance of each one of the different contents
studied, by integrate them into cases that are useful to his future needs in clinical reasoning.
3.3.9. Bibliografia principal:
Hall, E. J.. (2017) Tratado de Fisiologia Médica: Guyton e Hall. (13th ed.). Londres: Elsevier.
Nelson, D.L.; Cox, M.M. (2012) Lehninger – Principles of Biochemistry (6th ed.). New York: Freeman
Raven, P.; Johnson, G.B.; Mason, K.A. et al. ( 2014) Biology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education
Alberts, B.; Johnson, A. et al. (2007) Molecular Biology of The Cell (5th ed.) London: Garland Publishers
Azevedo, C.; Sunkel, C. (2012) Biologia Molecular e Celular (5ª ed.). Lisboa: Lidel

Mapa IV - Psicologia da Saúde / Health Psychology
3.3.1. Unidade curricular:
Psicologia da Saúde / Health Psychology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Carla Seabra Torres Pires - 40h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
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3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Caraterizar a Psicologia e a evolução desta área científica;
Caraterizar a área específica de Psicologia da Saúde;
Explicar o contributo da Psicologia e da Psicologia da Saúde para a prática dos profissionais de saúde;
Conhecer os vários campos de intervenção da Psicologia da Saúde;
Compreender os processos psicológicos envolvidos na prevenção da doença e promoção da saúde;
Desenvolver competências baseadas numa abordagem centrada no cliente, adequadas à prevenção da doença e à
promoção da saúde.
Executar prevenções e intervenções planeadas de comportamentos de risco e de comportamentos promotores de
saúde numa equipa multiprofissional.
Esta UC contribui com 3 ECTS para a componente Ciências Fundamentais, alínea a) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To characterize the Psychology and the evolution of this scientific area;
To characterize the specific area of Health Psychology;
Explain the contribution of Psychology and Health Psychology to the practice of health professionals;
Know the various fields of intervention of Health Psychology;
Understand the psychological processes involved in disease prevention and health promotion;
Develop skills based on a customer-centric approach, appropriate to disease prevention and health promotion.
Execute planned preventions and interventions of risky behaviors and health promoting behaviors, in a
multiprofessional team.
This curricular unit contributes with 3ECTS to the component Fundamental Sciences, point a) article 12 of Decree
172-C / 2015 of 5th June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Psicologia: Caraterização, objeto de estudo e evolução da área científica;
Breve perspetiva histórica dos principais paradigmas da Psicologia: Estruturalismo, Funcionalismo, Gestalt,
Behaviorismo, Cognitivismo, Psicanálise e Humanismo;
A Psicologia da Saúde e a promoção da saúde: Delimitação de conceitos;
Os Modelos Biomédico, Biopsicossocial e Holístico.
Níveis de prevenção em saúde: Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária;
As emoções ao longo do processo de doença: a doença enquanto processo de crise;
A intervenção holística e multiprofissional no processo de doença: Comunicação como contributo na melhoria da
qualidade de cuidados; Modelo dialético de promoção da adesão; A importância das crenças e atribuições na
saúde; Gestão do stress e Intervenção na dor.
3.3.5. Syllabus:
The evolution of Psychology;
Psychology: Characterization study object and evolution of the scientific area;
Brief historical perspective of the main paradigms of psychology: structuralism, functionalism, gestalt,
behaviorism, cognitivism, psychoanalysis and Humanism;
Health Psychology and promotion of health: Concept delimination;
Biomedical, biopsychosocial and holistic models;
Health prevention levels: Primary prevention, secondary, tertiary and quaternary;
Emotions during the disease process: the disease while crisis process;
A holistic and multidisciplinary intervention in the disease process: Communication as a contribution to improve
the quality of care, Dialectical model of promoting adhesion, Stress management and Intervention in pain.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A importância do conhecimento em áreas específicas do relacionamento humano permite um contacto mais
adequado entre o profissional de saúde e os seus utentes. Este conhecimento é fundamental para a adoção de uma
abordagem eficiente, centrada no paciente, e no modelo holístico, num contexto multiprofissional. São também de
importância fundamental a aprendizagem sobre os níveis de prevenção em saúde, as reações emocionais à
doença, bem como, sobre a comunicação, as fases de mudança em saúde, a gestão do stress e a intervenção na
dor. Os estudantes podem assim desenvolver competências indicadas para a prática profissional na saúde que
envolve a capacitação intrínseca dos pacientes, tendo em consideração as suas diferenças individuais, incluindo a
influência dos fatores psicossociais. Desta forma, prevê-se que os estudantes consigam desenvolver planos de
prevenção e de promoção da saúde no seio de uma equipa multiprofissional e com uma abordagem holística.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The importance of knowledge in specific areas of human relationship allows a better contact between the
healthcare professional and their patients. This knowledge is essential to adopt an efficient approach, a patientcentered and holistic model in a multidisciplinary context. There are also crucial to learn about health prevention
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levels, emotional reactions to disease, as well as, about communication, health changing phases, stress
management and intervention on pain. Students can thus develop skills suitable for the professional practice in
health that involves the intrinsic capacity of patients, taking into account their individual differences, including the
influence of psychosocial factors. Therefore, it is anticipated that students are able to develop prevention and
health promotion plans within a multi-professional team and with a holistic approach.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas diferentes metodologias pedagógicas como sendo a projecção de filmes e documentários, a
análise e discussão de casos, o role-play e o role-reversal.
Avaliação obtida através da participação activa da aula e da realização de um trabalho de grupo.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Different teaching methods will be used as the projection of films and documentaries, analysis and discussion of
cases, role-play and role-reversal. Evaluation obtained through active participation in class and performing a
workgroup.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O debate em grupo permite uma melhor compreensão dos conteúdos ministrados, permitindo através da aplicação
em casos clínicos, uma adequação prática desses mesmos conteúdos. O role-play e o role-reversal permitem o
desenvolvimento da capacidade de empatia, para além de permitir o treino prático de competências. Esta prática
será fundamental na criação de um trabalho em grupo, servindo para consolidar o conhecimento e da promoção da
capacidade adaptativa dos estudantes face a situações que se deparam durante a sua exploração prática.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Group discussion allows a better understanding of the contents, giving the opportunity to practical suitability of
these same contents through the application in clinical cases. The role-play and role-reversal allow the capacity of
empathy, in addition to the fact to allow the practice of practical skills. This practice will be the core of the creation
of a working group, serving to consolidate the knowledge and promoting adaptive capacity of students to situations
they encounter during their practical exploitation.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bennett, P.(2002). Introdução clínica à psicologia da saúde. Lisboa: Climepsi.
Chalifour, J.(2008). A Intervenção terapêutica V.1: Os fundamentos existenciais-humanistas da relação de ajuda.
Loures: Lusodidacta.
Chalifour, J.(2008). A Intervenção terapêutica V.2: Estratégias de Intervenção. Loures: Lusodidacta.
Joyce-Moniz, L.&Barros, L.(2005). Psicologia da Doença para Cuidados de Saúde: Desenvolvimento e Intervenção.
Lisboa: Edições Asa.
Kaptein, A.&Weinman, J.(2004). Health Psychology. Oxford: BPS, Blackwell Publishing.
McCormack, B&McCance, T.(2010). Person Centered Nursing: Theory and practice. Wiley-Blackwell
Ogden, J.(2002). Psicologia da Saúde. Lisboa: Climepsi.
Paúl, C.&Fonseca, A.(2001). Psicossociologia da Saúde. Lisboa: Climepsi.
Ribeiro, J.P. (2005). Introdução à Psicologia da Saúde. Coimbra: Quarteto.
Schultz, D.P.& Schultz, E.S.(2006). História da Psicologia Moderna. São Paulo:Thomson Learning.
Sequeira, C.(2016). Comunicação clínica e relação de ajuda. Lisboa: LideL.

Mapa IV - Epidemiologia e Saúde Pública / Epidemiology and Public Health
3.3.1. Unidade curricular:
Epidemiologia e Saúde Pública / Epidemiology and Public Health

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel dos Santos Ferreira - 26h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a evolução e desenvolvimento da Epidemiologia, finalidades e objetivos;
Adquirir conhecimentos sobre fatores determinantes em saúde;
Demonstrar conhecimentos na resolução de problemas de saúde/doença;
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Sustentar a intervenção com eficiência na resolução dos problemas de saúde;
Aplicar conhecimentos/técnicas de vigilância epidemiológica dos fatores determinantes em saúde;
Incorporar na prática, resultados da investigação válidos e relevantes e outras evidências;
Fornecer informação de saúde relevante para ajudar os indivíduos, família e comunidade a atingirem os níveis
óptimos de saúde e reabilitação;
Consultar informação em BD nacionais e internacionais dos observatórios de saúde das populações;
Criar um plano epidemiológico de um problema de saúde atual apresentando as estratégias de intervenção à
comunidade académica .
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Ciências e técnicas clínicas, alínea b) artigo 12º da Portaria
172-E/2015 de 5/06
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the historical evolution and development of Epidemiology and objectives;
To acquire knowledge on the determinants of health;
Demonstrate knowledge in the resolution of health problems /illness;
Sustaining the intervention effectively in resolution of health problems;
Apply the knowledge and epidemiological surveillance techniques of the determining factors in health,
Incorporates, in practice, the valid and relevant research results, as well as other evidence;
Provides health information relevant to help individuals, families and the community to achieve optimal levels of
health and rehabilitation;
Consult information on national and international database of health observatories;
Creates an epidemiological identification plan for a current health problem, with intervention strategies to the local
academic community.
This CU contributes with 2 ECTS to the component Ciências e técnicas clínicas, point b) article 12 of Decree 172-E /
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Epidemiologia e Saúde Pública;
Evolução histórica e seu conceito. Finalidades e objectivos da Epidemiologia. Validade e interesse. Usos e
aplicações práticas da Epidemiologia em Acupuntura. Áreas da epidemiologia e métodos em Epidemiologia;
Epidemiologia e a Dualidade Saúde/doença;
História natural da doença/níveis de prevenção. Factores que influenciam a saúde no homem. Estrutura
epidemiológica. Classificação dos caracteres epidemiológicos. Tipologia do risco. Medidas: razões; proporções e
taxas. Problema de Saúde: explicação etiológica dos problemas de saúde e medidas de frequência (prevalência,
incidência e taxa de ataque). Indicadores de saúde. Padronização;
Resolução Epidemiológica dos Problemas de Saúde;
Metodologia epidemiológica. Rastreio. Inquéritos epidemiológicos. Estudos epidemiológicos;
Intervenção Epidemiológica nos Problemas de Saúde;
Vigilância epidemiológica. Acção do profissional de saúde numa perspectiva epidemiológica.
3.3.5. Syllabus:
Introduction to Epidemiology and Public Health;
Historical evolution and its concept. Aims and objectives of Epidemiology. Validity and interest. Uses and practical
applications of Epidemiology. epidemiology areas and methods in epidemiology;
Epidemiology and Duality Health / Disease;
Natural history of disease / prevention levels. Factors influencing health in man. epidemiological structure.
Classification of epidemiological characters. risk type. Measurements: reasons; proportions and rates. Health
problem: etiologic;explanation of health problems and frequency measurements (prevalence, incidence and attack
rate). health indicators. Standardization;
Epidemiological Solving Health Problems;
Epidemiological methodology. Tracking. epidemiological surveys. Epidemiological studies;
Epidemiological Intervention in Health Problems;
Epidemiological surveillance. Action of health Professional in epidemiological perspective.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram selecionados de forma a dar resposta, simultaneamente, aos objetivos de
aprendizagem e às competências requeridas. Pretende-se nesta UC levar o estudante a adquirir, compreender e
transformar os conhecimentos relacionados com os conteúdos programáticos selecionados, desde o da
identificação de áreas com interesse e/ou prioridades para estudo dos fatores determinantes em saúde, em função
dos problemas de saúde prioritários;
Durante este momento de aprendizagem serão privilegiando momentos de análise e reflexão sobre áreas de estudo
em epidemiologia, através da análise critica de relatórios do Observatório Nacional de Saúde;
Esses momentos são promovidos em sessões teórico-práticas, capazes de fomentar a curiosidade científica pelo
estudo dos fatores determinantes em saúde, o espírito crítico reflexivo, assim como, de apoiarem à tomada de
decisão e ao raciocínio científico na procura na evidência sobre boas práticas em saúde;
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents have been selected in order to meet learning outcomes and the objectives required. It is intended in
this UC take the student to acquire, understand and transform the knowledge related to the selected program
contents, from the identification of areas of interest and / or priorities for study of the determining factors in health,
in terms of priority health problems;
During this time of learning are favoring moments of analysis and reflection on areas of study in epidemiology,
through the critical analysis of the National Health Observatory reports;
These moments are promoted in theoretical and practical sessions, able to foster scientific curiosity for the study
of the determinants of health, reflective critical thinking, as well as to support decision making and scientific
reasoning in finding evidence of good practice in Health.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias assentam numa abordagem teórico-prática, construindo um quadro de referência de base, quer
através de exposição, quer de pesquisa e de síntese. Estas abordagens serão complementadas, numa perspetiva
de aplicação, em momentos de análise de problemas de saúde atuais à escala regional, através da aplicação da
técnica de PBL (Problem Based Learning);
A avaliação será operacionalizada através de Trabalho Grupo (100% nota final) com designação trabalho por
projeto.
O trabalho por projeto resultará da análise epidemiológica de uma situação de saúde/doença da atualidade e,
respetivo plano de intervenção, por cada grupo definido. O projeto terá apresentação oral no dia definido em
calendário de prova de avaliação.
Será desenvolvida em cada grupo a dinâmica de peer feedback, conjuntamente com o orientador, na identificação
dos contributos de cada elemento e respetivas competências atingidas na elaboração do projeto.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methods are based on a theoretical and practical approach, building a basic framework, either through
exposure or research and synthesis. These approaches will be complemented, in an application perspective, health
problems analysis at regional level through the application of PBL method (Problem Based Learning).
The evaluation will be implemented through the Working Group (100% final grade) designed project work.
The work by project result of epidemiological analysis of health status / current of disease and appropriate
intervention plan for each defined group. The project will have oral presentation on the day defined in the evaluation
test schedule.
It will be developed in each group the dynamics of peer feedback, together with the supervisor, identifying the
contributions of each element and respective competences achieved in developing the project.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Ao longo das sessões letivas será efetuada uma exposição dos conteúdos em função dos respetivos objetivos a
atingir em articulação com o momento da fase conceptual e metodológica em que cada grupo se encontre. Dado o
carácter eminente teórico-prático, serão promovidos momento de partilha da experiencia de trabalho autónomo,
com prática reflexida do mesmo, na identificação de boas prática de investigação epidemiológica dos problemas
identificados. Em cada grupo de trabalho será promovido a dinâmica de peer feedback, conjuntamente com o
docente, na identificação dos contributos de cada elemento do grupo para resultados de aprendizagem obtidos e
no desenvolvimento de competências individuais e de equipa.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Throughout the sessions will be made an exhibition of the function contents of the respective objectives to be
achieved in conjunction with the time of conceptual and methodological phase in each group are. Given the
theoretical and practical eminent character will be promoted time sharing of autonomous work experience with
reflexive practice of it, to identify good practice epidemiological research of the problems identified. In each
working group will be promoted to the dynamics of peer feedback, together with the teacher, identifying the
contributions of each member of the group for achieved learning outcomes and the development of individual skills
and teamwork.
3.3.9. Bibliografia principal:
Direção Geral da Saúde (2015). Plano Nacional de Saúde Revisão e Expensão a 2020. Lisboa: DGS 2015. Retirado
em: http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisaoe-Extensao-a-2020.pdf
Campos, A. & Simões, J. (2011). O percurso da Saúde: Portugal na Europa. Coimbra: Edições Almedina.
Loureiro, I. & Miranda, N. (2010). Promover a Saúde dos Fundamentos à Acção. Coimbra: Almedina.
Campos, A. (2008). Reformas da Saúde – O fio condutor. Coimbra: Edições Almedina.
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Sakellarides, C. (2006). De Alma a Harry. (2ª Ed.). Coimbra: Edições Almedina.
Simões, J. (2009). Retrato Político da Saúde – Dependência do percurso e inovação em saúde: da ideologia ao
desempenho. Coimbra: Edições Almedina.
Imperatori, E. & Giraldes, M.R. (1993). Metodologia do Planeamento em Saúde. Lisboa: Escola Nacional de Saúde
Pública.
Tavares, A. (1992). Métodos e Técnicas de Planeamento em Saúde. Lisboa: Ministério da Saúde.

Mapa IV - Introdução à Patologia / Introduction to Pathology
3.3.1. Unidade curricular:
Introdução à Patologia / Introduction to Pathology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula de Fátima Oliveira de Carvalho - 26h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os conceitos de saúde/doença;
Compreender os mecanismos de doença e as suas repercussões;
Identificar os estímulos endógenos e exógenos potencialmente indutores de agressão celular;
Identificar as respostas corporais à doença;
Compreender os mecanismos de doença e o seu impacto na história natural das doenças mais prevalentes;
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Ciências e técnicas clínicas, alínea b) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the concept of health/disease;
To understand the disease mechanisms and its repercussions;
To identify the endogenous and exogenous stimuli potentially inducing cellular aggression;
To identify body responses to disease;
To understand the disease mechanisms and it impact in natural story of prevalent diseases;
This CU contributes with 2 ECTS to the component Ciências e técnicas clínicas, point b) article 12 of Decree 172-C /
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
CIntrodução à patologia;
Conceitos de saúde e doença;
Agressões e reações celulares;
Homeostasia;
Stress oxidativo;
Resposta celular às agressões;
Morte celular, apoptose e necrose;
Processo inflamatório e reparação;
Imunodeficiências e imunização;
Sinalização celular, recetores membranares e canais de iões;
A pessoa e a doença;
Respostas corporais à doença;
Gestão de sinais e sintomas;
Prevenção de complicações;
3.3.5. Syllabus:
Introduction to pathology
Health/disease concepts;
Aggressions and cellular reactions;
Homeostasis;
Oxidative stress;
Cell response to aggression;
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Cell death, apoptosis and necrosis;
Inflammatory process and repair;
Immunodeficiencies and immunization;
Cell signaling, membrane receptors and ion channels;
Person and disease;
Body responses to disease;
Management of signs and symptoms;
Prevention of complications;
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A abordagem integrada e evolutiva do programa permitirá que os estudantes integrem os conhecimentos e as
competências previstas nos objetivos. Os objetivos serão cumpridos com os diferentes conteúdos o que permitirá
o conhecimento e a articulação dos conceitos relativos à introdução da patologia. Proporcionar conhecimentos
teórico-práticos que lhe permitem: compreender as respostas corporais aos processos de doença e desenvolver o
pensamento crítico-reflexivo tendo em vista o desenvolvimento do processo de tomada de decisão. Perspetiva-se
que os estudantes adquiram competências que lhes permitam um desempenho profissional adequado às
necessidades dos seus clientes.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and evolutionary approach of the course program will allow students to integrate the knowledge and
skills set out in the objectives. The objectives will be met with different content which will allow knowledge and
articulation of concepts related to the pathology introduction. Provide theoretical-practical knowledge that allows:
to understand the bodily responses to the disease processes and develop critical-reflexive thinking in order to
develop the decision-making process. Students are expected to acquire competencies that enable them to perform
in a professional manner appropriate to the needs of their clients.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino assentam numa abordagem teórica e teórico-prática, operacionalizas pelos métodos
expositivo, interrogativo e estudos de caso. Privilegia-se a participação ativa dos estudantes, através da interação
constante professor/estudante com objetivo de criar momentos de reflexão que tomam por base a experiência
prática de cada um. A avaliação é realizada através de uma frequência (100%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies are based on a theoretical and theoretical-practical approach, operationalized by the
expository, interrogative, case study and simulation methods.
The active participation of the students is favored through the constant interaction between teacher and student,
with the aim of creating moments of reflection based on the practical experience of each one. The evaluation is
done through a frequency (100%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As sessões decorrerão harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos da Unidade Curricular. Os
conhecimentos científicos e técnicos a refletir serão desenvolvidos em cada tema a abordar, nas aulas teóricas e
teórico-práticas, sendo estabelecida a relação entre os mesmos. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver
competências e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados, contribuindo para um melhor
enquadramento e maior facilidade na perceção dos objetivos a alcançar. As metodologias de ensino utilizadas
nesta Unidade Curricular permitem uma participação e acompanhamento ativo de todos os estudantes,
envolvendo-os na aprendizagem dos conteúdos programáticos, podendo assim alcançar os objetivos previstos
para esta Unidade Curricular. A avaliação servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino
desenvolvidas na observância dos objetivos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The sessions will be harmonized teaching methodologies with the objectives of the Curricular Unit. The teaching
methodologies used in this Curricular Unit allow active participation and follow-up of all students, involving them in
the learning of the syllabus contents, thus being able to reach the objectives foreseen for this Curricular Unit. The
scientific and technical knowledge to be reflected will be developed in each topic to be addressed, in theoretical
and theoretical-practical classes, establishing the relationship between them. These sessions will aim to develop
skills and sensitize them to the importance of the topics addressed, contributing to a better framework and easier
to perceive the objectives to be achieved. The evaluation will serve to assess the effectiveness of teaching
methodologies developed in pursuit of the objectives.
3.3.9. Bibliografia principal:
Cotran, R. S., Kumar, V. & Collins, T. (2000). Robbins Patologia estrutura e funcional. (6ª ed.). Rio de Janeiro :
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Guanabara Koogan.
Fauci, A. ed. lit. (2001). Harrison Medicina Interna. (15ª ed.). Rio de Janeiro: Mc Graw Hill Companies.
Mitchell, R. (2006). Robbins & Cotran : Fundamentos de patologia. Rio de Janeiro: Elsevier. Papadakis, M. A. &
McPhee, S. J. (2017). Current Medical Diagnosis & Treatment. Unitated States of America: McGraw Hill Lange.
Sérgio, J. S., Coutinho, I. & Marques, S. (2002). Fundamentos de Patologia: para Técnicos de Saúde. (1ª ed.)
Loures: Lusociência.

Mapa IV - História, Princípios e Fundamentos da MTC / History, Principles and Foundations of TCM
3.3.1. Unidade curricular:
História, Princípios e Fundamentos da MTC / History, Principles and Foundations of TCM

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro - 40h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara da Silva Pereira - 26 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos sobre o desenvolvimento e evolução da técnica acupunctural ao longo da história;
Compreender os fundamentos básicos e terminologia usados em acupuntura;
Compreender a relação dos conceitos e modelos clássicos da acupuntura com o conhecimento atual das ciências
da vida e da saúde;
Adquirir conhecimentos sobre os mecanismos de ação da acupuntura, integrando os conceitos clássico com os
conceitos da fisiologia atual.
Esta UC contribui com 5 ECTS para a componente Princípios da Acupuntura, alínea c) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Achieve knowledge about the development and evolution of the acupunctural technique throughout history;
Understand the basic fundamentals and terminology used in acupuncture;
Understand the relationship of classical acupuncture concepts and models to the current knowledge of life and
health sciences;
Achieve knowledge about the mechanisms of action of acupuncture, integrating the classical concepts with the
concepts of current physiology.
This CU contributes with 5 ECTS to the component Princípios da Acupuntura, point c) article 12 of Decree 172-C /
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
História da acupuntura: da antiguidade à atualidade;
A dualidade Yin-Yang: sua interpretação na fisiologia humana (sistema simpático e parasimpático);
A Teoria Sanbao: Princípios de constituição (genética), fisiologia e psicologia;
O WuXing: a homeostase na acupuntura;
Os Zang-Fu: órgãos e funções associadas;
Os conceitos de Qi (energia), Xue (sangue) e Jin Ye (fluídos corporais, exceto sangue) da medicina tradicional
usada em acupuntura e seus paralelos na fisiologia moderna.
3.3.5. Syllabus:
History of acupuncture: from antiquity to actuality;
The Yin-Yang duality: its interpretation in human physiology (sympathetic and parasympathetic system);
The Sanbao Theory: Principles of constitution (genetics), physiology and psychology;
WuXing: homeostasis in acupuncture;
Zang-Fu: associated organs and functions;
The concepts of Qi (energy), Xue (blood) and Jin Ye (body fluids, except blood) of traditional medicine used in
acupuncture and its parallels in modern physiology.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos teóricos acerca dos fundamentos da prática de
acupuntura e sua contextualização histórica. Pretende-se ainda que os estudantes entendam que os conceitos e
pressupostos tradicionais originalmente desenvolvidos de forma empírica têm uma expressão e significado na
biologia e fisiologia moderna. Será enfatizada a importância da compreensão da relação entre os modelos
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clássicos onde se baseia a acupuntura com o conhecimento científico atual. Serão abordados os mecanismos de
ação da acupuntura na sua linguagem tradicional assim como segundo o conhecimento científico atual.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that students acquire theoretical knowledge about the fundamentals of acupuncture practice and its
historical contextualization. It is also intended that students understand that the traditional concepts and
assumptions originally developed empirically have an expression and meaning in modern biology and physiology.
It will be emphasized the importance of understanding the relationship between the classical models where
acupuncture is based on current scientific knowledge. The mechanisms of action of acupuncture will be addressed
in their traditional language as well as according to current scientific knowledge.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são apoiadas com a exposição de diapositivos e outros meios de multimédia, sendo incentivada a
discussão dos diferentes conteúdos programáticos;
Serão realizados exercícios teórico-práticos para compreensão e aplicação dos conceitos teóricos. A avaliação terá
dois componentes com a seguinte ponderação: Exame final escrito 70%; Trabalho teórico-prático com exposição
oral 30%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical classes are supported by the slide show and other multimedia media, and the discussion of the
different syllabus content is encouraged;
Theoretical-practical exercises will be carried out to understand and apply theoretical concepts. The evaluation will
have two components with the following weighting: Final written exam 70%; Theoretical-practical work with oral
presentation 30%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular os conceitos teóricos serão transmitidos oralmente com apoio à multimédia. A
avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico onde serão avaliados os conhecimentos adquiridos
referentes às diferentes temáticas abordadas. Pretende-se também avaliar a capacidade do estudante ler e
interpretados informação publicada em artigos científicos da área. Assim, a avaliação inclui um exercício teóricoprático que consiste na exposição oral dos conteúdos de um artigo científico que aborde um ou mais conceitos
desenvolvidos em aula.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit the theoretical concepts will be transmitted orally with multimedia support. The evaluation will
be developed using a theoretical exam where the knowledge acquired regarding the different topics will be
evaluated. It is also intended to evaluate the student's ability to read and interpret information published in
scientific articles of the area. Thus, the evaluation includes a theoretical-practical exercise that consists of the oral
presentation of the contents of a scientific article that addresses one or more concepts developed in class.
3.3.9. Bibliografia principal:
Maciocia G. (2015). The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text - 3rd Edition. Elsvier. ISBN-13:
978-0702052163.
Liu TY., Leung PC. (2013). Annals of Tradicional Chinese Medicine: Evidenced-Based Acupunture – Volume 5. World
Scientific. ISBN: 978-981-4324-17-5.
Stux G., Hammerschlag R. (2001). Clinical Acupunture – Scientific Basis. Springer. ISBN 978-3-642-56732-2.
Pomeranz B., Stux G. (1989). Scientific Bases of Acupunture. Springer-Verlag. ISBN-13: 978-3-540-19335-7.

Mapa IV - Ética, Deontologia e Legislação / Ethics, Deontology and Legislation
3.3.1. Unidade curricular:
Ética, Deontologia e Legislação / Ethics, Deontology and Legislation

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel da Costa Gomes - 26h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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No final da Unidade Curricular o aluno deverá ser capaz de analisar os princípios e teorias éticas fundamentais que
norteiam o comportamento ético, moral e profissional do acupuntor; identificar questões éticas relacionadas com a
prestação de cuidados de saúde na sua área de competência; refletir sobre a tomada de decisão ética no exercício
profissional; tomar decisões éticas e refletir em grupo sobre os principais conflitos/dilemas éticos inerentes à
saúde e à prestação de cuidados de saúde.
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Formação noutros domínios, alínea c) e alínea d) artigo 10º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the Course students should be able to analyze the fundamental principles and ethical theories that
guide ethical, moral and professional behavior of the acupuncturist; identify ethical issues related to the provision
of health care in their area of competence; reflect on ethical decision making in professional practice; make ethical
decisions and reflect as a group on the main conflicts/ethical dilemmas inherent to health and the provision of
health care.
This CU contributes with 2 ECTS to the component Formação noutros domínios, point c) and point d) article 10 of
Decree 172-C / 2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A Ética, a Moral e a Bioética; Correntes do pensamento bioético;
Instituições bioéticas portuguesas e internacionais;
Referentes Éticos Relevantes;
Os valores na prática de cuidados de saúde; Princípios da Bioética;
A Dignidade humana; A Vulnerabilidade; O Respeito;
A Integridade; A Autonomia; A Beneficência; A Precaução;
A Não – Maleficência; A Justiça;
Normas de conduta na relação profissional; Confidencialidade e sigilo profissional; Informação e consentimento
informado; Relacionamento interprofissional; Responsabilidade e segurança nos cuidados;
Problemas éticos suscitados pelo progresso técnico-científico ao longo do ciclo vital; O início da vida;
A decisão de iniciar ou suspender tratamentos; Futilidade terapêutica;
Diretivas antecipadas de vontade;
Equidade no acesso a cuidados de saúde e governance; Aspetos Éticos da Investigação em Saúde;
O caso específico da Acupuntura; Modelos de tomada de decisão; Análise de casos;
Legislação da área da Acupuntura; Legislação laboral.
3.3.5. Syllabus:
Ethics, Morality and Bioethics; Current bioethical thought;
Portuguese and international bioethical institutions; Pertaining Ethical Referents;
The values in healthcare practice; Bioethical Principles;
Human Dignity; Vulnerability; Integrity; Autonomy; Beneficence; Non-maleficence; Justice;
Standards of conduct in the professional relationship; Confidentiality and professional secrecy;
Information and informed consent; Interprofessional relationship; Responsibility and safety in health care;
Ethical problems raised by scientific and technical progress throughout the life cycle; The beginning of life;
Decision to start or suspend treatments; Futility care;
Advance care directives;
Equity access to health care and governance; Ethical Aspects of Health Research;
The specific case of Acupuncture; Decision-making models;
Case studies;
Legislation in the area of Acupuncture; Labor law.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos ministrados visam a aquisição de competências por parte dos estudantes no sentido
de os dotar de autonomia para debater assuntos relacionados com a Bioética e as questões de saúde Pretende-se
que o estudante conheça e aplique os princípios éticos, jurídicos, os direitos e os deveres orientadores da sua
ação na relação com a pessoa/cliente, com a comunidade, e com os demais profissionais de saúde. A promoção
dos valores humanos e do respeito pelo outro, como caracterizadores da ação do futuro acupuntor é o motivo pelo
qual se inclui nesta unidade curricular a temática dos Direitos Humanos.
Espera-se que os estudantes fundamentem as suas decisões éticas; reconhecendo as normas reguladoras da
conduta dos acupuntores como uma aplicação dos princípios éticos às suas práticas profissionais e na tomada de
decisão ética; analisem criticamente as questões éticas atuais ao longo do ciclo vital, reconhecendo a importância
da consciência moral para a tomada de decisão ética.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims to acquire students' competences in order to give them autonomy to discuss issues related to
Bioethics and health issues. The student is expected to know and apply ethical, legal, the guiding duties of its
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action in relation to the person / client, the community, and other health professionals. The promotion of human
values and respect for the other, as characterizing the action of the future acupuncturist is the reason why this
curricular unit includes the theme of Human Rights. Students are expected to base their ethical decisions;
recognizing the norms regulating the conduct of acupuncturist as an application of ethical principles to their
professional practices and in ethical decision-making; critically analyze current ethical issues throughout the life
cycle, recognizing the importance of moral conscience for ethical decision-making.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas metodologias expositivas e de problem based learning centradas nos resultados das
aprendizagens. Nas aulas teóricas será utilizado o método expositivo. Nas aulas teórico práticas será utilizada a
análise e discussão de textos e de problem based learning para o desenvolvimento competências de deliberação
ética. Será desenvolvido um trabalho de grupo sobre temas a definir com os estudantes e docente, com
metodologia de critico-reflexiva através de fotovoice, da reflexão e discussão. Será realizada uma exposição com o
produto final desse trabalho, na escola. A avaliação contínua explora as diferentes tipologias letivas, na vertente
teórica, teórico-prática e será avaliada pelo produto final do trabalho de grupo, e contemplará a participação do
estudante nas diversas atividades propostas ao longo das sessões letivas, numa ponderação de: Trabalho de
grupo – 100% (trabalho escrito (60%) e apresentação (40%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive and problem-based learning methodologies will be used, focused on learning outcomes. In the
theoretical classes will be used the expository method. In theoretical and practical classes will be used the analysis
and discussion of texts and problem based learning for the development of ethical deliberation skills. A group work
will be developed on topics to be defined with the students and the teacher, with methodology of critic-reflexive
through photovoice, reflection and discussion. An exhibition will be held with the final product of this work, in the
school. Continuous assessment explore the different types of learning in the theoretical, theoretical and practical
aspects and will be evaluated by the final product of the group work, and will include the participation of the
student in the various activities proposed throughout the classes, in a consideration of: Group work - 100% (written
work (60%) and presentation (40%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Nas aulas teóricas será utilizado o método expositivo com momentos de debate das temáticas, proporcionando a
reflexão sobre os princípios éticos, os Direitos e Normas éticas vigentes e as questões éticas relacionadas com o
desenvolvimento técnico e científico. Será também realizada a visualização e discussão de um filme sobre
questões éticas, nomeadamente sobre o direito à informação, a confidencialidade e o sigilo. Nas aulas teórico
práticas será utilizado o método interativo com análise e discussão de textos, e deliberação ética centrada em
problemas éticos, proporcionando: a análise crítica de situações ou questões éticas e deontológicas que surgem
ao longo do ciclo vital, e também o reconhecimento da importância da consciência moral para a tomada de decisão
ética para o exercício profissional da acupuntura.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the theoretical classes, the expository method will be used with moments of debate on the themes, providing
reflection on the ethical principles, the Rights and ethical standards in force and the ethical issues related to
technical and scientific development. There will also be a screening and discussion of a film about ethical issues,
including the right to information, confidentiality and confidentiality. Theoretical classes will be the interactive
method with analysis and discussion of texts, and ethical deliberation focused on ethical problems, providing: the
critical analysis of ethical and deontological situations or issues that arise throughout the life cycle, as well as the
recognition of the importance from moral conscience to ethical decision making for the professional practice of
acupunture.
3.3.9. Bibliografia principal:
Beauchamp, T. & Childress, J.(2012). Principles of Biomedical Ethics. (7ªEd.). New York/Oxford: Oxford University
Press.
Gomes, C. C. (2013). O pensamento Bioético de Daniel Serrão. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
Gomes, C. C. (2016). Notas breves de um descontentamento: questões de bioética. Porto: Editora Católica.
Jonsen, A., Siegler, M. & Winslade, W. (2015). Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical
Medicine. (8 Ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Osswald, W. (2014). Da vida á morte: horizontes da bioética. Lisboa: Gradiva.
Pereira, A. D. (2015). Direitos dos pacientes e responsabilidade médica. Coimbra: Coimbra Editora.
Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética :Fundamentos e Ética biomédica. Vol. 1, 2. Cascais: Principia Editora.
Silva, P. M. (2008). Investigação Biomédica: Reflexões Éticas. Lisboa: CNECV e Gradiva.

Mapa IV - Identidade e Voluntariado CVP / CVP Identity and Volunteering
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3.3.1. Unidade curricular:
Identidade e Voluntariado CVP / CVP Identity and Volunteering
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernanda Maria Príncipe Bastos Ferreira - 14h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Descrever a história e estrutura da Cruz Vermelha Nacional e Internacional;
Identificar a rede Nacional da Cruz Vermelha;
Reconhecer os princípios da Cruz Vermelha, enquanto cidadão e profissional de saúde, na intervenção
comunitária;
Compreender as questões do direito internacional na ajuda e protecção das pessoas em situações de
conflito/catástrofe humanitária;
Relacionar as áreas de intervenção da Cruz Vermelha e as principais actividades com a sua missão;
Reconhecer a importância do voluntariado no exercício de uma cidadania ativa, no apoio social e assistência
humanitária.
Esta unidade curricular contribui com 1 ECTS para a componente Outros Dominios, artigo 10º , Portaria 172-C/2015
de 5 de junho.
- Transpor os projetos de voluntariado da Cruz Vermelha Portuguesa para o seu desenvolvimento pessoal e
académico.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Describe the history and structure of the National and International Red Cross;
Identify the National Red Cross network;
Recognise the principles of the Red Cross, as a citizen and health professional, in the community intervention;
Understanding the issues of international law in the help and protection for people in conflict/humanitarian
catastrophe;
Relate the areas of the Red Cross intervention and the main activities with its mission;
Recognize the importance of volunteering in the exercise of active citizenship, social support and humanitarian
assistance;
Transport volunteer projects of the Portuguese Red Cross, for the personal and academic development.
This curriclar contributes with 1 ECTS for the Other Domains component, article 10, Ordinance 172-C / 2015 of June
5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Breve História da Cruz Vermelha Nacional e Internacional;
Rede Nacional Cruz Vermelha;
Princípios fundamentais;
Estruturas internacionais;
Direito Internacional Humanitário;
Principais atividades: área de emergência pré-hospitalar, social e humanitária; saúde; educação; apoio à população
Sénior; apoio domiciliário; apoio aos dependentes; teleassistência; apoio à migração; Igualdade de género;
prevenção da violência, ensino profissional, ensino do socorrismo, ensino superior e formação;
Voluntariado Cruz Vermelha: o que é, perfil do voluntario, responsabilidades, enquadramento legal, áreas de
intervenção, formação;
Socorro e assistência às pessoas vítimas de guerras e catástrofes naturais.
3.3.5. Syllabus:
Brief History of the National and International Red Cross;
National Red Cross network;
Fundamental principles;
International Structures;
International humanitarian law;
Main activities: emergency, social and humanitarian; health; education; supporting the senior population; home
care; support to dependents; telecare; support migration; gender equality; violence prevention, vocational
education, first aid education, higher education and training;
Volunteer Red Cross: what is, profile volunteer, responsibilities, legal framework, areas of intervention, training;
Support and assistance to victims of wars and natural disasters.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
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Esta unidade curricular encontra-se organizada por forma, a que os estudantes tenham uma aprendizagem
evolutiva e compreensiva sobre a cruz Vermelha quer a nível nacional quer internacional. Os estudantes ao
conseguirem atingir os objectivos preconizados, identificar o que é a Cruz Vermelha, qual a sua missão, em que
princípios se baseia para a cumprir, como se organiza como desenvolve as suas atividades e em que contextos, e
como cada pessoa pode ser voluntária e em que circunstância pode desenvolver o seu papel. Desenvolvem
capacidades de relacionar e avaliar a informação por forma, a que a cada um se identifique com a instituição e
colabore de acordo com as suas motivações em actividades diversas, nomeadamente no campo da educação e
saúde, desenvolvendo assim o conceito de identidade cruz vermelha, solidariedade, responsabilidade social e de
cidadania ativa em prol da humanidade.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This subject is organized in a way, that students have an evolutionary and comprehensive learning about the Red
Cross at national and international level. Students will achieve the aims set, by identifying what is the Red Cross,
what is the mission, in which principles it is based to do it, how it is organized and conducts its activities and in
what contexts, and how each person can be a voluntary and under what circumstances can develop its role, apply
more easily the principles of the red cross. They develop the capacity to relate and evaluate information in such a
way, that each one can be identified with the institution and collaborate according to their interests in various
activities, namely in education and health, developing the concept of red cross identity solidarity, social
responsability and active citizenship for humanity.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
É dada prioridade à discussão em sala, tendo por base pesquisa realizada pelos estudantes nos sites oficiais da
internet. Serão organizadas sessões com peritos (direito internacional e voluntariado). Os estudantes promoverão
um trabalho de síntese através das suas pesquisas, pela disseminação dos resultados de aprendizagens. O modelo
de avaliação reflecte a metodologia utilizada pela realização de trabalhos em grupo.
Tendo em conta os objectivos e as metodologias, parece-nos que o modelo de avaliação através de trabalho de
grupo se afigura ajustada pela interação e partilha que se promoverá.
Na avaliação será explorada a vertente de Trabalho de Projeto (100%), com aplicação da dinâmica de peer feedback,
na identificação dos contributos de cada elemento e respetivas competências. A avaliação permitirá evidenciar os
resultados da aprendizagem em função dos objetivos, e que o estudante recebe o feedback sobre o desempenho,
associado a aconselhamento sobre o processo de aprendizagem.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Some contents are taught by lecture method. It will be given priority for discussion in the classroom, based on
research conducted by students on official websites. There will be organized a few sessions with experts
(international and voluntary law). Students will do a synthesis work through their research and studies undertaken.
Thus, the evaluation model reflects the methodology used for conducting group work.
Taking into account the objectives set and the methodologies used, it seems that the evaluation model through
group work seems set by the interaction and sharing that will promote.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos desta unidade curricular encontram-se essencialmente nos sites oficiais, e, por isso, são de domínio
público, assim é importante que o estudante utilize essa ferramenta, com a qual está familiarizado, para de uma
forma simples e intuitiva recolha informação sobres os assuntos. O professor neste sentido funciona como tutor,
como facilitador da metodologia a utilizar e evitar a dispersão, no sentido de rentabilizar o trabalho. A procura e
organização da informação são essenciais para uma familiarização com a Instituição Cruz Vermelha para que ele
de autonomamente tome decisões. O trabalho de discussão e de síntese realizado em sala é fundamental para
ganhar eficácia na aprendizagem e na transferência de informação.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this subject are essentially the official websites, and therefore from the public domain, so, it is
important that the students use this tool, with which you are familiar, for a simple and intuitive way collecting
information about the issues. The teacher in this direction works as a tutor, as a facilitator of the methodology to be
used and avoid the dispersion in order to maximise work. The search and organization of information are essential
for familiarization with the Red Cross Institution so that the student can autonomously make decisions. The
discussion of work and synthesis carried out in the classroom is essential to gain efficiency in learning and
information transfer.
3.3.9. Bibliografia principal:
Decreto-Lei nº 281/2007 de 7 de Agosto. Estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa.
Durant, H. (1862). Un souvenir de solfenino. Geneve.
Cruz Vermelha Portuguesa. Retirado de URL: http://www.cruzvermelha.pt/
Comité Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Retirado de URL: https://www.icrc.org/pt/o-cicv/o-
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movimento
Lei n.º 71/98, 3 de Novembro. Bases do enquadramento jurídico do voluntariado.
Outro material bibliográfico:
- Apresentação do Filme Institucional - Cruz Vermelha Portuguesa.
- Publicações e vídeos da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
- Publicações e vídeos do Comité Internacional da Cruz Vermelha.
- Relatório Mundial sobre Desastres.
- Documento interno - "Proteger. Promover. Reconhecer. Voluntariado em Emergências."
- Outras publicações e manuais internos.
- Documentos /regulamentos oficiais
- Pesquisa documental em bases de dados, e na internet – sítios da internet oficiais.

Mapa IV - Anatomofisiologia II / Anatomophysiology II
3.3.1. Unidade curricular:
Anatomofisiologia II / Anatomophysiology II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Miguel Freitas Gonçalves - 90h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Wu Qi - 60h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Demonstrar conhecimentos aprofundados da anatomia e fisiologia do Sistema Endócrino, Cardíaco, Linfático e
Imunitário, Respiratório, Digestivo, Urinário e Reprodutor. Desenvolver capacidades de observação, identificação e
analise da relação entre diferentes sistemas. Demonstrar conhecimentos sobre a relação da anatomia e fisiologia
para o funcionamento do corpo humano.
Esta UC contribui com 10 ECTS para a componente Ciências Fundamentais, alínea a) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students present extended knowledge of the anatomy and physiology of the endocrine, cardiac,
lymphatic and immune system, as well as the respiratory, digestive, urinary and reproductive system.
This CU contributes with 10 ECTS to the component Ciências Fundamentais, point a) article 12 of Decree 172-C /
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sistema Endócrino - organização funcional do sistema endócrino, glândulas endócrinas, sistemas de controlo
endócrino, efeitos do envelhecimento no sistema;
Sistema Cardíaco - sangue, coração, circulação, regulação periférica e do volume sanguíneo;
Sistema Respiratório - função, anatomia e histologia, ventilação, princípios das trocas gasosas e transporte,
regulação da ventilação;
Sistema linfático e Imunidade - sistema linfático, imunidade, efeitos do envelhecimento no sistema;
Sistema Digestivo - anatomia e fisiologia; regulação do sistema, digestão, absorção e transporte, efeitos do
envelhecimento no sistema;
Sistema Urinário - função do sistema, anatomia e fisiologia do Rim, regulação do volume e concentração da urina,
trajecto da urina, Efeitos do envelhecimento no sistema;
Sistema Reprodutor - Anatomia e fisiologia do sistema masculino e feminino, Fisiologia da reprodução, Efeitos do
envelhecimento no sistema;
Anatomia e fisiologia da pele.
3.3.5. Syllabus:
Endocrine system - functional organization, endocrine glands, aging;
Cardiac system - blood, heart, circulation and peripheral regulation;
Respiratory system - function, anatomy and histology, ventilation, principles of gases exchange and transport,
ventilation regulation, aging;
Lymphatic and Immune system - anatomy and physiology, immunity, agin;
Digestive system - anatomy and physiology, regulation, digestion, abortion and transport, aging;
Urinary system - functions, anatomy and physiology of the kidney, regulation of the volume and concentration of
urine, urine path, aging;
Reproduction system - anatomy and physiology of masculine and feminine system, reproduction physiology;
Anatomy and physiology of the skin.

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

30 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos serão organizados e leccionados de uma forma articulada entre anatomia e a
fisiologia do corpo humano por forma a que os estudantes adquiram conhecimento, desenvolvam capacidades de
compreensão e relação das estruturas anatómicas e do modo como estas influenciam e se deixam influenciar pela
fisiologia dos diferentes sistemas. Neste sentido os conteúdos programáticos vão exigir por parte do estudante
uma observação atenta, uma participação ativa e de demonstração na algumas situações especificas, exigindo um
raciocínio reflexivo, critico e clínico. Como forma de promover capacidades que ajudem o estudante nas outras
unidades curriculares de natureza de intervenção clínica no âmbito da acupuntura.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus will be organized and taught in an articulated way between anatomy and the physiology of the human
body so that the students acquire knowledge, develop capacities of understanding and relation of the anatomical
structures and the way in which they influence and are influenced by the physiology of the different systems. In this
sense, the program content will require the student to observe attentively, an active and demonstrative participation
in some specific situations, requiring a reflexive, critical and clinical reasoning. As a way of promoting capacities
that help the student in other curricular units of clinical intervention in the ambit of acupuncture.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será utilizado um método predominantemente expositivo, com recurso a meios audiovisuais com aulas de
demonstração e acompanhamento tutorial no sentido de responder as necessidades de aprendizagem de cada
estudante. Os conteúdos serão introduzidos de modo a dar sentido a uma matéria complexa e multidisciplinar.
Serão construídos casos clínicos para que os estudantes, de forma ativa, os utilizem para a sistematização dos
assuntos, a sua relevância e a sua necessidade. A avaliação terá um componente teórico realizada através de
frequência escrita e um estudo de caso com um ponderação de 50% cada.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
A predominantly expository method will be used, using audiovisual media with demonstration classes and tutorial
accompaniment in order to respond to the learning needs of each student. The contents will be introduced in order
to give meaning to a complex and multidisciplinary subject. Clinical cases will be constructed so that the students,
actively, use them to systematize the subjects, their relevance and their necessity. The evaluation will have a
theoretical component carried out by written frequency and a case study with a weight of 50% each.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A componente teórica associada a esta unidade curricular, será desenvolvida essencialmente através do método
expositivo de forma a que os estudantes assimilem a informação e a transformem em conhecimento sobre os
sistemas do corpo humano. As metodologias mais ativas como analise de textos, de casos clínicos de
interpretação de figuras e uso de fantómas pedagógicos vai permitir aos estudantes aquisição de competências de
analise de interpretação e de demonstração.Como resultado leva o estudante compreenderá a importância das
diferentes matérias para a prática clínica procurando integra-las em casos reais que por sua vez promoverão um
juízo critico clínico.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical component associated with this curricular unit will be developed essentially through the expository
method so that students assimilate information and transform it into knowledge about the systems of the human
body. The most active methodologies such as analysis of texts, clinical cases of interpretation of figures and use of
pedagogical phantasms will allow students to acquire skills in interpretation analysis and demonstration. As a
result leads the student will understand the importance of different subjects for practice clinic seeking to integrate
them into real cases that in turn will promote a critical clinical judgment.
3.3.9. Bibliografia principal:
Netter. (2006). Atlas of Human Anatomy, Saunders Elsevier, (4ªed.).
E. (2015). Anatomia Humana da Locomoção (5th ed.). Lisboa: Lidel.
Seeley, R. R., Tate, P., & Stephens, T. D. (2011). Anatomia & Fisiologia (8th ed.). Lisboa: Lusociencia.
Hall, E. J.. (2017) Tratado de Fisiologia Médica: Guyton e Hall. (13th ed.). Londres: Elsevier.
Pina, J. A. E. (2010). Anatomia Humana do Coração e Vasos (2nd ed.). Lisboa: Lidel. Pina, J.
Pina, J. A. E. (n.d.). Anatomia Humana dos Órgãos (2nd ed.). Lisboa: Lidel. Pina, J. A. E. (2009). Anatomia Humana
da Relação (4th ed.). Lisboa: Lidel.

Mapa IV - Fisiopatologia / Pathophysiology
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3.3.1. Unidade curricular:
Fisiopatologia / Pathophysiology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Miguel Freitas Gonçalves - 50h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
WU QI - 16h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Demonstrar conhecimentos aprofundados sobre as patologicas dos diferentes sistemas orgânicos com enfase na
relação entre o funcionamento fisiológico normal e as adaptações ao dano.
Demonstrar conhecimentos, de que forma as adaptações ao dano condicionam alterações patológicas de atrofia,
distrofia, hipertrofia, hiperplasia, displasia, metaplasia, inflamação, necrose e malignização em particular a relação
das mesmas com as principais doenças dos sistemas orgânicos abordados em outras unidades curriculares.
Demonstrar capacidades de descrever a etiologia e relações causais entre os principais fatores de risco para as
patologias abordadas.
Esta UC contribui com 5 ECTS para a componente Outros domínios, alíneas c) artigo 5º da Portaria 172-C/2015 de 5
de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To demonstrate in depth knowledge of the pathological changes of the different organic systems, in particular the
relationship between normal physiology and adaptation to cellular and tissue damage.
To demonstrate knowledge, how the adaptations to the damage condition pathological alterations of atrophy,
dystrophy, hypertrophy, hyperplasia, dysplasia, metaplasia, inflammation, necrosis and malignization, in particular
their relation with the main diseases of the organic systems addressed in other curricular units.
This UC contributes 5 ECTS to the Other domains component, c) article 5 of Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Bases para o conhecimento da doença;
Fisiopatologia da Lesão Celular;
Etiologia: fatores mecânicos, radiação, eletricidade, fatores mecânicos; agentes biológicos;
Fisiopatologia e Hereditariedade: fatores desencadeantes e predisponentes;
Resposta Inflamatória e suas fases;
Fisiopatologia da Febre;
Alterações da distribuição de fluidos corporais e fisiopatologia do edema;
Fisiopatologia do Stress;
Fisiopatologia da Dor;
Fisiopatologia da Autoimunidade e o reconhecimento autólogo; o papel do MHC e da resposta imunitária.
3.3.5. Syllabus:
The basis for the understanding of disease;
Pathophysiology of cellular damage;
Causes of disease: mechanic, radiation, electric, chemical and biological agents;
Pathophysiology and genetic heritage: causative, triggering and risk factors;
The stages of the inflammatory response;
Pathophysiology of fever;
Body compartment fluid distribution and the pathophysiology of edema;
Pathophysiology of stress;
Pathophysiology of pain;
Pathophysiology of immune diseases and autologous recognition: the role of MHC and the normal immune
response.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os objectivos desta unidade curricular vão de encontro aso seus conteúdos de forma a permitir que os estudantes
compreendam a importância destas matérias para a complementaridade com outras, no sentido de responder às
necessidades de aprendizagem para o desenvolvimento de um raciocínio clínico e de uma prática fundamentada.
Assim, as matérias desenvolvidas dão resposta a estas necessidades e abrangem as competências descritas para
o exercício da Acupuntura.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The objectives of this curricular unit are based on its contents in order to allow students to understand the
importance of these subjects for complementarity with others, in order to respond to the learning needs for the
development of a clinical reasoning and a well-founded practice. Thus, the materials developed respond to these
needs and cover the skills described for the practice of Acupuncture.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será utilizado um método expositivo, com recurso a meios audiovisuais, para a componente teórica, integrando a
necessidade futura com o ministrar de conteúdos de modo a dar sentido a uma matéria complexa. Serão criados
casos de modo a que os estudantes, de um modo activo, os utilizem para compreenderem a matéria, sua
importância e necessidade, permitindo uma aprendizagem mais localizada nas necessidades e menos na simples
passagem de conteúdos. A avaliação terá um componente teórica realizada através de frequência escrita e de um
trabalho escrito com uma ponderação de 50% cada. Será dado feedback aos estudantes das lacunas verificadas
nas avaliações para que possam ser corrigidas e assim melhorarem as suas aprendizagens.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
An expository method, using audiovisual means, will be used for the theoretical component, integrating the future
necessity with the content delivery in order to give meaning to a complex matter. Cases will be created so that the
students, in an active way, use them to understand the subject, its importance and necessity, allowing a learning
more localized in the necessities and less in the simple passage of contents. The evaluation will have a theoretical
component made through written frequency and a written work with a weighting of 50% each. Students will be given
feedback on the gaps in the assessments so that they can be corrected to improve their learning
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Dada a complexidade das matérias o método expositivo, pelo uso de meios audiovisuais, figuras ilustrativas,
associado à participação dos estudantes na análise dos casos apresentados, bem como a realização de um
trabalho escrito, permite ao estudante compreender a importância de cada uma das matérias estudadas,
integrando-as em casos concretos que sejam úteis para o seu raciocínio futuro e para a aquisição de competências
argumentativas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given the complexity of the subjects, the expository method, through the use of audiovisual means, illustrative
figures, associated with the students' participation in the analysis of the presented cases, as well as the
accomplishment of a written work, allows the student to understand the importance of each of the studied subjects
, integrating them in concrete cases that are useful for their future reasoning and for the acquisition of
argumentative skills.
3.3.9. Bibliografia principal:
Mota Pinto, A. (2014).Fisiopatologia - Fundamentos e Aplicações (2ª Ed.). Lisboa: Lidel.
Huether, S.E.; McCance, K.L. (2016). Understanding Pathophysiology (6th Ed.). New York: Mosby.
Kumar, V.; Abbas, A.; Aster; J. (2017). Robbins Basic Pathology (10th Ed.). New York: Elsevier.

Mapa IV - Patologia I / Pathology I
3.3.1. Unidade curricular:
Patologia I / Pathology I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Miguel Freitas Gonçalves - 50h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Wu Qi - 16h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender as alterações orgânicas dos sistemas cardíaco, vascular, respiratório, nervoso e
osteoarticular/musculoesquelético;
Conhecer as manifestações patológicas dos sistemas cardíaco, vascular, respiratório, nervoso e
osteoarticular/musculoesquelético;
Analisar as implicações resultantes da doença para a pessoa;
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Gerir as respostas humanas ao processo de doença;
Mobilizar conhecimentos integrados na gestão do processo de doença;
Gerir o seu projeto de aprendizagem com evidência de resultados e pensamento crítico.
Esta UC contribui com 5 ECTS para a componente Outros domínios, alíneas b) artigo 5º da Portaria 172-C/2015 de 5
de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- To understand the organic changes of the cardiac, vascular, respiratory, nervous and
osteoarticular/musculoskeletal systems;
To know the pathological manifestations of the cardiac, vascular, respiratory, nervous and osteoarticular /
musculoskeletal systems;
To analyze the implications of the disease for the person;
To manage human responses to the disease process;
To mobilize integrated knowledge in the management of the disease process;
To manage your learning project with evidence of results and critical thinking.

This UC contributes 5 ECTS to the Other domains component, b) article 5 of Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sistema nervoso: distúrbios sensoriais; motores; acidente vascular cerebral; doenças neuro degenerativas;
demência; epilepsia; meningite; neoplasias.
Sistema cardiovascular: isquemia, trombose e embolia; angina e enfarte; hipertensão arterial; aterosclerose;
distúrbios da condução elétrica; insuficiência cardíaca; aneurismas; pericardite e endocardite; neoplasias.
Sistema respiratório: asma; doença pulmonar obstrutiva crónica; tromboembolismo pulmonar; patologia infeciosa;
neoplasias.
Sistema músculo-esquelético: tipos de fraturas; tendinites e bursites; ruturas musculares; miosites e
dermatomiosites; rabdomiólise; neoplasias.
Sistema tegumentar: alterações cutâneas benignas, eczema e atopia, reações de hipersensibilidade, psoríase,
manifestações cutâneas de doença sistémica; neoplasias.
Patologia psiquiátrica: sintomas como manifestação de distúrbios orgânicos, a componente orgânica das doenças
psiquiátrica, doenças neurótica, doenças psicótica, distúrbios de personalidade.
3.3.5. Syllabus:
Nervous system: sensory disturbances; motors; stroke; neurodegenerative diseases; insanity; epilepsy;
meningitis; neoplasms.
Cardiovascular system: ischemia, thrombosis and embolism; angina and infarction; arterial hypertension;
atherosclerosis; electrical conduction disturbances; cardiac insufficiency; aneurysms; pericarditis and
endocarditis; neoplasms.
Respiratory system: asthma; chronic obstructive pulmonary disease; pulmonary thromboembolism; infectious
pathology; neoplasms.
Musculoskeletal system: types of fractures; tendinitis and bursitis; muscle breakdown; myositis and
dermatomyositis; rhabdomyolysis; neoplasms.
The integumentary system: benign skin changes, eczema and atopy, hypersensitivity reactions, psoriasis,
cutaneous manifestations of systemic disease; neoplasms.
Psychiatric pathology: symptoms as manifestation of organic disorders, the organic component of psychiatric
diseases, neurotic diseases, psychotic diseases, personality disorders.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A abordagem integrada e evolutiva do programa permitirá que os estudantes integrem os conhecimentos e as
competências previstas nos objetivos. Os objetivos serão cumpridos com os diferentes conteúdos o que permitirá
o conhecimento e a articulação dos conceitos relativos às patologias dos sistemas cardíaco, vascular, respiratório,
nervoso e osteoarticular/musculoesquelético. Proporcionar conhecimentos teórico-práticos que lhe permitem:
compreender as respostas corporais aos processos de doença e desenvolver o pensamento crítico-reflexivo tendo
em vista o desenvolvimento do processo de tomada de decisão. Perspetiva-se que os estudantes adquiram
competências que lhes permitam um desempenho profissional adequado às necessidades dos seus clientes.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and evolutionary approach of the course program will allow students to integrate the knowledge and
skills set out in the objectives. The objectives will be met with different content which will allow knowledge and
articulation of concepts related to the pathology
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of the cardiac, vascular, respiratory, nervous and osteoarticular / musculoskeletal systems. Provide theoreticalpractical knowledge that allows: to understand the bodily responses to the disease processes and develop criticalreflexive thinking in order to develop the decision-making process. Students are expected to acquire competencies
that enable them to perform in a professional manner appropriate to the needs of their clients.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino assentam numa abordagem teórica e teórico-prática, operacionalizas pelos métodos
expositivo, interrogativo e estudos de caso. Privilegia-se a participação ativa dos estudantes, através da interação
constante professor/estudante com objetivo de criar momentos de reflexão que tomam por base a experiência
prática de cada um. A avaliação é realizada através de uma frequência (70%) e um estudo de caso em grupo (30%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies are based on a theoretical and theoretical-practical approach, operationalized by the
expository, interrogative and case study methods.
The active participation of the students is favored through the constant interaction between teacher and student,
with the aim of creating moments of reflection based on the practical experience of each one. The evaluation is
done through a frequency (70%) and a group case study (30%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As sessões decorrerão harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos da Unidade Curricular. Os
conhecimentos científicos e técnicos a refletir serão desenvolvidos em cada tema a abordar, nas aulas teóricas e
teórico-práticas, sendo estabelecida a relação entre os mesmos. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver
competências e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados, contribuindo para um melhor
enquadramento e maior facilidade na perceção dos objetivos a alcançar. As metodologias de ensino utilizadas
nesta Unidade Curricular permitem uma participação e acompanhamento ativo de todos os estudantes,
envolvendo-os na aprendizagem dos conteúdos programáticos, podendo assim alcançar os objetivos previstos
para esta Unidade Curricular. A avaliação servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino
desenvolvidas na observância dos objetivos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The sessions will be harmonized teaching methodologies with the objectives of the Curricular Unit. The teaching
methodologies used in this Curricular Unit allow active participation and follow-up of all students, involving them in
the learning of the syllabus contents, thus being able to reach the objectives foreseen for this Curricular Unit. The
scientific and technical knowledge to be reflected will be developed in each topic to be addressed, in theoretical
and theoretical-practical classes, establishing the relationship between them. These sessions will aim to develop
skills and sensitize them to the importance of the topics addressed, contributing to a better framework and easier
to perceive the objectives to be achieved. The evaluation will serve to assess the effectiveness of teaching
methodologies developed in pursuit of the objectives.
3.3.9. Bibliografia principal:
Garcia, C. (2009). Neurologia Clínica: Princípios Fundamentais. Lisboa: Lidel.
Huether, S.E. & McCance, K.L. (2016). Understanding Pathophysiology (6ª Ed.). New York: Mosby.
Kumar, V., Abbas, A. & Aster; J. (2017). Robbins Basic Pathology (10ª Ed.). New York: Elsevier.
Longo, D. et al. (2012). Harrison's Principles of Internal Medicine (18ª Ed.) New York: McGraw Hill.
Mota, P. A. (2014). Fisiopatologia - Fundamentos e Aplicações (2ª Ed.). Lisboa: Lidel.

Mapa IV - Teorias Fundamentais em Acupuntura / Fundamental Theories of Acupuncture
3.3.1. Unidade curricular:
Teorias Fundamentais em Acupuntura / Fundamental Theories of Acupuncture

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro – 66h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a etiologia da doença na perspetiva tradicional de base da acupuntura;
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Compreender a fisiopatologia e patogenia na perspetiva tradicional de base da acupuntura;
Compreender a relação dos conceitos e modelos clássicos da acupuntura com o conhecimento atual das ciências
da vida e da saúde;
Adquirir conhecimentos sobre os mecanismos de ação da acupuntura, integrando os conceitos clássico com os
conceitos da fisiologia atual.
Esta unidade curricular contribui com 5 ECTS para a Componente Principios da Acupuntura através das alíneas c),
do artigo 12º de acordo com a Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the etiology of the disease from the traditional background of acupuncture;
Understand the pathophysiology and pathogenesis of traditional acupuncture;
Understand the relationship of classical acupuncture concepts and models to the current knowledge of life and
health sciences;
Acquire knowledge about the mechanisms of action of acupuncture, integrating the classical concepts with the
concepts of current physiology.
This curricular unit contributes 5 ECTS to the Acupuncture Principles component through Article 12 (c), in
accordance with Administrative Rule 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Etiologia em acupuntura (modelo biopsicossocial) - Fatores Exógenos, Fatores Endógenos, Hábitos e
comportamentos;
Fisiopatologia e Patogenia em acupuntura - Teoria dos 6 estágios (Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang, Tain Yin, Shao
Yin, Jue Yin), Teoria dos 4 níveis (Wei, Qi, Ying, Xue).
3.3.5. Syllabus:
Ethology in acupuncture (biopsychosocial model) - Exogenous factors, Endogenous Factors, Habits and behaviors;
Pathophysiology and Pathogenesis in acupuncture - Theory of the 6 stages (Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang, Tain
Yin, Shao Yin, Jue Yin), Theory of the 4 levels (Wei, Qi, Ying, Xue).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos teóricos acerca da etiologia das doenças assim como da
fisiopatologia e patogenia, na sua perspetiva clássica, mas também na sua relação com a ciência atual. Pretende-se
que os estudantes entendam que os conceitos e pressupostos tradicionais originalmente desenvolvidos de forma
empírica têm uma expressão e significado na biologia e fisiologia moderna. Será enfatizada a importância da
compreensão da relação entre os modelos clássicos onde se baseia a acupuntura com o conhecimento científico
atual. Serão abordados os mecanismos de ação da acupuntura na sua linguagem tradicional assim como segundo
o conhecimento científico atual.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that students acquire theoretical knowledge about the etiology of diseases as well as
pathophysiology and pathogenesis in their classical perspective, but also in their relation to current science.
Students are expected to understand that traditional concepts and assumptions originally developed empirically
have an expression and meaning in modern biology and physiology. It will be emphasized the importance of
understanding the relationship between the classical models where acupuncture is based on current scientific
knowledge. The mechanisms of action of acupuncture will be addressed in their traditional language as well as
according to current scientific knowledge.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são apoiadas com a exposição de diapositivos e outros meios de multimédia, sendo incentivada a
discussão dos diferentes conteúdos programáticos.
Serão realizados exercícios teórico-práticos para compreensão e aplicação dos conceitos teóricos. A avaliação terá
dois componentes com a seguinte ponderação: Exame final escrito 70%; Trabalho teórico-prático com exposição
oral 30%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical classes are supported by the slide show and other multimedia media, and the discussion of the
different syllabus content is encouraged.
Theoretical-practical exercises will be carried out to understand and apply theoretical concepts. The evaluation will
have two components with the following weighting: Final written exam (individual): 70%; Theoretical-practical work
with oral presentation 30%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
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Na presente unidade curricular os conceitos teóricos serão transmitidos oralmente com apoio à multimédia. A
avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico onde serão avaliados os conhecimentos adquiridos
referentes às diferentes temáticas abordadas. Pretende-se também avaliar a capacidade do estudante ler e
interpretar informação publicada em artigos científicos da área. Assim, a avaliação inclui um exercício teóricoprático que consiste na exposição oral dos conteúdos de um artigo científicos que aborde um ou mais conceitos
desenvolvidos
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit the theoretical concepts will be transmitted orally with multimedia support. The evaluation will
be developed using a theoretical exam where the knowledge acquired regarding the different topics will be
evaluated. It is also intended to evaluate the student's ability to read and interpret information published in
scientific articles of the area. Thus, the evaluation includes a theoretical-practical exercise that consists of the oral
presentation of the contents of a scientific article that addresses one or more concepts developed in class.
3.3.9. Bibliografia principal:
Maciocia G. (2015). The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text - 3rd Edition. Elsvier. ISBN-13:
978-0-702-05216-3
Liu TY., Leung PC. (2013). Annals of Tradicional Chinese Medicine: Evidenced-Based Acupunture – Volume 5. World
Scientific. ISBN: 978-981-4324-17-5.
Young G., Marchment R. (2008). Shang Han Lun Explained – 1st Edition. Elsvier. ISBN: 9780-7-295-3881-7
Stux G., Hammerschlag R. (2001). Clinical Acupunture – Scientific Basis. Springer. ISBN 978-3-642-56732-2.
Pomeranz B., Stux G. (1989). Scientific Bases of Acupunture. Springer-Verlag. ISBN-13: 978-3-540-19335-7.

Mapa IV - Topografia de Meridianos e Pontos de Acupuntura I / Topography of Meridians and Acupuncture Points I
3.3.1. Unidade curricular:
Topografia de Meridianos e Pontos de Acupuntura I / Topography of Meridians and Acupuncture Points I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Claudia Maria Gomes de Sousa - 24 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara da Silva Pereira - 42 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar anatomicamente os trajetos dos 12 meridianos principais ;
Identificar anatomicamente os trajetos dos vasos governador e do vaso da conceção;
Identificar anatomicamente os principais pontos dos meridianos estudados;
Conhecer os nomes em mandarim, as indicações terapêuticas e as funções dos meridianos e pontos estudados;
Conhecer as funções e a localização dos pontos Shu dorsais, pontos de alarme (Mu), pontos mestres (Hui), pontos
de abertura, pontos fonte (yuan), pontos de conexão (luo);
Conhecer a teoria subjacente, as funções a a localização dos pontos shu antigos (jing, ying, shu, jing, he);
Explicar a origem e interpretação terapêutica associada aos nomes dos pontos;
Demonstrar raciocínio e tomada de decisão de acordo com as teorias estudadas;
Identificar conjugações de Pontos segundo funções e indicações terapêuticas.
Esta unidade curricular contribui com 5 ECTS-Componente Princípios da Acupuntura, alinea c) artigo 12º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Identify and anatomically locate the paths of the 12 main meridians;
Identify and anatomically locate the paths of the governor vessels and the vessel of conception;
Identify and locate anatomically the main points of the studied meridians;
Know the names in Mandarin, the therapeutic indications and the functions of the meridians and of the studied
points;
Know the functions and location of dorsal Shu points, alarm points, master points, opening points, source points,
connection points;
Know the underlying theory, the functions and the location of the ancient shu points;
Explain the origin and the therapeutic interpretation associated to the names of the points;
Demonstrate reasoning and decision making according to the studied theories;
Identify conjugations of points according to functions and therapeutic indications;
This Unit contributes 5 ECTS to the Principles of Acupuncture component in accordance with alinea c) Article 12º
of Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos Introdutórios do estudo das Estruturas Energéticas principais - Medidas utilizadas para localização de
pontos – cun, anatomia palpatória básica
Meridiano Principal do Pulmão (pontos 1,5,7,9); Intestino Grosso (pontos 4, 11, 15, 20); Estômago (pontos 25, 32,
34, 36, 40, 44); Baço (pontos 3, 4, 6, 9, 10, 21); Coração (pontos 7, 6, 3); Intestino Delgado (pontos 3, 6, 10, 11);
Bexiga (pontos Shu dorsais, 39, 40, 57, 62); Rim (pontos 1, 3, 6, 7); Pericárdio (pontos 3, 5, 6, 7); Triplo Aquecedor
(pontos 5, 6); Vesícula Biliar (pontos 20, 21, 24, 25, 34, 39, 41); Fígado (pontos 3, 14) – Definição do trajeto e função
dos meridianos, localização anatómica dos pontos de acupuntura, indicações terapêuticas, funções, interpretação
dos nomes dos pontos.
Vaso governador e Vaso da conceção – Trajetos, funções energéticas, pontos de abertura e encerramento.
Pontos de alarme (mu); mestres (Hui); abertura; fonte (yuan); conexão (luo); shu antigos – definição, função e
identificação
3.3.5. Syllabus:
Introductory Concepts of the study of the main Energetic Structures - Measures to locate points - cun, basic
palpatory anatomy;
Primary Lung Meridian (points 1,5,7,9); Large Intestine (points 4, 11, 15, 20); Stomach (points 25, 32, 34, 36, 40, 44);
Spleen (points 3, 4, 6, 9, 10, 21); Heart (points 7, 6, 3); Small Intestine (points 3, 6, 10, 11); Bladder (Dorsal Shu
points, 39, 40, 57, 62); Kidney (points 1, 3, 6, 7); Pericardium (points 3, 5, 6, 7); Triple Heater (points 5, 6);
Gallbladder (points 20, 21, 24, 25, 34, 39, 41); Liver (points 3, 14) - Definition of the path and function of the
meridians, anatomical location of the acupuncture points, therapeutic indications, functions, interpretation of the
points' names;
Governing Vessel and Conception Vessel - Paths, energetic functions, opening and closing points;
Alarm points (mu); masters (Hui); opening; source (yuan); connection (luo); shu - definition, function, and
identification.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos gerais referentes à localização e
função dos 12 meridianos principais. Desta forma apenas serão lecionados os trajetos e os pontos principais de
cada dos referidos canais, de forma a permitir um inicio progressivo do estudo da anatomia energética do corpo.
Na unidade curricular “meridianos e pontos de acupuntura II” serão estudados em detalhe todos os pontos dos
meridianos principais;
Da mesma forma, esta unidade pretende iniciar o estudo dos meridianos extraordinários e portanto, apenas serão
abordados o vaso da conceção e o vaso governador. Os restantes meridianos extraordinários serão lecionados na
unidade curricular precedente;
As categorias especiais de ponto de acupuntura serão lecionadas na presente unidade uma vez que, a maioria dos
pontos a identificar, fazem parte dos pontos principais contemplados pelos conteudos desta unidade.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with general knowledge of the location and function of the 12 main
meridians. In this way only the paths and the main points of each channels will be taught, in order to allow a
progressive beginning of the study of the body`s energetic anatomy. In the course unit "meridians and acupuncture
points II" it will be studied in detail all points of the main meridians;
In the same way, this unit intends to initiate the studies of the extraordinary meridians and therefore, only the
vessel of the conception and the governor vessel will be approached. The remaining extraordinary meridians will be
taught in the previous course unit;
The special point categories will be taught in this unit since most of the points to be identified are part of this unit
content.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórico-prática com recurso a práticas laboratoriais. Ambas as
componentes, prática e teórica, terão a mesma ponderação na nota final da disciplina. O docente explica os
conceitos teóricos – aula T- , demonstra a localização dos meridianos e dos pontos de acupuntura em alunos –
aula TP - e seguidamente supervisiona e auxilia os alunos na aplicação do conhecimento – aula PL. Os alunos
devem praticar em grupos de dois. A avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico (50%) e a exame
prático (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical-practical with laboratory practices. Both components,
practical and theoretical, will have the same weight in the final grade of the discipline. The teacher explains the
theoretical concepts – T class - demonstrates the location of meridians and acupuncture points in students – TP
class - and then supervises and assists students in the application of knowledge – PL class. Students should
practice in groups of two. The evaluation will be developed using theoretical examination (50%) and practical
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examination (50%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é essencial que os conceitos teóricos sejam aplicados em contexto prático. Desta
forma as aulas teórico-práticas associadas às práticas laboratoriais são fundamentias para a aquisição do
conhecimento e assim melhorar o nível de competências dos estudantes.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is essential that the theoretical concepts be applied in a practical context. In this way the
theoretical - practical classes associated to the laboratory practices are fundamental for the acquisition of
knowledge and thus improve the level of competences of the students.
3.3.9. Bibliografia principal:
Ross, J. (1994). Zàng Fǔ, Sistemas de Órgãos e Vísceras da Medicina Tradicional Chinesa (2ª ed.). São Paulo,
ROCA Ltda.
Schnorrenberger, C. C. (6 de Novembro de 2008). Anatomical Roots of Chinese Medicine and Acupuncture. Obtido
em 17 de Junho de 2013, de Ted Priebe, O.M.D.: http://tedpriebe.com/documents
/Anatomical_Foundations_of_Chinese%20Med.pdf
Shangai College of Traditional Medicine. (1996). Acupuntura, um Texto Compreensível - (1ª ed.). São Paulo, ROCA
Ltda.
Yamamura, Y. (2004). Acupuntura Tradicional, a Artes de Inserir (2ª ed.). São Paulo, Brasil: ROCA Ltda.
Zhang, J. & Zheng, J. (1997). Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China (1ª ed.). BeiJing, China:
Ediciones en Lenguas Extranjeras.
ZALPOUR, Christoff (2005). Anatomia e Fisiologia para Fisioterapêutas [s.n.] ed. São Paulo, Santos Editora.
Yu-Lin Lian, C.-Y. C. (2005). Atlas Gráfico de Acupuntura, Um manual ilustrado dos pontos de acupuntura (1 ed.).
Marburg, Alemanha: Konemann.

Mapa IV - Toxicologia/Toxicology
3.3.1. Unidade curricular:
Toxicologia/Toxicology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro - 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tem como objetivo fornecer uma descrição concisa dos princípios básicos de toxicologia e uma avaliação sobre os
potenciais riscos para a saúde assim como os riscos associados à exposição a determinadas substâncias
químicas. Compreender os princípios fundamentais da toxicologia e os diferentes aspetos relacionados com a
toxicidade específica em cada órgão serão discutidos. Mutagénese e toxicidade genética, bem como a
carcinogénese química também serão discutidos. Um dos objetivos desta unidade é apresentar os aspetos
toxicológicos relacionados algumas atividades ocupacionais e ambientais. Compreender as propriedades e a
toxicidade relacionada com os metais, pesticidas, toxinas e venenos. Na componente prática serão realizadas
experiências que permitem adquirir competências práticas e consolidar alguns dos conceitos teóricos.
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Ciências Fundamentais através das alíneas a), do artigo 12º de
acordo com a Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended to provide a concise description of the basic principles of toxicology and the assessment of the
potential health risks as well as the risks associated with exposure to certain chemicals. Understanding the
fundamental principles of toxicology and the different aspects related to specific toxicity in each organ will be
discussed. Mutagenesis and genetic toxicity as well as chemical carcinogenesis will also be discussed. One of the
objectives of this curricular unit is to present the toxicological aspects related to some occupational and
environmental activities. Understand the properties and toxicity related to metals, pesticides, toxins and poisons. In
the practical component will be realized experiences that allow to acquire practical skills and to consolidate some
of the theoretical concepts.
This course unit contributes 2 ECTS for the Fundamental Sciences component through Article 12º (a), in
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accordance with Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Componente Teórica:
Princípios básicos de toxicologia.
Absorção, distribuição, e eliminação de agentes tóxicos.
Biotransformação: o equilíbrio entre bioativação e desintoxicação.
Hematotoxicidade.
Hepatotoxicidade.
Nefrotoxicidade.
Neurotoxicidade.
Toxicologia dérmica e ocular.
Efeitos tóxicos no pulmão.
Imunotoxicidade
Mutagénese e toxicologia genética.
Propriedades e efeitos de metais e pesticidas.
Propriedades e efeitos das toxinas naturais e venenos.
Noções de toxicologia ambiental: Ecotoxicologia
Componente Prática:
Exercício prático laboratorial em organismos invertebrados ou plantas expostos a um composto tóxico a definir
posteriormente.

3.3.5. Syllabus:
Theoretical Component:
Basic principles of toxicology.
Absorption, distribution, and elimination of toxic agents.
Biotransformation: the balance between bioactivation and detoxification.
Hematotoxicity.
Hepatotoxicity.
Nephrotoxicity.
Neurotoxicity.
Dermal and ocular toxicology.
Toxic effects on lung.
Immunotoxicity
Mutagenesis and genetic toxicology.
Practical Component:
Practical laboratory exercise in invertebrate organisms or plants exposed to a toxic compound to be defined later.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O objetivo principal desta unidade é proporcionar o conhecimento relativo aos vários aspetos da toxicologia.
Introduzir vários aspetos básicos da toxicologia moderna e fornecer o conhecimento teórico sobre nomenclatura.
Permitir a compreensão da especificidade de cada órgão em relação à absorção, metabolismo, eliminação e
toxicidade. O estudo da toxicidade dos metais, pesticidas, toxinas e venenos permitirá explorar as diferentes
estratégias utilizadas pela célula para a destoxificação. O estudo da toxicologia ambiental tem como objetivo
proporcionar conhecimentos sobre os problemas associados a diferentes situações relacionadas com o trabalho
(saúde ocupacional) e exposição por diferentes vetores ambientais.
A componente prática que permitirá consolidar os seus conhecimentos e adquirir competências para a realização
de estudos nesta área científica.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objective of this curricular unit is to provide knowledge regarding various aspects of toxicology.
To introduce various basic aspects of modern toxicology and provide theoretical knowledge on nomenclature. To
allow the understanding of the specificity of each organ in relation to absorption, metabolism, elimination and
toxicity. The study of the toxicity of metals, pesticides, toxins and poisons will allow to explore the different
strategies used by the cell for detoxification. The study of environmental toxicology aims to provide knowledge
about the problems associated with different occupational situations (occupational health) and exposure to
different environmental vectors.
The practical component that will allow to consolidate the knowledge and acquire skills to carry out studies in this
scientific area.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino basear-se-á na exposição oral e com recurso a multimédia, promovendo-se o diálogo e a
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discussão, dinamizando assim a ação pedagógica. Serão realizados exercícios em aulas teórico-práticas para
aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas teóricas. Será realizada uma experiência prática em laboratório.
A avaliação terá duas componentes com a seguinte ponderação:
Exame final escrito (individual): 70%
Parte prática – trabalho escrito (relatório): 30%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be based on oral presentation and using multimedia, promoting dialogue and
discussion, thus streamlining the pedagogical action. Exercises will be held in theoretical-practical classes to apply
the concepts acquired in theoretical classes. Practical laboratory experience will be provided.
The evaluation will have two components with the following weighting:
Final written examination (individual): 70%
Practical part - written work (report): 30%
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é essencial que os pressupostos teóricos aprendidos sejam posteriormente
compreendidos e assimilados em contexto prático. A avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico
onde serão avaliados os conhecimentos referentes às diferentes teorias abordadas. Pretende-se também avaliar em
prática o raciocínio e consequente adequação das teorias em casos clínicos simples.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is essential that the theoretical assumptions learned are subsequently understood and
assimilated in a practical context. The evaluation will be developed using a theoretical exam where the knowledge
related to the different theories will be evaluated. It is also intended to evaluate in practice the reasoning and
consequent adequacy of theories in simple clinical cases.
3.3.9. Bibliografia principal:
J. Timbrell. (2008). Principles of Biochemical Toxicology - Fourth Edition. CRC Press, ISBN 9780849373022.
U. A. Boelsterli. (2007). Mechanistic Toxicology: The Molecular Basis of How Chemicals Disrupt Biological Targets Second Edition. CRC Press, ISBN 9780849372728.
S. C. Gad. (2005). Statistics and Experimental Design for Toxicologists and Pharmacologists - Fourth Edition. CRC
Press, ISBN 9780849322143.
J. Timbrell. (2001). Introduction to Toxicology - Third Edition. CRC Press, ISBN 9780415247634.

Mapa IV - Dietética e nutrição / Dietetics and Nutrition
3.3.1. Unidade curricular:
Dietética e nutrição / Dietetics and Nutrition

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Teresa Oliveira Rufino - 38 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara da Silva Pereira - 8 h (um grupo OT)
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende dar conhecimentos sobre alimentação, de modo a que o estudante adquira
conhecimentos essenciais sobre nutrição e alimentação, noção de constituintes alimentares, do processo
digestivo e da alimentação saudável ao longo do ciclo de vida.
É ainda objetivo desta unidade curricular capacitar o estudante e futuro acupuntor de conhecimentos sobre
diferentes dietas e diferentes necessidades nutricionais em casos especiais do ciclo de vida, como a gravidez,
aleitamento e ainda diferentes doenças crónicas e agudas em que possa ter de intervir.
Esta unidade curricular contribui com 3 ECTS para a componente Ciências Fundamentais através das alíneas a), do
artigo 12º de acordo com a Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to provide students with knowledge about feeding, in order to provide the students with
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essential information about nutrition and nourishment, food composition, digestive process and healthy
nourishment over the life cycle.
It is also objective of this curricular unit to enable the student and the future acupuncturist with knowledge on
different diets and different nutritional needs in special cases of the life cycle, such as pregnancy, breastfeeding
and also different acute and chronic diseases where may have to intervene.
This course unit contributes 3 ECTS for the Fundamental Sciences component through Article 12º (a), in
accordance with Administrative Rule 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Nutrição e Alimentação. Conceitos gerais: Alimentação, nutrição, mal nutrição e desnutrição e Dieta.
Rastreio e avaliação nutricional. Avaliação do estado nutricional.
Componentes dos Alimentos. Nutrientes e processo digestivo. Macronutrientes e Micronutrientes: vitaminas e
minerais. Necessidades nutricionais. Cálculo das necessidades nutricionais. Suplementos dietéticos.
Instrumentos de educação alimentar. Padrão alimentar saudável. Roda dos alimentos e pirâmides alimentares.
Regras e erros alimentares.
Comportamentos alimentares. Dieta mediterrânica e outras dietas em Portugal. Outras dietas no Mundo; fatores
regionais e socioculturais.
Necessidades nutricionais ao longo do ciclo de vida. Necessidades nutricionais do latente e 1ª infância, da criança
em idade escolar, do adolescente, do adulto, durante a gravidez e aleitamento e na 3ª idade.
Nutrição na doença. Interação fármaco-nutriente. Alimentação na doença: Diabetes, Hipertensão, obesidade e
cancro.
3.3.5. Syllabus:
Introduction to Nutrition and Food. General concepts: Food, nutrition, malnutrition and malnutrition and Diet.
Screening and nutritional assessment. Evaluation of nutritional status.
Food Components. Nutrients and digestive process. Macronutrients and Micronutrients: vitamins and minerals.
Nutritional needs and food sources. Calculation of nutritional needs. Dietary supplements.
Food education instruments. Healthy eating pattern. Wheel of food and food pyramids. Dietary rules and errors.
Eating disorders. Mediterranean diet and other diets in Portugal. Other diets in the world: Regional and sociocultural factors.
Nutrition needs throughout the life cycle. Nutritional requirements of late and early childhood, school-age children,
adolescents, adults, during pregnancy and lactation, and elderly.
Nutrition in disease. Drug-nutrient interaction. Food in disease: Diabetes, Hypertension, obesity and cancer.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O principal objectivo desta unidade curricular será capacitar os estudantes a reconhecerem uma alimentação
saudável, adquirindo conhecimentos sobre o processo digestivo normal e das consequências dos erros
alimentares.
Os estudantes devem ainda ser capazes de distinguir os tipos de nutrientes e as necessidades nutricionais nas
diferentes fases da vida assim como interpretar diferentes instrumentos de avaliação nutricional e de educação
alimentar.
Os conteúdos programáticos incluídos nesta unidade curricular pretendem ainda que os estudantes sejam capazes
de reconhecer a importância da alimentação e nutrição na manutenção do estado geral de saúde e ainda a sua
contribuição para a doença.
Ao adquirir noções gerais e específicas da nutrição para diferentes grupos populacionais, e diferentes etapas da
vida permitir-lhe-á intervir e contribuir para a melhoria da saúde das populações, bem como avaliar diferentes
necessidades nutricionais na saúde e na doença e intervir sempre que necessário para corrigir situações de
desequilíbrio incluindo-as na análise global da acupuntura e permitindo-lhes fazer parte de uma perspetiva
multidisciplinar na avaliação do cliente.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objective of this curricular unit will be to enable students to recognize healthy eating, aquire knowledge
about the normal digestive process and the consequences of eating errors.
Students should also be able to distinguish nutrient types and nutritional needs at different stages of life as well as
interpret different nutritional assessment and food education tools.
The syllabus included in this curricular unit also intends that the students are able to recognize the importance of
food and nutrition in the maintenance of general health and their contribution to the disease.
By acquiring general and specific notions of nutrition for different population groups and different stages of life, it
will enable them to intervene and contribute to the improvement of the health of the population, as well as to
evaluate different nutritional needs in health and disease. Though they can intervene whenever necessary to correct
the imbalance situations by including them in the overall analysis of acupuncture clinics and allowing them to be
part of a multidisciplinary perspective in client assessment.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nesta unidade curricular será utilizado o método expositivo com recurso a participação activa na resolução de
casos de alterações alimentares, potenciando a ligação dos conteúdos teóricos à demonstração prática dos
mesmos.
Será ainda utilizado um método problem- based- learning com recurso a avaliação de situações reais/hipotéticas
em que será posto a prova não apenas os conhecimentos adquiridos mas também a capacidade de avaliação de
uma situação global e a capacidade de pesquisa dos estudantes.
A avaliação será realizada com recurso a frequência teórica única e um trabalho escrito de grupo, contribuindo a
primeira em 70% e o segundo em 30% para a nota final da unidade curricular.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In this curricular unit will be used the expositive method with the active participation in the resolution of cases of
alimentary alterations, potentiating the connection of the theoretical contents to the practical demonstration of
them.
A problem-based-learning method will also be used with the evaluation of real / hypothetical situations in which not
only the acquired knowledge will be tested but also the ability to assess a global situation and the students'
research capacity.
The evaluation will be carried out using a theoretical frequency and a group written assignment, contributing the
first 70% and the second 30% to the final grade of the course unit.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A associação de métodos expositivos com a exploração de casos, permite a transposição da teoria para a prática,
ajudando o estudante a entender os conceitos explorados nas aulas expositivas, contribuindo assim para o
cimentar dos conhecimentos. A utilização de casos permite igualmente a adequação das alterações nutricionais à
disfunção somática, iniciando a sua integração a ser explorada no contexto da clínica de acupuntura.
A aplicação de ferramentas de avaliação nutricional aliado aos conhecimentos sobre necessidades nutricionais nas
diferentes fases do ciclo de vida permitirão ao futuro acupuntor aplicá-las com maior precisão e rigor na prática da
sua atividade.
O método problem-based-learning pressupõe um trabalho global de pesquisa e de orientação para a aquisição de
conhecimentos baseado no trabalho autónomo dos estudantes dotando-os de ferramentas para uma aprendizagem
e capacidade de aplicação prática dos conhecimentos mais satisfatória. Nesta unidade curricular é importante que
os estudantes saibam e consigam reconhecer autonomamente diferentes situações de equilíbrio/desequilíbrio
nutricional e de que forma é que estes contribuem para a avaliação clinica global, para que sejam capazes de
incluir a nutrição na prática da acupuntura.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Associating expositive methods with case studies, allows the transfer of the theory into the practice, helping
student to understand the concepts presented, and to consolidate his knowledge. The use of case studies allows
establishing the relation between the changes of nourishment to the somatic dysfunction and initiates its
integration to be explored in the context of acupuncture clinic.
The application of nutritional assessment tools combined with knowledge about nutritional needs in the different
phases of the life cycle will allow future acupuncturist to apply them with greater precision and accuracy in the
practice of their activity.
The problem-based-learning method presupposes a global work of research and orientation for the acquisition of
knowledge based on the autonomous work of the students, providing them with tools for a more satisfactory
learning and practical application of knowledge. In this curricular unit, it is important for students to know and be
able to independently recognize different situations of nutritional balance / imbalance and how they contribute to
global clinical assessment, so that they are able to include nutrition in clinical acupuncture practice.
3.3.9. Bibliografia principal:
Cristina M. (2016). Diagnósticos em Nutrição. Brasil. Artmed Editora.
Fernando, R., Lúcia, S., Maria, C. & Maria, S.(2014) Medicamentos, alimentos e plantas: as interacções esquecidas?
Portugal. Hollyfar - Marcas e Comunicação.
Gandy, J., Madden, A., & Holdsworth, M. (2012). Nutrição, Exercício e saúde. Lidel.
Helena S. (2001). Nutrição Clínica Moderna na saúde e na Doença. Lidel.
Helena S. (2007). Nutrição Clínica. Lidel.
João, F. P. (2010). Nutracêuticos e Alimentos Funcionais. Lidel.
Maria, M. S. &Fernando L. (2009). Princípios de Alimentação e Nutrição Humana Portugal. Escolar Editora.
Ramos, F., Santos, L., Castilho, M. & Silveira M. (2012) Manual de interacções alimentos-medicamentos. Hollyfar Marcas e Comunicação.
Teixeira, P., Sardinha, L. & Barata, T. (2008). Nutrição, Exercício e Saúde. Lidel.
Webster-Gandy, J., Madden, A. & Holdsworth M. (2011) Oxford handbook of Nutrition and Dietetics. Oxford: Oxford
University Press.
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Mapa IV - Patologia II / Pathology II
3.3.1. Unidade curricular:
Patologia II / Pathology II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui MIguel Freitas Gonçalves - 104h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender as alterações orgânicas dos sistemas digestivo, imunitário, renal e urinário, reprodutor e endócrino;
Conhecer as manifestações patológicas dos sistemas digestivo, imunitário, renal e urinário, reprodutor e
endócrino;
Analisar as implicações resultantes da doença para a pessoa;
Gerir as respostas humanas ao processo de doença;
Mobilizar conhecimentos integrados na gestão do processo de doença;
Gerir o seu projeto de aprendizagem com evidência de resultados e pensamento crítico.
Esta unidade curricular contribui com 8 ECTS para a componente Ciências e Técnicas Clínicas através das alíneas
b), do artigo 12º de acordo com a Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the organic changes of digestive, immune, renal and urinary, reproductive and endocrine systems;
To know the pathological manifestations of digestive, immune, renal and urinary, reproductive and endocrine
systems;
To analyze the implications of the disease for the person;
To manage human responses to the disease process;
To mobilize integrated knowledge in the management of the disease process;
To manage your learning project with evidence of results and critical thinking.
This curricular unit contributes 8 ECTS for the Sciences and Clinical Techniques component through Article 12 (b),
in accordance with Administrative Rule 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas:
Gastro-intestinal-distúrbios das glândulas salivares, doenças do esófago e refluxo gastroesofágico, gastrite e
úlcera gástrica, úlcera duodenal, hepatites, doença de Crohn e colite ulcerosa, doença celíaca e síndrome do cólon
irritável, litíase biliar, neoplasias;
Imunitário- anemia e suas causas, talassemias, patologia infeciosa; hiv/sida e outras imunodeficiências; doenças
mieloproliferativas, síndromes mielodisplásicas, linfomas e leucemias;
Renal e urinário- litíase renal, insuficiência renal, síndromes nefríticas e nefróticas, patologia infeciosa, neoplasias;
Reprodutor- infertilidade, síndromes ovários, disfunções do miométrio e endométrio, endometriose, doenças
sexualmente transmissíveis, hiperplasia benigna da próstata, varicocele e hidrocele, neoplasias, alterações
patológicas da gravidez;
Endócrino- disfunções do hipotálamo-hipófise, hipertiroidismo e hipotiroidismo, tiroidites, distúrbios do pâncreas
endócrino, diabetes, distúrbios da suprarrenal
3.3.5. Syllabus:
Gastrointestinal system: disorders of the salivary glands, diseases of the esophagus and gastroesophageal reflux,
gastritis and gastric and duodenal ulcer, hepatitis, Crohn's disease and ulcerative colitis, celiac disease and
irritable bowel syndrome, biliary lithiasis, Neoplasms;
Immune system: anemia and its causes, thalassemias, infectious pathology; HIV/AIDS and other
immunodeficiencies; myeloproliferative diseases, myelodysplastic syndromes, lymphomas and leukemias;
Renal and urinary system: renal lithiasis, acute and chronic renal failure, nephritic and nephrotic syndromes,
infectious disease, neoplasms;
Reproductive system: infertility, ovarian syndromes, dysfunction of the myometrium and endometrium,
endometriosis, sexually transmitted diseases, prostatic hyperplasia, varicocele and hydrocele, neoplasms;
Endocrine system: hypothalamic-pituitary dysfunctions, hyperthyroidism and hypothyroidism, thyroiditis,
endocrine pancreas disorders, diabetes, adrenal disorders
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A abordagem integrada e evolutiva do programa permitirá que os estudantes integrem os conhecimentos e as
competências previstas nos objetivos. Os objetivos serão cumpridos com os diferentes conteúdos o que permitirá
o conhecimento e a articulação dos conceitos relativos às patologias dos sistemas cardíaco, vascular, respiratório,
nervoso e osteoarticular/musculoesquelético. Proporcionar conhecimentos teórico-práticos que lhe permitem:
compreender as respostas corporais aos processos de doença e desenvolver o pensamento crítico-reflexivo tendo
em vista o desenvolvimento do processo de tomada de decisão. Perspetiva-se que os estudantes adquiram
competências que lhes permitam um desempenho profissional adequado às necessidades dos seus clientes.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and evolutionary approach of the course program will allow students to integrate the knowledge and
skills set out in the objectives. The objectives will be met with different content which will allow knowledge and
articulation of concepts related to the pathology
of the cardiac, vascular, respiratory, nervous and osteoarticular / musculoskeletal systems. Provide theoreticalpractical knowledge that allows: to understand the bodily responses to the disease processes and develop criticalreflexive thinking in order to develop the decision-making process. Students are expected to acquire competencies
that enable them to perform in a professional manner appropriate to the needs of their clients.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino assentam numa abordagem teórica e teórico-prática, operacionalizas pelos métodos
expositivo, interrogativo e estudos de caso. Privilegia-se a participação ativa dos estudantes, através da interação
constante professor/estudante com objetivo de criar momentos de reflexão que tomam por base a experiência
prática de cada um. A avaliação é realizada através de uma frequência (70%) e um estudo de caso em grupo (30%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies are based on a theoretical and theoretical-practical approach, operationalized by the
expository, interrogative and case study methods.
The active participation of the students is favored through the constant interaction between teacher and student,
with the aim of creating moments of reflection based on the practical experience of each one. The evaluation is
done through a frequency (70%) and a group case study (30%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As sessões decorrerão harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos da Unidade Curricular. Os
conhecimentos científicos e técnicos a refletir serão desenvolvidos em cada tema a abordar, nas aulas teóricas e
teórico-práticas, sendo estabelecida a relação entre os mesmos. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver
competências e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados, contribuindo para um melhor
enquadramento e maior facilidade na perceção dos objetivos a alcançar. As metodologias de ensino utilizadas
nesta Unidade Curricular permitem uma participação e acompanhamento ativo de todos os estudantes,
envolvendo-os na aprendizagem dos conteúdos programáticos, podendo assim alcançar os objetivos previstos
para esta Unidade Curricular. A avaliação servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino
desenvolvidas na observância dos objetivos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The sessions will be harmonized teaching methodologies with the objectives of the Curricular Unit. The teaching
methodologies used in this Curricular Unit allow active participation and follow-up of all students, involving them in
the learning of the syllabus contents, thus being able to reach the objectives foreseen for this Curricular Unit. The
scientific and technical knowledge to be reflected will be developed in each topic to be addressed, in theoretical
and theoretical-practical classes, establishing the relationship between them. These sessions will aim to develop
skills and sensitize them to the importance of the topics addressed, contributing to a better framework and easier
to perceive the objectives to be achieved. The evaluation will serve to assess the effectiveness of teaching
methodologies developed in pursuit of the objectives.
3.3.9. Bibliografia principal:
Garcia, C. (2009). Neurologia Clínica: Princípios Fundamentais. Lisboa: Lidel.
Huether, S.E. & McCance, K.L. (2016). Understanding Pathophysiology (6ª Ed.). New York: Mosby.
Kumar, V., Abbas, A. & Aster; J. (2017). Robbins Basic Pathology (10ª Ed.). New York: Elsevier.
Longo, D. et al. (2012). Harrison's Principles of Internal Medicine (18ª Ed.) New York: McGraw Hill.
Mota, P A. (2014). Fisiopatologia - Fundamentos e Aplicações (2ª Ed.). Lisboa: Lidel.
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3.3.1. Unidade curricular:
Higiene e segurança em Prática Clinica / Hygiene and Safety in Clinical Practice
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernado Veloso de Faria - 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao longo da unidade curricular o estudante deve adquirir conhecimentos no enquadramento laboral e a legislação
sobre SST, bem como conhecer o seu objeto de estudo. O estudante deve avaliar e identificar os riscos
profissionais no local de trabalho. O estudante deve ainda compreender os princípios de uma cultura de prevenção,
desenvolvendo comportamentos seguros no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho, o estudante deve
saber nomear medidas de prevenção e formas de implementação em contexto de trabalho, bem como identificar
causas e consequências dos acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Esta unidade curricular contribui com 2 ECTS para a componente Ciências e Técnicas Clínicas através das alíneas
b), Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is expected that the student acquire basic knowledge about in the labor framework and legislation on OSH , as
well as knowing your subject matter . The student must evaluate and identify occupational hazards in the workplace
. The student must also understand the principles of a culture of prevention , developing safe behavior on safety ,
hygiene and health at work, the student should know name preventive measures and ways of implementation in the
workplace , as well as identify causes and consequences accidents at work and occupational diseases.
This curricular unit contributes with 2 ECTS to the component Ciências e Técnicas Clínicas by mean of its point b),
Ordinance 172-C/2015 from 5 of June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à segurança e saúde no trabalho: Fundamentos de segurança: aspetos jurídico; Organização da
segurança e saúde no trabalho; Conceito dos diferentes tipos de riscos profissionais; Gestão dos riscos laborais;
Acidentes de trabalho.
Biossegurança. Segurança biológica, química e física. Segurança em prática clinica. Redução de risco. Segurança
coletiva e segurança individual. Sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual. Sinalização de
segurança: critérios de seleção, instalação e manutenção. Gestão de resíduos. Princípios da avaliação dos riscos.
Métodos de avaliação de risco. Sinalização de segurança: critérios de seleção, instalação e manutenção.
Elaboração de uma lista de verificação relativo ao levantamento de perigos e avaliação dos riscos, bem como a
análise de medidas preventivas, em contexto de prática clinica. Elaboração de mapa de avaliação de risco. Análise
e interpretação de casos práticos.
3.3.5. Syllabus:
Introduction to safety and health at work: Safety fundamentals: legal aspects; Organization of safety and health at
work; Concept of different types of occupational risks; Occupational risk management; Accidents at work.
Biosafety. Biological, chemical and physical safety. Safety in clinical practice. Reduction of risk. Collective security
and individual security. Collective and individual protection systems and equipment. Safety marking: selection,
installation and maintenance criteria. Waste Management. Principles of risk assessment. Methods of risk
assessment. Safety marking: selection, installation and maintenance criteria. Creation of a checklist for hazard
assessment and risk assessment, as well as analysis of preventive measures in the context of clinical practice.
Elaboration of risk assessment map. Analysis and interpretation of practical cases.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O conhecimento de documentos legislativos e normativos que promovam a segurança e saúde no trabalho, visam a
eliminação ou minimização dos riscos profissionais no local de trabalho e aponta medidas de prevenção e
proteção adequadas. Os conteúdos e a abordagem utilizada na presente unidade curricular permitem dotar o
estudante de conhecimentos e competências para uma melhor relação e compreensão do exercício profissional no
contexto da saúde. Permitem igualmente dotar o estudante de ferramentas intelectuais para um melhor
desenvolvimento do seu trabalho.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Knowledge of legislative and regulatory documents that promote health and safety at work, the removal or
minimization of occupational hazards in the workplace and points appropriate prevention and protection measures.
The contents and the approach used in this course provide the student with the knowledge and competences to
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better respect and understand of the professional exercise in the context of health. They also provide the student
with intellectual tools for a better development of their work.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino utilizadas na unidade curricular de Higiene e Segurança em prática clínica são de
natureza expositiva e participativa com recurso à demonstração, dando lugar a debates sobre os temas
apresentados, discussão de casos, elaboração de trabalhos e tarefas de resolução de problemas em sala de aula.
A avaliação é composta por uma prova escrita e individual e um trabalho em grupo, com ponderação de 80% e 20%
respectivamente.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies used in the Hygiene and Safety curricular unit in clinical practice are of an expository
and participatory nature using the demonstration, giving rise to debates on the topics presented, discussion of
cases, elaboration of work and problem solving tasks in the classroom of class.
The evaluation consists of a written and individual test and a group work, weighting 80% and 20% respectively.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia expositiva e demonstrativa permite a abordagem dos temas nos seus aspetos mais importantes,
levando ao reforço das aprendizagens. A metodologia expositiva ativa permite a participação por parte do grupo e
compreensão e relação entre os diferentes conteúdos. Este tipo de abordagem permite avaliar as necessidades
específicas individuais, em função dos temas tratados.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The expository and demonstrative methodology allows the approach of the themes in their most important aspects,
leading to the reinforcement of learning. The active expository methodology allows the participation on the part of
the group and understanding and relation between the different contents. This type of approach allows assessing
the individual specific needs, depending on the topics addressed.
3.3.9. Bibliografia principal:
Cabral, F. (2011). Segurança e Saúde do Trabalho-Manual de Prevenção de Riscos Profissionais. Lisboa : Editora
Verlag-Dashofer
Diário da república. Dec Lei n.º 220/2008. I Série-220
Diário da república. Dec Lei n.º 224/2015. I Série-198
Diário da república. Lei n.º 102/2009. I Série-176
Diário da república. Lei n.º 7/2009. I Série-30
Diário da república. Portaria n.º 1532/2008. I Série-250
Gestal-otero, J., Azevedo G. (2009). Salud Laboral: Prevencion de Riesgos en el Trabajo. Aplicación al Sector Salud
en la República Argentina. Santiago de Compostela: U. de Santiago, Area de Med. Preventiva e Salude Pública.
Martin, C. (2007). Avaliação de Risco em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Lisboa: Editora Monitor.
Miguel, A. S. S. R. (2010). Manual de Higiene e Segurança do Trabalho. (11ª ed.). Porto: Porto Editora.
Pires, A. R. (2012). Sistemas de Gestão da Qualidade: Ambiente, Segurança, Responsabilidade Social, Industria,
Serviços, Administração Publica e Educação. Sílabo.

Mapa IV - Farmacologia / Pharmacology
3.3.1. Unidade curricular:
Farmacologia / Pharmacology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Teresa Oliveira Rufino - 52 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudante deve adquirir conhecimentos básicos sobre a história da farmacologia e conhecer o ciclo de vida do
medicamento no organismo.
O estudante deve ainda ser capaz de identificar diferentes vias de administração de fármacos e seu mecanismo de
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ação, e possíveis interações farmacológicas.
Adquirir conhecimentos sobre alguns grupos terapêuticos cuja ação farmacológica mais se evidencia na sua área
profissional. O estudante deve estar apto a utilizar as bases farmacológicas dos principais fármacos estudados, e
ser capaz, com base nos conhecimentos adquiridos, definir o problema e potenciais formas de resolução. Esta UC
deve ainda capacitar o estudante para intervir integrado numa equipa multidisciplinar reconhecendo a importância
dos seus conhecimentos e os dos outros profissionais de saúde na intervenção e resolução de casos clínicos.
Esta UC contribui com 4 ECTS para a componente Ciências e técnicas clínicas, alínea b) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is expected that the student acquire basic knowledge about pharmacology history, as well as the life cycle of the
drugs; be able to identify the different ways of drug administration, its mechanism of action and possible drug
interactions; acquire knowledge about therapeutic drug groups relevant for this course.
At the end of the curricular unit the student should be able know the pharmacological basis of the studied drugs.
This unit should also enable the student to intervene in a multidisciplinary team recognizing the importance of their
knowledge and those of other health professionals in the intervention and resolution of clinical cases.
This curricular unit contributes with 4 ECTS to the component Ciências e Técnicas Clínicas, point b) article 12 of
Decree 172-C/ 2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos Gerais: Introdução à Farmacologia, diferentes nomenclaturas na área da farmacologia, estrutura
regulamentar do medicamento;
Sistema de Farmacovigilância e profissionais saúde envolvidos;
Vias de administração de medicamentos e formas farmacêuticas;
Automedicação e abordagens terapêuticas;
Farmacocinética: Membranas biológicas; Sistema ADME: absorção, distribuição, biotransformação e excreção de
fármacos. Biodisponibilidade e tempo de semi vida;
Farmacodinâmica: mecanismo de ação dos medicamentos e efeitos terapêutico, Interação fármaco-recetor e curva
dose-resposta, Interações medicamentosas;
Margens de segurança: tolerância, dose máxima, dose tóxica, dose letal;
Farmacologia da Dor e Inflamação: Conceitos gerais, Diferentes tipos de dor, Mediadores do processo inflamatório;
Anti inflamatórios esteroides e AINES; Analgésicos de ação central; Relaxantes musculares: Fisiologia muscular e
neurotransmissores, Relaxamento/contração, Fármacos com ação relaxamento muscular.
3.3.5. Syllabus:
General concepts: Introduction to pharmacology, concepts in pharmacology, Drug regulatory affairs;
Pharmacovigilance system and health professionals roles, drug administration and pharmaceutical forms;
Self-medication and therapeutical approaches;
Pharmacokinetics: biological membranes; ADME system: drug absorption, distribution, biological transformation
and excretion, Bioavailability and half-life time;
Pharmacodynamics: drugs mechanism of action and therapeutical effect. Interaction drug-receptor and
dose-respond curve, Drug interactions;
Security frontiers: tolerance, maximal dose, toxic dose and lethal dose;
Pain and inflammation pharmacology: general concepts, different types of pain, mediators of the inflammatory
process, Steroids as anti inflammatory drugs and NSAIDs; Pain killers of central action;
Muscular relaxants: muscular physiology and neurotransmitters, contraction-relaxation, drugs for muscle
relaxation.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O reconhecimento e a utilização da mesma linguagem na atividade dos profissionais de acupuntura, em conjunto
com os demais profissionais de saúde, reveste-se de grande importância para a eficácia do tratamento.
O conhecimento de conceitos básicos da farmacologia, assim como a ação de alguns fármacos permitem ao
acunpuntor obter melhores resultados nos tratamentos e melhor recuperação dos seus doentes/clientes.
Noções de terapêutica farmacológica onde se inclui a farmacodinâmica e farmacocinética, levam ao conhecimento
do ciclo de vida dos medicamentos, doses e cuidados na administração.
A compreensão destes princípios, pode auxiliar a terapêutica e metodologia utilizada pelo acupuntor.
Esta unidade curricular pretende ainda capacitar o futuro acupuntor de conhecimentos acerca da gravidade e erros
que ocorrem com a automedicação, interações fármaco alimentos e fármaco com plantas usadas na medicina
tradicional, pelo que os conhecimentos básicos de farmacologia destes profissionais de saúde serão essenciais
para boa intervenção e para uma melhoria na saúde global dos doentes/clientes.
Os conteúdos e a abordagem utilizada na presente unidade curricular permitem dotar o estudante de
conhecimentos e competências para uma melhor relação e compreensão de outras áreas da saúde. Permitem
igualmente dotar o estudante de ferramentas intelectuais para um melhor desenvolvimento do seu trabalho em
particular nas áreas da dor e inflação e relaxamento muscular mas não excluindo outras em que o acunpuntor seja
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chamado a intervir.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The recognition and use of the same language in the practice of osteopathy, together with other health
professionals, have a great importance on the effectiveness of treatment.
Knowledge of basic concepts of pharmacology, and the action of some drugs allow the acupuncturer to obtain best
results in treatments and a better recovery of their patients or clients. Therapeutic drug notions which includes the
pharmacodynamics and pharmacokinetics, lead to the knowledge of drug lifecycle, doses and care in
administration. Understanding those principles can assist in the therapeutic and methodology used by the
acupuncturist. This curricular unit is also intended to enable future acupuncturist knowledge about gravity and
errors that occur with self-medication, drug-food and drug interactions with plants used in traditional medicine, so
the basic pharmacology knowledge of these health professionals will be essential for good intervention and for an
improvement in the overall health of patients or clients. The contents and the approach used in this course provide
the student with the knowledge and competences to better respect and understand other areas of health. They also
provide the student with intellectual tools for a better development of their work
in particular in the areas of pain and inflation and muscle relaxation but not excluding others in which the
acupuncture is called to intervene.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia utilizada na unidade curricular de farmacologia será expositiva, dando lugar à metodologia
expositiva ativa sempre que a mesma se considere relevante para o estudante. No final de cada conteúdo, sempre
que se justificar, será introduzida a metodologia ativa, para uma melhor compreensão dos conteúdos lecionados,
por parte do estudante, com a realização de exercícios práticos. Serão inda incluídos sempre que se verificar
necessários métodos individuais de apresentação e explicação das temáticas, assim como se utilizarão outros
métodos, como o problem-based-learning para aquisição de conhecimentos específicos.
A avaliação será realizada com recurso a frequência teórica (100%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methods used are expositive with active parts whatever the students needs justify, allowing a better
understanding by the students, with resource of practical exercises.
They will be included whenever considered necessary individual methods of presentation and explanation of the
subjects, as well as other methods, such as problem-based learning to acquire specific knowledge. Written
examination will be used as evaluation method (100%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular, a metodologia é maioritariamente expositiva o que permite a abordagem dos temas
nos seus aspetos mais importantes, sem levar ao detalhe, quando este não se justifique.
O método expositivo permite chegar a um maior número de participantes, levando a cabo uma apresentação
melhorada dos diferentes conteúdos, num curto espaço de tempo, com maior aproveitamento pelo estudante. A
metodologia ativa permite a participação por parte do grupo e compreensão simples de diferentes conteúdos.
A aplicação de sessões individuais com os estudantes permitirá suprir necessidades individuais de aquisição de
conhecimentos.
A utilização do método problem- based- learning com recurso a avaliação de situações reais/hipotéticas permitirá
por à prova não apenas os conhecimentos adquiridos mas também a capacidade de avaliação de uma situação
global e a capacidade de pesquisa dos estudantes.
A abordagem da unidade curricular por metodologia ativa permite avaliar as necessidades específicas individuais,
em função dos conteúdos apresentados.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit, the methodology is mostly expositive, which allows us to approach the subjects in their most
important aspects, without going into detail, when this is not justified.
The expository method allows a greater number of participants to be reached, making an improved presentation of
the different contents in a short time, with greater use by the student. The active methodology allows the
participation on the part of the group and simple understanding of different contents.
The application of individual sessions with the students will allow to meet individual needs of acquisition of
knowledge.
The use of the problem-based-learning method with the evaluation of real / hypothetical situations will allow testing
not only the knowledge acquired but also the ability to evaluate a global situation and the students' research
capacity.
The approach of the curricular unit by active methodology allows to evaluate the individual specific needs,
depending on the contents presented.
3.3.9. Bibliografia principal:
Aschenbrenner, D. S., & Venable, S. J. (2012). Drug Therapy in Nursing. Philadelphia: Lipp. Williams Wilkins
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Bennett, P., Brown, M. & Sharma P. (2012). Clinical Pharmacology. Elsevier.
Clayton & Stock. (2003) Fundamentos de Farmacologia. (12.ª ed.) Loures: Lusociência.
Delucia & Oliveira-filho (2004). Farmacologia integrada. (2ª ed.) Rio de Janeiro: Revinter.
Golan,E., Tashijan, H., Amstrong, J. & Armstrong, W. (2012). Principles of pharmacology - The Pathophysiologic
Basis of Drug Therapy. Philadelphia: Lipp Williams & Wilkins.
Guimarães, S. (2006). Terapêutica medicamentosa e suas bases farmacológicas: Manual de farmacologia e
farmacoterapia. (5ª ed.): Porto Editora, 2006.
López Castellano, A., Moreno Royo, L. & Vilaagrasa Sebastián. (2006). Manual de farmacologia. Guia para el uso
racional del medicamiento. Elsevier.
Lorenzo Fernández, P., et al. (2012). Manual de farmacología básica y clínica. Panamericana

Mapa IV - Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida / First Aid and Basic Life Support
3.3.1. Unidade curricular:
Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida / First Aid and Basic Life Support

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Ferreira - 26 h (8 h PL - 8 grupos de 5 estudantes cada)
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer as fases e os intervenientes do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM);
Reconhecer a importância e as fases principais do exame geral da vítima;
Listar e descrever os princípios gerais dos primeiros socorros;
Realizar a sequência de procedimentos do SBV;
Descrever o tipo de hemorragias; e realizar técnicas de compressão;
Identificar os tipos de queimaduras existentes e primeiro socorro;
Descrever Intoxicação e as vias de absorção;
Reconhecer a importância do Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV);
Identificar as lesões mais graves de origem traumática e reconhecer os procedimentos básicos de estabilização da
vítima;
Identificar e saber imobilizar uma suspeita de fratura;
Reconhecer a importância de um ambiente calmo e seguro perante cenários de socorro;
Identificar precocemente sinais e sintomas de Acidente Vascular Cerebral e Enfarte Agudo M.
Esta UC contribui com 2 ECTS - componente Ciências e técnicas clínicas, alínea b) artigo 12º, Portaria 172-C/2015,
5 junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the stages and the actors of SIEM;
Recognize the importance and the main phases of the general examination of the victim;
List and describe the general principles of first aid;
Understand the concept and importance of BLS;
Objectively carry out the sequence of SBV;
List and describe the type of bleeding;
Perform techniques compression in cases of hemorrhage;
Identify the various types of burns and consequent first aid;
Describe Intoxication and major pathways of absorption;
Recognize the importance of the Anti-Poison Information Center;
Identify the most serious injuries of traumatic origin and recognize the procedures for stabilizing the victim;
Identify and know how to immobilize a suspected fracture ;
Recognize the importance of promoting and safe environment;
Early identification of signs of stroke and acute myocardial infarction and their first distress.
This CU contributes 2 ECTS - component Ciências técnicas clínicas, point b) article 12 Decree 172-C / 2015 5 June.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)
Cadeia de sobrevivência
Princípios Gerais dos Primeiros Socorros
Exame geral da vítima
Obstrução da via aérea: técnicas de desobstrução; Posição lateral de segurança.
Mecanismos de Paragem Cárdio-respiratória no adulto e na criança;
Suporte Básico Vida (SBV) no adulto e pediátrico.
Hemorragias
Feridas
Queimaduras
Lesões na Cabeça, Pescoço ou Dorso
Lesões nos Ossos, Músculos ou Articulações
Intoxicações: Centro de Informação Anti-Venenos
Dor Precordial: Via verde coronária
Acidente Vascular Cerebral: Via verde AVC
3.3.5. Syllabus:
Integrated Medical Emergency System (SIEM)
Survival chain
General Principles of First Aid
General examination of the victim
Airway obstruction: clearing techniques; Safety side position.
Cardiopulmonary arrest mechanisms in adults and children;
Basic Life Support (SBV) in adult and pediatric patients.
Bleeding
Wounds
Burns
Head, Neck or Back Injuries
Bones, Muscles or Joints Injuries
Poisoning: Poison Information Center
Precordial Pain: Coronary Greenway
Stroke: Greenway Stroke
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram seleccionados de forma a dar resposta, simultaneamente, aos objetivos de
aprendizagem e às competências requeridas. Pretende-se nesta UC levar o estudante a compreender, adquirir e
transformar os conhecimentos em competências capazes de uma intervenção correta e segura à vítima, apoiada
em processos de tomada de decisão baseada em evidência científica na área dos primeiros socorros e suporte
básico de vida.
Durante este momento de aprendizagem serão privilegiando momentos de análise e reflexão sobre casos práticos,
através de demonstração, role-playing e prática simulada.
Esses momentos são promovidos em sessões teórico-práticas e práticas em centro de simulação, criando um
conjunto diversificado de cenários de acidente e socorro a vitima e/ou multivítimas, promovendo uma intervenção
individual ou em equipa de forma segura, consciente, com espírito crítico e reflexivo sobre a ação.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus has been selected so as to meet both the learning objectives and the required competences. It is
intended in this UC to lead the student to understand, acquire and transform knowledge in skills capable of a
correct and safe intervention to the victim, supported in decision-making processes based on scientific evidence in
the area of first aid and basic life support.
During this moment of learning will be privileging moments of analysis and reflection on practical cases, through
demonstration, role-playing and simulated practice.
These moments are promoted in theoretical-practical sessions and practices in a simulation center, creating a
diverse set of accident and multivitamin scenarios, promoting an individual or team intervention in a safe,
conscious, critical and reflexive way in action.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias estão alinhadas com a tipologia de aulas previstas, promovendo a participação do estudante de
forma individual e em grupo, através de análise crítica de casos práticos, cenários, práticas simuladas e critical
movies, num processo de construção das suas aprendizagens.
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A avaliação será desenvolvida através de uma grelha de observação e desempenho individual (100%) a ser
realizada durante os momentos de prática simulada das diferentes técnicas abordadas, com aplicação da dinâmica
de self e peer feedback, permitindo ao próprio, aos pares darem a sua opinião sobre as competências atingidas, os
aspectos facilitadores e dificultadores do seu desempenho individual e colectivo.
A avaliação permitirá evidenciar os resultados da aprendizagem em função dos objetivos fixados, e que o estudante
recebe o feedback sobre o seu desempenho, associado a aconselhamento sobre o seu processo de aprendizagem.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methodologies are aligned with the typology of classes provided, promoting student participation individually
and in groups, through a critical analysis of practical cases, scenarios created, critical movies, in a process of
building their learning.
In the evaluation will be developed through a grid of observation and individual performance (100%) to be
performed during the moments of simulated practice of the different techniques covered, with application of the self
and peer feedback dynamics allowing the self and the peers to give their opinion about competencies.
The evaluation will show the results of the learning in relation to the objectives set, and that the student receives
feedback on their performance, associated with advice on their learning process.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Ao longo das sessões letivas serão utilizadas as diferentes metodologias de ensino referidas, de forma a respeitar
e atender à diversidade de estudantes, das suas necessidades e aos objectivos de aprendizagem definidos,
permitindo desenvolver percursos flexíveis de aprendizagem de forma garantir uma atuação segura e baseada na
evidência. As metodologias são sistematicamente discutidas com os estudantes num processo de compromisso e
cooperação constantes, como forma de criar as sinergias necessárias à capacidade de concentração, capacidade
de aprendizagem autodirigida e de motivação para a ação reflexiva.
Em cada simulação será promovida a self e o peer feedback no que diz respeito ao processo e à sua intervenção,
no sentido de contribuir positivamente para um desempenho individual mais efectivo ou em equipa mais eficiente.
O feedback entre pares e do docente irá contribuir decisivamente no desenvolvimento mútuo de competências,
sejam elas especificas e/ou transversais, essenciais para o exercício futuro de uma prática clínica em primeiros
socorros, perante os contextos atuais cada vez mais complexos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Throughout the teaching sessions will be used the different teaching methodologies referred to, in order to respect
and attend to the diversity of students, their needs and the defined learning objectives, allowing to develop flexible
learning paths in order to guarantee a safe and evidence. The methodologies are systematically discussed with the
students in a process of constant commitment and cooperation, as a way to create the synergies necessary for the
capacity for concentration, self-directed learning ability and motivation for reflexive action.
In each simulation, self-evaluation and peer feedback will be promoted in relation to the process and its
intervention, in order to contribute positively to a more effective individual performance or in a more efficient team.
Peer-to-peer feedback will contribute decisively to the mutual development of competencies, be they specific and /
or transversal, essential for the future exercise of clinical practice in first aid in today's increasingly complex
contexts.
3.3.9. Bibliografia principal:
Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa (2011). Manual do curso de Suporte Básico de Vida com
Desfibrilhação automática externa. (1ª ed.). Escola de Socorrismo CVP: Lisboa.
INEM - Instituno Nacional de Emergência Médica e DFEM – Departamento de Formação em Emergência Médica.
(2017). Manual de Suporte Básico de Vida no Adulto. (Versão 4.0 - 2.ª Ed.). Lisboa: INEM. Disponivel em:
http://www.inem.pt/wp-content/uploads/2017/09/Suporte-B%C3%A1sico-de-Vida-Adulto.pdf
INEM - Instituno Nacional de Emergência Médica e DFEM – Departamento de Formação em Emergência Médica.
(2017). Manual de Suporte Básico de Vida Pediátrico. (Versão 3.0 - 1.ª Ed.). Lisboa: INEM. Disponivel em:
http://www.inem.pt/wp-content/uploads/2017/09/Suporte-B%C3%A1sico-de-Vida-Pedi%C3%A1trico.pdf
MOHUM, Janet; VENAZ, Rita (2002). Manual de Primeiros Socorros. Dorling Kindersley; Civilizações Editores Lda.
Porto. 288p. ISBN 989-550-046-7

Mapa IV - Entrevista e História Clínica em Acupuntura / Interview and clinical history in acupuncture
3.3.1. Unidade curricular:
Entrevista e História Clínica em Acupuntura / Interview and clinical history in acupuncture

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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Andreia Sofia Pires Fernandes – 26h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a importância do registo adequado na prática clinica diária;
Identificar os parâmetros essências para a realização da entrevista clinica na prática de acupuntura;
Conhecer a importância da história clinica e dos antecedentes pessoais para o diagnóstico segundo a medicina
tradicional Chinesa;
Conhecer os principais questões durante a primeira consulta e consultas sucessivas, e conhecer o seu significado
segundo a medicina tradicional Chinesa;
Conduzir a entrevista segundo os sinais e sintomas referidos pelos pacientes;
Compreender a importância da inspeção, auscultação, olfação, palpação, diagnóstico da língua e do pulso como
complementos da entrevista;
Compreender a importância dos exames complementares de diagnóstico e análises clínicas para o diagnóstico da
medicina tradicional Chinesa;
Simular a entrevista com casos clínicos hipotéticos.
Esta UC contribui com 2 ECTS - Componente Ciências e Técnicas Clinicas alíneas a), do artigo 12º, Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the importance of proper registration in daily clinical practice;
Identify the essential parameters for performing the clinical interview in the practice of acupuncture;
To know the importance of clinical history and personal history for diagnosis according to traditional Chinese
medicine;
Know the main key issues during the first consultation and successive consultations, and know their meaning
according to traditional Chinese medicine;
Conduct the interview according to the signs referred by the patients;
Understand the importance of inspection, auscultation, olfaction, palpation, diagnosis of the tongue and the pulse
as complements of the interview;
To understand the importance of diagnostic exams and clinical analyzes for the diagnosis of traditional Chinese
medicine;
Simulate the interview in context with hypothetical clinical cases.
This UC contributes with 2 ECTS - Clinical Sciences and Techniques component a), of article 12, Ordinance 172-C /
2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A importância do registo, quando e como registar;
Condições essenciais para o exame clínico;
Entrevista/anamnese - Informação geral / Perfil e dados do paciente, Queixa principal, História da doença atual,
Antecedentes pessoais / história familiar, Questões essenciais e seu significado;
Exame físico - Importância da inspeção, auscultação, olfação e palpação, Importância do diagnóstico da língua e do
pulso;
Exames complementares - Importância, Exames complementares de diagnóstico, Análises clínicas;
Simulação de entrevistas;
Interpretação de casos reais.
3.3.5. Syllabus:
The importance of registration, when and how to register;
Conditions essential for clinical examination;
Interview / anamneses - General information / Patient profile and data, Main complaint, History of current illness,
Personal history / family history, Essential questions and their meaning;
Physical exam - Importance of inspection, auscultation, olfaction and palpation, Importance of tongue and pulse
diagnosis;
Complementary Examinations - Importance, Investigations, Clinical analysis;
Simulation of interviews;
Interpretation of real cases.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar o aluno de capacidades/competências de avaliação e respetiva
documentação da história clinica de pacientes. Desta forma é essencial que o estudante perceba a importância do
registo regular e adquira competências organizacionais de forma a ser capaz de manter um registo atualizado. É
também fundamental trabalhar a comunicação com o paciente, simulando em contexto de aula, entrevistas entre

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

53 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

colegas. Pretende-se também que o estudante saiba dirigir a entrevista de acordo com a sintomatologia
apresentada pelo paciente, compreendendo os sinais e sintomas segundo a medicina tradicional Chinesa.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit intends to provide the student with evaluation skills / competences and respective
documentation of the clinical history of patients. In this way it is essential that the student realize the importance of
regular registration and acquire organizational skills in order to be able to keep an updated record. It is also
fundamental to work with patient communication, simulating in class context, interviews between colleagues. It is
also intended that the student be able to direct the interview according to the symptomatology presented by the
patient, including the signs and symptoms according to traditional Chinese medicine.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos teóricos referentes à formulação de
questões e interpretação das respostas dos pacientes à luz da medicina tradicional Chinesa. Desta forma os
conceitos serão expostos aos estudantes em aulas teóricas. É no entanto fundamental a prática da entrevista em
contexto de aula simulando o contexto de estágio e o contexto real de trabalho. Desta forma as aulas teóricopráticas serão fundamentais. A avaliação será feita com recurso a um trabalho individual que consiste na
organização de um dossier possível de ser usado pelo estudante nos estágios e de um vídeo com
aproximadamente 10 minutos que retrate uma entrevista hipotética a um paciente conhecido pelo estudante.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
This curricular unit aims to provide students with theoretical knowledge regarding the formulation of questions and
interpretation of patients' responses in the light of traditional Chinese medicine. In this way the concepts will be
exposed to students in theoretical classes. It is, however, fundamental to practice the interview in a classroom
context, simulating the stage context and the actual work context. In this way the theoretical-practical classes will
be fundamental. The evaluation will be based on an individual assignment consisting of the organization of a
dossier possible for the student to use in the stages and a video with approximately 10 minutes that portrays a
hypothetical interview to a patient known by the student.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto teórico é fundamental para a correta compreensão dos sinais e sintomas
referidos pelos pacientes. A aquisição de competências em contexto prático permite ao estudante desenvolver
aptidões fundamentais à pratica de acupuntura inerentes à correta anamnese e entrevista clinica. A aquisição de
competências relacionais, nomeadamente a comunicação, é também fundamental no contacto com o paciente.
Desta forma a interpretação e o treino da entrevista em aulas teóricas e teórico-práticas, respetivamente, é
fundamental para a aquisição dos objetivos de aprendizagem. A realização de um dossier de avaliação, que será
posteriormente usado pelos estudantes nos estágios, é de grande importância na esquematização da avaliação e
da entrevista. A realização do vídeo simulando o contexto real de trabalho é também fundamental uma vez que
permite o treino da comunicação com o paciente.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of skills in a theoretical context is fundamental for the correct understanding of the signs and
symptoms referred by the patients. The acquisition of skills in a practical context allows the student to develop
basic aptitudes to acupuncture practice inherent to the correct anamnesis and clinical interview. The acquisition of
relational skills, namely communication, is also fundamental in the contact with the patient. In this way the
interpretation and training of the interview in theoretical and theoretical-practical classes, respectively, is
fundamental for the acquisition of the learning objectives. The evaluation dossier, which will be used later by the
students in the stages, is of great importance in the schematization of the evaluation and the interview. The
realization of the video simulating the actual work context is also fundamental since it allows the communication
training with the patient.
3.3.9. Bibliografia principal:
Porkert, Manfred. (1993).The essentials of Chinese Diagnosticas, Acta Medicinae Sinensis. Chinese Medicine
Publications Ltd. Zurich, Switerzland.
Bickley Lynn S.; Bates. (2012) Guide to physical examination and history taking, 2012. ISBN: 0781767180.

Mapa IV - Topografia de Meridianos e Pontos de Acupuntura II / Topography of Meridians and Acupunture II
3.3.1. Unidade curricular:
Topografia de Meridianos e Pontos de Acupuntura II / Topography of Meridians and Acupunture II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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Ricardo Picão Caldeira Rodeia - 46h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuela Maria Silva Santos - 10h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar anatomicamente os trajetos dos 12 meridianos principais;
Identificar anatomicamente os trajetos dos vasos governador (Du Mai) e do vaso da conceção (Ren Mai);
Identificar anatomicamente os principais pontos dos meridianos estudados;
Conhecer os nomes em mandarim (Pinyin), as indicações terapêuticas e as funções dos meridianos e pontos
estudados;
Conhecer as funções e a localização dos pontos Shu dorsais, pontos de alarme (Mu), pontos mestres (Hui), pontos
de abertura, pontos fonte (yuan), pontos de conexão;
Conhecer a teoria subjacente, as funções a a localização dos pontos shu antigos (jing, ying, shu, jing, he);
Explicar a origem e interpretação terapêutica associada aos nomes dos pontos;
Demonstrar raciocínio e tomada de decisão de acordo com as teorias estudadas;
Identificar conjugações de Pontos segundo funções e indicações terapêuticas.
Esta UC contribui com 5 ECTS componente Princípios da Acupunctura, alinea c) artigo 12º da Portaria 172-C/2015
de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Identify anatomically locate the paths of the 12 main meridians Identify anatomically locate the paths of the
governor vessels and the vessel of conception (Ren Mai);
Identify locate anatomically the main points of the studied meridians;
Know the names in Mandarin, the therapeutic indications and the functions of the meridians and of the studied
points;
Know the functions and location of dorsal Shu points, alarm points, master points (Hui), opening points, source
points (yuan), connection points;
Know the underlying theory, the functions and the location of the ancient shu points (jing, ying, shu, jing, he);
Explain the origin and the therapeutic interpretation associated to the names of the points;
Demonstrate reasoning and decision making according to the studied theories;
Identify conjugations of points according to functions and therapeutic indications.
This CU 5 ECTS to the Principles of Acupuncture component, alinea c) Article 12º of Ordinance 172-C / 2015 of June
5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos Introdutórios do estudo das Estruturas Energéticas principais - Medidas utilizadas para localização de
pontos – cun, anatomia palpatória básica;
Meridiano Principal do Pulmão (pontos 1,5,7,9); Intestino Grosso (pontos 4, 11, 15, 20); Estômago (pontos 25, 32,
34, 36, 40, 44); Baço (pontos 3, 4, 6, 9, 10, 21); Coração (pontos 7, 6, 3); Intestino Delgado (pontos 3, 6, 10, 11);
Bexiga (pontos Shu dorsais, 39, 40, 57, 62); Rim (pontos 1, 3, 6, 7); Pericárdio (pontos 3, 5, 6, 7); Triplo Aquecedor
(pontos 5, 6); Vesícula Biliar (pontos 20, 21, 24, 25, 34, 39, 41); Fígado (pontos 3, 14) – Definição do trajeto e função
dos meridianos, localização anatómica dos pontos de acupuntura, indicações terapêuticas, funções, interpretação
dos nomes dos pontos;
Vaso governador e Vaso da conceção – Trajetos, funções energéticas, pontos de abertura e encerramento;
Pontos de alarme (mu); mestres (Hui); abertura; fonte (yuan); conexão (luo); shu antigos – definição, função e
identificação.
3.3.5. Syllabus:
Introductory Concepts of the study of the main Energetic Structures - Measures to locate points - cun, basic
palpatory anatomy;
Primary Lung Meridian (points 1,5,7,9); Large Intestine (points 4, 11, 15, 20); Stomach (points 25, 32, 34, 36, 40, 44);
Spleen (points 3, 4, 6, 9, 10, 21); Heart (points 7, 6, 3); Small Intestine (points 3, 6, 10, 11); Bladder (Dorsal Shu
points, 39, 40, 57, 62); Kidney (points 1, 3, 6, 7); Pericardium (points 3, 5, 6, 7); Triple Heater (points 5, 6);
Gallbladder (points 20, 21, 24, 25, 34, 39, 41); Liver (points 3, 14) - Definition of the path and function of the
meridians, anatomical location of the acupuncture points, therapeutic indications, functions, interpretation of the
points' names;
Governing Vessel and Conception Vessel - Paths, energetic functions, opening and closing points;
Alarm points (mu); masters (Hui); opening; source (yuan); connection (luo); shu - definition, function, and
identification.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos gerais referentes à localização e
função dos 12 meridianos principais. Desta forma apenas serão lecionados os trajetos e os pontos principais de
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cada dos referidos canais, de forma a permitir um inicio progressivo do estudo da anatomia energética do corpo.
Na unidade curricular “meridianos e pontos de acupuntura II” serão estudados em detalhe todos os pontos dos
meridianos principais;
Da mesma forma, esta unidade pretende iniciar o estudo dos meridianos extraordinários e portanto, apenas serão
abordados o vaso da conceção e o vaso governador. Os restantes meridianos extraordinários serão lecionados na
unidade curricular precedente;
As categorias especiais de ponto de acupuntura serão lecionadas na presente unidade uma vez que, a maioria dos
pontos a identificar, fazem parte dos pontos principais contemplados pelos conteudos desta unidade.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with general knowledge of the location and function of the 12 main
meridians. In this way only the paths and the main points of each channels will be taught, in order to allow a
progressive beginning of the study of the body`s energetic anatomy. In the course unit "meridians and acupuncture
points II" it will be studied in detail all points of the main meridians.
In the same way, this unit intends to initiate the studies of the extraordinary meridians and therefore, only the
vessel of the conception and the governor vessel will be approached. The remaining extraordinary meridians will be
taught in the previous course unit.
The special point categories will be taught in this unit since most of the points to be identified are part of this unit
content.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórico-prática com recurso a práticas laboratoriais. Ambas as
componentes, prática e teórica, terão a mesma ponderação na nota final da disciplina. O docente explica os
conceitos teóricos – aula T- , demonstra a localização dos meridianos e dos pontos de acupuntura em alunos –
aula TP - e seguidamente supervisiona e auxilia os alunos na aplicação do conhecimento – aula PL. Os alunos
devem praticar em grupos de dois. A avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico (50%) e a exame
prático (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical-practical with laboratory practices. Both components,
practical and theoretical, will have the same weight in the final grade of the discipline. The teacher explains the
theoretical concepts – T class - demonstrates the location of meridians and acupuncture points in students – TP
class - and then supervises and assists students in the application of knowledge – PL class. Students should
practice in groups of two. The evaluation will be developed using theoretical examination (50%) and practical
examination (50%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é essencial que os conceitos teóricos sejam aplicados em contexto prático. Desta
forma as aulas teórico-práticas associadas às práticas laboratoriais são fundamentias para a aquisição do
conhecimento e assim melhorar o nível de competências dos estudantes.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is essential that the theoretical concepts be applied in a practical context. In this way the
theoretical-practical classes associated to the laboratory practices are fundamental for the acquisition of
knowledge and thus improve the level of competences of the students.
3.3.9. Bibliografia principal:
R. Putz, R. P. (2000). Atlas de Anatomia Humana, Sobotta, Volume 1, Cabeça, Pescoço e Extremidade Superior (21
ed., Vol. 1). Guanabara Koogan S.A.
Ross, J. (1994). Zàng Fǔ, Sistemas de Órgãos e Vísceras da Medicina Tradicional Chinesa (2ª ed.). São Paulo,
ROCA Ltda.
Schnorrenberger, C. C. (6 de Novembro de 2008). Anatomical Roots of Chinese Medicine and Acupuncture. Obtido
em 17 de Junho de 2013, de Ted Priebe, O.M.D.: http://tedpriebe.com/documents
/Anatomical_Foundations_of_Chinese%20Med.pdf
Shangai College of Traditional Medicine. (1996). Acupuntura, um Texto Compreensível - (1ª ed.). São Paulo, ROCA
Ltda.
Yamamura, Y. (2004). Acupuntura Tradicional, a Artes de Inserir (2ª ed.). São Paulo, ROCA Ltda.
Yu-Lin Lian, C.-Y. C. (2005). Atlas Gráfico de Acupuntura, Um manual ilustrado dos pontos de acupuntura (1 ed.).
Marburg, Konemann.
Zhang, J. & Zheng, J. (1997). Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China (1ª ed.). BeiJing, Ediciones en
Lenguas Extranjeras.

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

56 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

Mapa IV - Métodos de Diagnóstico em Acupuntura I / Diagnostic Methods in Acupuncture I
3.3.1. Unidade curricular:
Métodos de Diagnóstico em Acupuntura I / Diagnostic Methods in Acupuncture I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Sofia Pires Fernandes – 30 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuela Maria Silva Santos - 8 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecer a importância do diagnóstico da medicina tradicional Chinesa como fundamental para a prática de
acupuntura;
Aplicar corretamente e perceber o significado dos achados clínicos obtidos através dos 4 métodos de diagnóstico;
Inspecionar as diferentes áreas corporais incluindo a língua estabelecendo um diagnóstico à luz da medicina
tradicional Chinesa;
Compreender a importância da palpação do pulso para o estabelecimento do diagnóstico da medicina tradicional
Chinesa e iniciar a sua prática;
Compreender a diferenciação de síndromes e localiza-la segundo os 8 princípios (Bagang).
Esta unidade curricular contribui com 3 ECTS para a Componente Principios da Acupuntura, alíneas c), do artigo
12º, Portaria 172-C/2015 de 5 de junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Recognize the importance of the diagnosis of traditional Chinese medicine as fundamental to the practice of
acupuncture;
Apply correctly and understand the meaning of the clinical findings obtained through the 4 diagnostic methods;
Inspect the different body areas including the language establishing a diagnosis in the light of traditional Chinese
medicine;
Understand the importance of palpation of the wrist to establish the diagnosis of traditional Chinese medicine and
start its practice;
Understand the differentiation of syndromes and locate it according to the 8 principles (Bagang).
This curricular unit contributes with 3 ECTS for the Acupuncture Principles Component, c), of Article 12º,
Ordinance 172-C / 2015 of June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao diagnóstico em MTC;
Os 4 Métodos de diagnóstico - Inspeção (Inspeção do Shen, Inspeção do corpo e áreas específicas, Inspeção da
cor, Inspeção da língua), Análise somatotópica da língua e suas áreas correspondentes, Características da língua
(corpo, cor, capa, aspeto, marcas), Auscultação e olfação, Palpação, Palpação do pulso (Pulsologia, Analise dos
pulsos radiais (direito e esquerdo), As seis posições (3+3: Cun, Guan, Chi) e correspondência com o Sistema Zang
Fu, Principais características: profundidade, volume, força, turgência.), Diferenciação de síndromes segundo os 8
Princípios – Bagang (Interior- Exterior, Frio-Calor, Deficiência - Excesso, Yin - Yang).
3.3.5. Syllabus:
Introduction to TCM diagnosis;
The 4 diagnostic methods - Inspection (Shen Inspection, Inspection of the body and specific areas, Color
inspection, Inspection of the tongue, Somatotopic analysis of the tongue and its corresponding areas.
Characteristics of the language (body, color, cover, appearance, marks), Auscultation and olfaction, Palpation,
Palpation of the pulse (Pulsology, Analysis of the radial pulses (left and right), The six positions (3 + 3: Cun, Guan,
Chi) and correspondence with the Zang Fu System, Main characteristics: depth, volume, strength, turgor.)
Differentiation of syndromes according to the 8 Principles - Bagang (Interior - Exterior, Cold - hot, Deficiency Excess, Yin - Yang).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar o estudante de competências teórico-práticas que permitam o
estabelecimento de um diagnóstico segundo os princípios da medicina tradicional Chinesa. Pretende-se portanto,
proporcionar os primeiros conhecimentos básicos e fundamentais de diagnóstico em acupuntura, que permitam a
compreensão e diferenciação da linguagem do ponto de vista energético, funcional e estrutural, e assim
desenvolver com o máximo possível de precisão as alterações inerentes e decorrentes do processo patológico
individual.
Será a Unidade Curricular introdutória, para que numa segunda fase do processo de ensino aprendizagem em

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

57 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

Métodos de Diagnóstico em Acupuntura II, o estudante consiga compreender sem dificuldade a linguagem
específica do diagnostico em acupuntura, nomeadamente na Diferenciação de Síndromes e deste modo, permitir a
definição correta dos Princípios de Tratamento/ Plano Terapêutico.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide the student with theoretical-practical skills that allow the establishment of a
diagnosis according to the principles of traditional Chinese medicine. The aim is therefore to provide the first basic
and basic acupuncture diagnostic knowledge that allows the understanding and differentiation of the language
from an energetic, functional and structural point of view, and thus develop with as much precision as possible the
inherent and pathological process.
It will be the introductory Curricular Unit, so that in a second phase of the teaching process learning in
Acupuncture II Diagnostic Methods, the student will be able to understand without difficulty the specific language
of the diagnosis in acupuncture, namely in the Differentiation of Syndromes and thus allow the definition Principles
of Treatment / Therapeutic Plan.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórica e teórico prática com recurso a práticas laboratoriais. O
docente explica os conceitos teóricos e aplica-os no contexto prático – aula T e TP- e seguidamente supervisiona e
auxilia os alunos na aplicação do conhecimento e no desenvolvimento do raciocínio clinico – aula PL. Os alunos
devem praticar as técnicas de diagnóstico em grupos de dois que deverão ser rotativos.
A avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico-prático onde serão avaliadas as componentes de
compreensão das bases teóricas de cada uma das técnicas estudadas assim como a sua aplicação em casos
práticos apresentados pelo docente.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical and practical, using laboratory practices. The teacher
explains the theoretical concepts and applies them in the practical context - class T and TP - and then supervises
and assists students in the application of knowledge and in the development of clinical reasoning - PL class.
Students should practice diagnostic techniques in groups of two that should be rotating.
The evaluation will be developed using a theoretical-practical exam where the components of understanding the
theoretical bases of each of the studied techniques will be evaluated as well as their application in practical cases
presented by the teacher.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto teórico é fundamental para a correta compreensão dos aspetos
diferenciadores dos processos patológicos individuais.
A aquisição de competências em contexto prático permite ao estudante desenvolver capacidades fundamentais e
inerentes à correta anamnese e avaliação, nomeadamente no que se refere à observação e inspeção, bem como
aos aspetos de treino de competências relacionadas com a palpação das características do pulso. Esta aplicação
de técnicas de diagnóstico e intervenção são essenciais à profissão. A aprendizagem por demonstração e treino
com correção individual permite ao estudante observar a aplicação e ser orientado na correta execução dos
princípios de tratamento.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of competences in a theoretical context is fundamental for the correct understanding of the
differentiating aspects of the individual pathological processes.
The acquisition of competences in a practical context allows the student to develop fundamental and inherent
abilities to the correct anamnesis and evaluation, namely about observation and inspection, as well as the aspects
of training of competencies related to the palpation of the pulse characteristics. This application of diagnostic and
intervention techniques is essential to the profession. Learning by demonstration and training with individual
correction allows the student to observe the application and be guided in the correct execution of the principles of
treatment.
3.3.9. Bibliografia principal:
PI, Ling (2006). El Gran Libro de la Medicina China. Ediciones Martínez Roca, S.A.. Madrid.
JIA, Jou Eel (2004). Ch´an Tao – Conceitos Básicos: Medicina Tradicional Chinesa, lien Ch´i e Meditação. Ícone
Editora. São Paulo.
MACIOCIA, Giovanni (1996). Os Fundamentos da Medicina Chinesa. Editora Roca. São Paulo.
Ross, J. (1994). Zàng Fǔ, Sistemas de Órgãos e Vísceras da Medicina Tradicional Chinesa (2ª ed.). São Paulo,
Brasil: ROCA Ltda.
YAMAMURA, Ysao (1993). Tratado de Medicina Chinesa. Editora Roca. São Paulo.
JUNYING, Geng e ZHIHONG, Su ( 1991). Acupuncture and Moxibustion, New World Press, Beijing.
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Mapa IV - Neurofisiologia e Anatomia Funcional / Neurophysiology and Functional Anatomy
3.3.1. Unidade curricular:
Neurofisiologia e Anatomia Funcional / Neurophysiology and Functional Anatomy

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Catarina Duarte da Silva - 78 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo capacitar os estudantes de conhecimentos básicos e integrados sobre a
estrutura e funcionamento do sistema nervoso, fornecer uma perspetiva funcional da anatomia e do movimento
humano.
No final da Unidade Curricular, o estudante deve ser capaz de descrever a organização e anatomia do sistema
nervoso, os seus constituintes celulares e funções, descrever a geração e propagação de sinais elétricos pelos
neurónios e a comunicação intercelular, descrever as estruturas encefálicas e mecanismos envolvidos na
linguagem, formação de memórias e controlo dos ciclos sono-vigília e descrever a organização do sistema motor e
a modulação do movimento por centros nervosos superiores. Deve ainda reconhecer os contextos de aplicação
dos conhecimentos adquiridos sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso.
Esta unidade curricular contribui com 4 ECTS, Componente Ciências Fundamentais, alinea a) do artigo 12º da
Portaria 207-C/2015 de 5 de Junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is expected that the student acquire basic and integrated knowledge about structure and functioning of nervous
system, as well as providing a functional perspective of anatomy and human movement. The student should be able
to describe the organization and the anatomy of nervous system and its cellular constituents and functions,
describe the generation and propagation of electrical signals by neurons, and intercellular communication.
Students should be able to describe the encephalic structures and mechanisms involved in language, formation of
memories and control of sleep-wake cycles and describe the organization of motor system and the modulation of
movement by higher nervous centers. The student should also recognize the contexts of application of the acquired
knowledge about the anatomy and physiology of the nervous system.
This curricular unit contributes with 4 ECTS for the Fundamental Sciences Component, article 12º (a) of
Administrative Rule 207-C / 2015 of June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Organização, anatomia e funções do Sistema Nervoso; Constituintes celulares do Sistema Nervoso e suas funções;
Propriedades elétricas dos neurónios e comunicação intercellular; Sistema somatossensorial, visual, olfativo,
gustativo, auditivo e vestibular; Sistema motor: organização e controlo motor; Funções superiores: a) Assimetria
hemisférica b) Memória c) Atenção d) Linguagem e) Funções visuo-espaciais f) Funções executivas g) Emoções;
Histologia; Organização corporal humana: sistema tegumentar; sistema esquelético; sistema articular; sistema
muscular.
3.3.5. Syllabus:
Organization, anatomy and functions of the Nervous System; Cellular constituents of the Nervous System and their
functions; Electrical properties of neurons and intercellular communication; Somatosensory, visual, olfactory,
gustatory, auditory and vestibular system; Motor system: organization and motor control; Major functions: a)
Hemispheric asymmetry; b) Memory; c) Attention; d) Language; e) visuo-spacial functions; f) executive functions;
g) Emotions; Histology; Corporal organization: integumentary system; skeletal system; articular system; muscular
system.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de neurofisiologia e anatomia funcional visam capacitar os
estudantes de uma visão integrada e holística do paciente com o objetivo de preparar o estudante para a iniciação
profissional, enfatizando o carácter técnico e cientifico da prática da acupuntura. Os conteúdos e a abordagem
nesta unidade curricular permitem dotar o estudante de ferramentas intelectuais para um melhor desenvolvimento
do seu trabalho, cumprindo o objetivo de promover a compreensão e comunicação entre outras áreas da saúde,
nomeadamente nos conteúdos/conceitos científicos. O reconhecimento e a utilização da mesma linguagem na
atividade dos profissionais de acupuntura, em conjunto com os demais profissionais de saúde, reveste-se de
grande importância para a eficácia do tratamento.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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Knowledge acquired in the course of neurophysiology and functional anatomy aims to enable the students of an
integrated and holistic view of the patient in order to prepare the student for professional initiation, emphasizing the
technical and scientific nature of the practice of acupuncture. The contents and the approach used in this course
provide the student with intellectual tools for a better development of their work, providing the knowledge and
competences to better respect and understand other areas of health. The recognition and use of the same language
in the activity of acupuncture professionals, together with the other health professionals, is of great importance to
the effectiveness of treatment.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino utilizadas nesta unidade curricular serão de caráter expositivo, dando lugar a debates
sobre os temas apresentados, discussão de casos, análise crítica de textos ou artigos científicos e tarefas de
resolução de problemas na sala de aula.
The evaluation includes a written exam (80%) and a written work (20%).
Fornecendo feedback aos estudantes dos resultado no sentido de poderem constatar os pontos menos positivos e
poderem investir nesses aspetos.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies will include expository classes, debates of the topics presented, study case
discussions, critical analysis of texts or scientific papers and problem-solving tasks in the class.
The evaluation includes a final exam (80%) and an individual assignment (20%).
Providing feedback to students of the results in order to be able to see the less positive points and to be able to
invest in these aspects.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia é maioritariamente expositiva o que permite a abordagem dos temas nos seus aspetos mais
importantes, levando a cabo uma apresentação melhorada dos diferentes conteúdos, num curto espaço de tempo,
com maior aproveitamento pelo estudante. A metodologia expositiva ativa permite a participação por parte do
grupo e compreensão simples de diferentes conteúdos. A abordagem da unidade curricular por metodologia ativa
permite avaliar as necessidades específicas individuais, em função dos conteúdos apresentados e assim potenciar
o cumprimento dos objetivos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The expositive method allows the exploration of the themes and is indicated for wider groups, allowing a more
careful presentation of the themes in a small time and with better use by the student. The active part allows an
active participation of the student to increase comprehension, attending individual needs to the theme being taught
and thus enhance the achievement of objectives .
3.3.9. Bibliografia principal:
Marieb, E.L. & Hoehn, K. (2015). Human Anatomy & Physiology, 10th edition, Pearson International Edition.
Netter, F. H. (2011). Atlas de anatomia humana, 5ª edição, Elsevier.
Purves, D. et al. (2012). Neuroscience, 5th edition, Sinauer Associates, Inc.
Seeley, R.R., et al., (2011). Anatomia & Fisiologia, 8ª edição, McGray-Hill.
Van de Graaff, K.M. (2002). Human Anatomy, 6th Edition, Boston, Mc Graw Hill International.
Young, B., Heath, J.W. (2014). Wheater´s functional histology: a text and colour atlas, 6th Edition, Edinburgh,
Churchill Livingstone.

Mapa IV - Ergonomia / Ergonomics
3.3.1. Unidade curricular:
Ergonomia / Ergonomics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Márcio Luís Pinto Domingues 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir os conceitos básicos de ergonomia e adequá-los à avaliação e à intervenção do Acupuntore, bem como
para a sua dinâmica corporal enquanto profissional. Enquadrar a Ergonomia no contexto laboral, apresentar a sua
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fundamentação científica e os principais ramos do saber em que se baseia; Caracterizar a abordagem ergonómica
dos sistemas profissional-local de trabalho, identificando os seus aspectos essenciais; Adquirir competências de
identificação de situações de risco laboral, no sentido de desenvolver e ensinar estratégias de otimização
ergonómica ao utente; Identificar o papel da saúde ocupacional no contexto abrangente da Segurança, Higiene e
Saúde do Trabalho; Dar a conhecer algumas medidas de Prevenção de Doenças Profissionais.
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Ciências Fundamentais, alínea a) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Acquiring the basics of ergonomics and tailor them to the assessment and intervention of Acupuncturist and to
body dynamics as a professional. Framing Ergonomics in the employment context, present its scientific basis and
the main branches of knowledge in which it is based; Featuring ergonomic approach to professional-workplace
systems, identifying their essential aspects; Acquire identification skills of labor risk situations, to develop and
teach ergonomic optimization strategies to the user; Identify the role of Occupational Health in the comprehensive
context of
Security, Hygiene and Health at Work; Make known some Disease Prevention measures Professionals.
This CU contributes with 2 ECTS to the component Ciências Fundamentais, point a) article 12º of Ordinance 172-C/
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Definição e conceitos de ergonomia;
A ergonomia na prática clínica do Acupuntor;
Introdução à Ergonomia. Objectivos. Fundamentação científica; Aspectos biomecânicos, psico-físicos e
psicológicos do trabalho; Aplicações da fisiologia do trabalho muscular;
Aplicações da biomecânica;
Abordagem ergonómica de sistemas profissional-local de trabalho e utente-actividade laboral;
O espaço de trabalho e as dimensões físicas humanas. Antropometria estática ou estrutural, antropometria
dinâmica ou funcional e antropometria newtoniana;
Implicações da antropometria na Segurança do Trabalho;
Aplicações da antropometria no dimensionamento de equipamentos e do espaço de trabalho; Metodologia de
diagnóstico ergonómico;
Saúde Ocupacional e Medicina do Trabalho. Principais Conceitos.
3.3.5. Syllabus:
Definition and ergonomics concepts;
Ergonomics in the clinical practice of Acupuncturist;
Introduction to Ergonomics. Objectives. scientific reasons; Biomechanical aspects, psycho-physical and
psychological work; Applications of the working muscle physiology;
Applications of biomechanics;
Ergonomic approach to professional-workplace systems and labor user-activity;
The working space and the human physical dimensions. static or structural anthropometry, dynamic or functional
Anthropometry and anthropometry Newtonian;
Anthropometry implications for Occupational Safety;
Applications of anthropometry in the design of equipment and workspace; Ergonomic diagnostic methodology;
Occupational Health and Occupational Medicine. Key concepts.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos visam o desenvolvimento da noção de ergonomia, dotando o estudante e futuro
profissional de competências de proteção face ao ambiente, bem como potenciadoras do ambiente na clínica.
Pretendem ainda dotar o profissional de ferramentas que lhe permitam orientar o utente para atividade laboral
saudável. Os conceitos, teorias e abordagens ergonómicas bem com os estratégias de intervenção contribuem por
certo para o desenvolvimento de competências dos estudantes e pro conseguinte potenciam a orientação dos
utentes no domínio da postura corporal no trabalho da avaliação do risco relacionado com o trabalho e a vida em
geral, promovendo os aspetos preventivos das doenças derivadas da atividade profissional.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims at developing the notion of ergonomics, giving the student and future professional skills of
protection against the environment, as well as enhancers of the environment in the clinic. They also aim to provide
the professional with tools that allow him to guide the user to a healthy work activity. Ergonomic concepts, theories
and approaches, as well as intervention strategies, certainly contribute to the development of students'
competences, and consequently enhance the orientation of the users in the field of body posture in the work of risk
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assessment related to work and life in general, promoting the preventive aspects of the diseases derived from the
professional activity.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é desenvolvida tendo por base o método expositivo com recurso a meios audiovisuais.
Pretende-se promover a participação ativa dos estudantes no ensino teórico-prático.
Para a identificação do risco ergonómico promoveremos um momento de análise de uma situação concreta e
adoção de comportamentos de segurança na prática clínica.
A avaliação da unidade curricular será realizada por meio de uma prova escrita individual (80%) e pela análise
escrita de risco de um contexto profissional especifico com ponderação de 20%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The curricular unit is developed based on the expository method using audiovisual means. It is intended to promote
the active participation of students in theoretical-practical teaching.
For the identification of ergonomic risk we will promote a moment of analysis of a concrete situation and adoption
of safety behaviors in clinical practice.
The evaluation of the curricular unit will be carried out by means of an individual written test (80%) and written risk
analysis of a specific professional context with a weighting of 20%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino utilizadas visam dotar os estudantes de conhecimento teórico essencial para posterior
avaliação e identificação de situações ergonómicas em contexto real. Neste sentido o incentivo à participação dos
estudantes e a utilização do ensino teórico-prático promove as competências transversais e competências
profissionais relacionadas com a saúde, o risco e a prevenção das doenças relacionadas com a atividade
profissional e assim concretizar com sucesso os objetivos preconizados.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies used aim to provide the students with theoretical knowledge essential for later
evaluation and identification of ergonomic situations in real context. In this sense, the incentive to student
participation and the use of theoretical-practical teaching promotes transversal competences and professional
competences related to health, risk and prevention of diseases related to professional activity and thus to
successfully achieve the objectives set.
3.3.9. Bibliografia principal:
Gestal-otero, J., Azevedo G. (2009). Salud Laboral: Prevencion de Riesgos en el Trabajo. Aplicación al Sector Salud
en la
John Wiley & Sons. New Jersey. Rebelo, F. (2004). Ergonomia no dia a dia. 1ª Edição. Edições Sílabo.
Martin, C. (2007). Avaliação de Risco em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Lisboa: Editora Monitor.
Miguel, A. S. S. R. (2010). Manual de Higiene e Segurança do Trabalho. (11ª ed.). Porto: Porto Editora.
Pires, A. R. (2012). Sistemas de Gestão da Qualidade: Ambiente, Segurança, Responsabilidade Social, Industria,
Serviços, Administração Publica e Educação. Lisboa: Sílabo.
República Argentina. Santiago de Compostela: U. de Santiago, Area de Med. Preventiva e Salude Pública.
Salvendy, G. (2012). Handbook of Human Factors and Ergonomics. 4th edition.

Mapa IV - Promoção e Educação em Saúde / Healht Promotion and Education
3.3.1. Unidade curricular:
Promoção e Educação em Saúde / Healht Promotion and Education

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Henrique Lopes Pereira - 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Analisar modelos de Educação para a Saúde na decisão terapêutica; integrar os determinantes da saúde em
problemas prioritários; diagnosticar, planear, executar e avaliar atividades de educação para a saúde em contexto
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de prática simulada ou real; reconhecer e refletir sobre o comportamento e estilo comunicacional adotado;
desenvolver pensamento crítico e reflexivo na análise de problemas de saúde e sua adequação às estratégias de
educação para a saúde; aplicar o conhecimento sobre estratégias de ensino e aprendizagem nas interações com o
cliente; fazer intervenção educativa e de aconselhamento na promoção de estilos de vida salutogénicos;
demonstrar sentido ético pelos direitos de acesso à informação do cliente; utilizar a criatividade na organização de
estratégias técnico-pedagógicas; mobilizar conhecimentos para atividades de educação para a saúde.
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Ciências Fundamentais, alínea a) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Analyze models Health Education in decision interventions; integrate the determinants of health on priority issues;
diagnose, plan, implement and evaluate educational activities for health in the context of simulated or actual
practice; recognize and reflect on the behavior and communication style adopted; develop critical and reflective
thinking in the analysis of health problems and their suitability to the education strategies for health; apply
knowledge about teaching and learning strategies; make intervention and counseling in promoting lifestyles
salutogenic, effective for health gains; demonstrate ethical sense in respect of the rights of access to customer
information; use creativity in the organization, planning, implementation and evaluation of technical and
pedagogical strategies; mobilize knowledge of different courses for educational activities.
This CU contributes with 3 ECTS to the component Ciências Fundamentais, point a) article 12 of Decree 172-C /
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Educação para a Saúde: Teorias e modelos e sua aplicação na prática; Métodos, estratégias e recursos
pedagógicos;
Educação para a Saúde e Promoção da Saúde: relações e diferenças entre conceitos e implicações para o exercício
profissional; Planeamento, execução e avaliação de uma atividade de Educação para a Saúde;
O osteopata educador: papel e competências para a atualidade e futuro; A formação ao longo da vida;
Teorias da comunicação: os axiomas da comunicação humana, estilos comunicacionais e barreiras à
comunicação; Comportamentos e Comunicação: perfil comunicacional do acupuntor educador;
O papel do outro na interação comunicacional: implicações para a prática;
Instituições de Ensino Superior Promotoras de Saúde: Educação pelos pares.
3.3.5. Syllabus:
Health Education: Theories and models and their application in practice; Methods, strategies and teaching
resources;
Health Education and Health Promotion: relationships and differences between concepts and implications for
professional practice; Planning, implementation and evaluation of an activity Health Education;
The osteopath educator: role and skills for the present and future; The training throughout life;
Communication theories: the axioms of human communication, communication styles and communication barriers;
Behavior and communication: communication profile acupuncturist educator;
The role of the other in communicational interaction: implications for practice; Higher Education Institutions Health
Promoting Education peer.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A prática efetiva da promoção da saúde requer profissionais que compreendam e apliquem quadros teóricos e
modelos de planeamento dirigidos à saúde individual e da comunidade. Para tal as iniciativas de promoção e
educação para a saúde devem ser guiadas pela prática baseada na teoria, utilizar fontes interdisciplinares, aplicar
estratégias comunicacionais, serem proactivas e sensíveis às necessidades e preferências de uma população
diversificada.
Tendo em conta que os estudantes do Curso de Licenciatura em Acupuntura serão futuros agentes responsáveis
por implementar intervenções educativas na área da saúde, é essencial discutirem e clarificarem os conceitos de
saúde, educação para a saúde e promoção da saúde como condição essencial para a compreensão da
necessidade, natureza e abrangência do papel do osteopata na prevenção de doenças e manutenção de estilos de
vida saudáveis dos seus clientes e comunidades. Com base no exposto definiram-se conteúdos programáticos que
permitirão desenvolver, numa ação participativa, conhecimentos, aptidões e atitudes, para o desenvolvimento do
referencial de competências para o exercício profissional da osteopatia. Com os conteúdos programáticos
previstos para a unidade curricular, espera-se ainda, que os estudantes desenvolvam aptidões de pesquisa
bibliográfica em bases de dados.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The effective practice of health promotion requires professionals who understand and apply theoretical frameworks
and planning models for individual and community health. For this, health promotion and education initiatives
should be guided by theory-based practice, using interdisciplinary sources, applying communication strategies,
being proactive and responsive to the needs and preferences of a diverse population.
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Taking into account that students of the Osteopathy Degree Course will be future agents responsible for
implementing educational interventions in the health area, it is essential to discuss and clarify the concepts of
health, health education and health promotion as an essential condition for understanding the need, nature, and
scope of the role of osteopaths in preventing disease and maintaining healthy lifestyles of their clients and
communities.
Based on the above, we defined programmatic contents that will allow us to develop, in a participative action,
knowledge, aptitudes and attitudes, for the development of the reference of competences for the professional
exercise of osteopathy. With this programmatic contents for the curricular unit, it is expected that students develop
bibliographic research skills in databases.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão adoptadas metodologias, ativas e participativas, centradas nos interesses dos estudantes, expressas na
utilização de técnicas de partilha de informação, debate e clarificação de opiniões, de valores e atitudes e técnicas
de treino de competências. Durante as sessões realizar-se-ão trabalhos de grupo, role-playing e brainstorming. Os
estudantes terão a oportunidade de desenvolver um projeto de educação para a saúde, no qual envolvam a
resolução de problemas reais através da aplicação das etapas do processo na comunidade académica.
A avaliação contínua incidirá sobre os seguintes parâmetros:
(1) Participação nas aulas - 25%;
(2) Desenvolvimento de uma ação de Promoção da Saúde -75%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Active and participatory methodologies will be adopted, focusing on the interests of students, expressed in the use
of technical information sharing, discussion and clarification of views, values and attitudes and skills training
techniques. During the sessions held will be group work, role-playing and brainstorming. Students will have the
opportunity to develop a project of health education that involves solving real problems through the application of
process steps in the academic community.
Continuous assessment will focus on the following parameters:
(1) class participation - 25%;
(2) development of an action Promotion of Health - 75%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Com as metodologias de ensino propostas pretende-se que o estudante seja um participante ativo da sua própria
aprendizagem e que construa conhecimento diferenciador que lhe permita desenvolver na prática intervenções
educativas em saúde, sob orientação pedagógica.
Analisando os objectivos de aprendizagem torna-se evidente que o desenvolvimento da competência de ação é
uma das grandes finalidades desta unidade curricular através da participação genuína dos estudantes na selecção
de problemas de saúde, das suas visões sobre eles e da tomada de decisão. O recurso à instituição de ensino
superior onde a unidade curricular é leccionada, como o cenário para a realização de ações de educação para a
saúde junto da comunidade académica, permitirá colocar os estudantes no centro da ação e no processo de
tomada de decisão. Assim, as metodologias e as técnicas serão trabalhadas em contexto real em que o próprio
estudante se insere, tornando possível a reflexão, a partilha e a discussão sobre os conhecimentos e as
intervenções desenvolvidas. Pensamos que desta forma estamos, por um lado, a criar condições favoráveis para a
promoção da saúde de toda a comunidade académica e, por outro lado, a capacitar para a construção de
instituições de ensino superior promotoras de saúde.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
With the teaching methods proposed is intended that the student is an active participant in their own learning and
build differentiating knowledge to enable it to develop in practical educational interventions in health, under
tutoring.
Analyzing the learning objectives it is clear that the development of competence of action is one of the main
purposes of this course through the genuine participation of students in the selection of health problems, their
views on them and decision-making. Recourse to the higher education institution where the course is taught, as the
setting for conducting educational activities for health in the academic community, will place students at the center
of action and decision-making process.
Thus, methods and techniques will be worked in a real context in which the student himself is included, making it
possible reflection, sharing and discussion of knowledge and interventions developed. We think this way are on the
one hand, to create favorable conditions for promoting the health of all the academic community and, secondly, to
enable for the construction of superior health-promoting educational institutions.
3.3.9. Bibliografia principal:
Carvalho, A. & Carvalho, G.S. (2006). Educação para a Saúde: Conceitos, práticas e necessidades de formação.
Lusociência.
Czeresnia, D.&Freitas, M. (2004). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Editora Fiocruz.
Dias, J. M. (2004). Formadores: Que Desempenho? Loures: Lusociência.
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Hargreaves, A., Earl, L. & Ryan, J. (2001) Educação para a Mudança: Reinventar a escola para os jovens
adolescentes. Porto: Porto Editora.
Laverack, G. (2008). Promoção da Saúde Poder e Empoderamento. Loures: Lusodidacta.
Oliveira, A. (2005). Educação e formação ao longo da vida: Análise crítica dos sistemas e dispositivos de
reconhecimento e validação de aprendizagens e de competências. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
Phaneuf, M. (2005) Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência.
Rodrigues, A. (2007). Processos de formação na e para a prática de cuidados. Loures: Lusociência.
Scriven, A. (2010). Promoting health: a practical guide: Bailliere Tindal.

Mapa IV - Imagiologia / Imaging
3.3.1. Unidade curricular:
Imagiologia / Imaging

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Júlio Manuel Peixoto Pinto - 64h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os métodos de diagnóstico, por imagem, que mais se adaptam à patologia a ser tratada, sabendo
escolher e solicitar o exame correto a ser realizado;
Estas técnicas dão maior amplitude ao estudo de uma patologia osteoarticular ou muscular, facultando mais
informação e maior precisão no diagnóstico, fundamental para apoiar o acupuntura na escolha adequada do
tratamento.
Demonstrar conhecimentos sobre a Radiologia convencional. Este método continua a ser omais acessível e rápido,
bem como, o de mais fácil interpretação. Permite a identificação de fraturas, luxações ou edema causado por
estriamentos musculares e tendões.
Conhecer os exames de Tomografia, RMN, Ecografia densitometria, sendo muito importantes no despiste de lesões
ósseas e tecidos moles; permitem melhor identificação de rutura de tendões, meniscos e músculos.
Esta UC contribui com 5 ECTS para a componente Ciências e técnicas clínicas, alínea b) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the diagnostic methods, by image, that most adapt to the pathology to be treated, knowing how to choose
and request the correct exam to be performed;
These techniques give greater amplitude to the study of an osteoarticular or muscular pathology, providing more
information and greater precision in the diagnosis, fundamental to support the Acupuncture in the proper choice of
treatment.
Demonstrate knowledge about conventional radiology. This method remains the most accessible and fast, as well
as the easiest to interpret. It allows the identification of fractures, dislocations or edema caused by muscle
strictures and tendons.
To know the examinations of Tomography, MRI, Ultrasound densitometry, being very important in the detection of
bone and soft tissue lesions; allow better identification of rupture of tendons, menisci and muscles.
This CU contributes with 5 ECTS to the component Ciências e técnicas clínicas, point b) article 12 of Decree
172-C/2015 5June
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à evolução do RX;
História da evolução dos métodos de imagem;
Noções da linguagem imagiológica com: DICOM,PACKS, WORKFLOW;
Princípios físicos de cada uma das áreas da imagiologia;
Noções de anatomia radiológica e patologia, inerente em cada uma das valências; Relacionar regiões anatómicas
com qual a área da imagiologia que permite obter mais informação;
Reconhecer os planos de imagem que estão a ser observados: Axial, Coronal, sagital, ortogonal, para melhor
compreensão da patologia a ser tratada;
Reconhecer detalhe anatómico e detalhe de resolução anatómica;
Distinguir quais as técnicas que são mais “agressivas”, do ponto de vista do princípio físico usado, para melhor
opção no exame a ser pedido.
3.3.5. Syllabus:
Introduction to the evolution of RX;
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History of the evolution of these imaging methods;
Notions of language with imaging: DICOM, PACKS, WORKFLOW;
Physical Principles of each imaging techniques;
Radiological anatomy and pathology notions inherent in each of the valences;
Relate anatomical regions with which the area of imaging that will get more information;
Recognize the image planes are being observed: Axial, Coronal, sagittal, orthogonal to a better understanding of
the condition being treated;
Recognize anatomical detail and detail resolution anatomical;
Distinguish which techniques are more "aggressive" from the point of view of physical principle used to take the
best option to request.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O principal objectivo desta unidade curricular será capacitar os estudantes a conhecerem, os meios de diagnóstico
radiológicos mais utilizados. Os estudantes devem ainda ser capazes de distinguir os diferentes tipos de exames e
suas finalidades bem como a interpretação dos mesmos. Os conteúdos programáticos incluídos nesta unidade
curricular pretendem ainda que os estudantes sejam capazes de reconhecer a importância dos diferentes meios
para o diagnóstico e adequação á situação clinica. Os conteúdos programáticos estão orientados d eforma a que o
estudante compreenda as noções básicas da Imagiologia bem como a escolha a correta da técnica de imagem na
ajuda do tratamento a implementar.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objective of this curricular unit will be to enable students to know the most used radiological diagnostic
tools. Students should also be able to distinguish the different types of examinations and their purposes as well as
their interpretation. The program contents included in this curricular unit also intend that the students are able to
recognize the importance of the different means for the diagnosis and adaptation to the clinical situation. The
program contents are oriented so that the student understands the basics of Imaging as well as the correct choice
of imaging technique in the aid of the treatment to be implemented.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino a utilizar serão diversas, apoiadas pelo uso de meios audiovisuais, nomeadamente
aulas de caráter expositivo, analise e interpretação de exames de Radiologia convencional, discussão de casos
clínicos e trabalhos escritos.
A avaliação integra um prova com ponderação de (80%) e um trabalho escrito individual com ponderação de 20%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies to be used will be diverse, supported by the use of audiovisual means, such as
expository classes, analysis and interpretation of conventional Radiology exams, discussion of clinical cases and
written works.
The evaluation includes a test with weighting of (80%) and an individual written work with weighting of 20%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As aulas teórico-práticas irão permitir complementar os conteúdos programáticos apresentados nas aulas teóricas.
Assim, conseguimos reforçar os conhecimentos transmitidos nas aulas teóricas. Também componente de
avaliação contínua permite a compreensão e interpretação correta de métodos de Imagiologia bem como a sua
contribuição para o tratamento a seguir. Estas metodologias contribuem para a eficácia da aprendizagem,
especialmente pelo domínio de conhecimentos de Anatomia radiológica e Patologia.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes will allow to complement the programmed contents presented in the theoretical
classes. Thus, we were able to reinforce the knowledge transmitted in theoretical classes. Also component of
continuous assessment allows the understanding and correct interpretation of imaging methods as well as their
contribution to the treatment to follow. These methodologies contribute to the efficacy of learning, especially
through the knowledge domain of Radiological Anatomy and Pathology.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bontrager L. B. & Lampignano J. (2010). Radiographic Positioning and Related Anatomy. Elsiver.
Chem &. JC. M. (2006). Diagnostico Por Imagem Do SNC. (1ª ed.) Lisboa: Lidel.
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Fleckenstein, P. & Tranum-Jensen, J. (2001). Saunders. Anatomy in Diagnostic Imaging. USA
Günter Schmidt. (2007) - Ecografía: De la imagen al diagnóstico. Panamericana : Ed. Médica.
Lee, J., Heiken, J., Stanley, R. & Sagel, S. (2009). Tomografia computadorizada do corpo em correlaçao: com
Ressonancia Magnetica: Guanabara Koogan.
Pisco, J. M. (2003). Imagiologia Básica. Lisboa: Lidel.
Veludo, P.C. (2011). Efeitos da Radiação X e Níveis de Exposição em Exames Imagiológicos. (Tese de Mestrado).
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra.

Mapa IV - Métodos de Diagnóstico em Acupuntura II / Diagnostic Methods in Acupuncture II
3.3.1. Unidade curricular:
Métodos de Diagnóstico em Acupuntura II / Diagnostic Methods in Acupuncture II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia – 48h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuela Maria Silva Santos - 32 -h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da presente unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
Compreender a diferenciação de síndromes segundo os 8 princípios (Bagang);
Compreender a diferenciação de síndromes de Qi, Sangue e Fluidos Corporais;
Compreender a diferenciação de síndromes dos órgãos internos;
Estabelecer o diagnóstico da medicina tradicional Chinesa de acordo com os Níveis Energéticos das 6 Camadas e
das 4 Camadas ;
Operacionalizar o diagnóstico de pulso compreendendo o seu significado de acordo com a medicina tradicional
Chinesa e integrando-o no diagnóstico das síndromes;
Resolver casos práticos estabelecendo um diagnóstico à luz da medicina tradicional Chinesa delineando um plano
de tratamento.
Esta unidade curricular contribui com 6 ECTS para a Componente Principios da Acupuntura alíneas c), do artigo
12º, Portaria 172-C/2015 de 5 de junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
t the end of this course unit the student should be able to:
Understand the differentiation of syndromes according to the 8 principles (Bagang);
Understand the differentiation of Qi, Blood and Body Fluid Syndromes;
Understand the differentiation of internal organ syndromes;
Establish the diagnosis of traditional Chinese medicine according to the Energy Levels of the 6 Layers and the 4
Layers;
Operate pulse diagnosis comprising its meaning according to traditional Chinese medicine and integrating it in the
diagnosis of syndromes;
Solve practical cases establishing a diagnosis according to traditional Chinese medicine outlining a treatment plan.
This curricular unit contributes 6 ECTS to the Acupuncture Principles component c) of article 12, Ordinance 172-C /
2015 of June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Diferenciação de síndromes segundo os 8 Princípios – Bagang;
Diferenciação de síndromes de Qi, Sangue e Fluidos Corporais;
Diferenciação de síndromes dos Órgãos Internos (Zang-Fu) - Rins e Bexiga (Shen e Pang Guang), Baço e Estômago
(Pi e Wei), Fígado e Vesícula Biliar (Gan e Dan), Coração e Intestino Delgado (Xin e Xiao Chang), Pulmão e Intestino
Grosso (Fei e Da Chang), Pericárdio e Triplo Aquecedor (Xin Bao e San Jiao), A relação com os Níveis Energéticos
das 6 Camadas e as 4 Camadas (Taiyang / Yangming/ Shaoyin/ Taiyin/ Jueyin/ Shaoyin | Wei Qi/ Qi/ Ying Qi/ Xuè)
O diagnóstico pelo Tratado das Doenças pelo Frio - Shang Han Lun;
Palpação do pulso - Os 28 tipos de pulso patológico, Integração nas síndromes dos Órgãos Internos (Zang-Fu).
3.3.5. Syllabus:
Differentiation of syndromes according to the 8 Principles – Bagang;
Differentiation of Qi, Blood and Body Fluid Syndromes;
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Differentiation of Internal Organ Syndromes (Zang-Fu) - Kidneys and Bladder (Shen and Pang Guang), Spleen and
Stomach (Pi and Wei), Liver and Gallbladder (Gan and Dan), Heart and Small Intestine (Xin and Xiao Chang), Lung
and Large Intestine (Fei and Da Chang), Pericardium and Triple Heater (Xin Bao and San Jiao), The relation with the
Energy Levels of the 6 Layers and the 4 Layers (Taiyang / Yangming / Shaoyin / Taiyin / Jueyin / Shaoyin | Wei Qi /
Qi / Ying Qi / Xuè);
The diagnosis by the Cold Diseases Treaty - Shang Han Lun;
Palpation of the pulse - The 28 types of pathological pulse, Integration in the syndromes of the Internal Organs
(Zang-Fu).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O objetivo geral da presente Unidade Curricular é proporcionar conhecimentos avançados de diagnóstico em
acupuntura que permitam a integração, a compreensão e a diferenciação da linguagem do ponto de vista
energético, funcional e estrutural, por forma a construir a correta avaliação da desarmonia e patologia apresentada
no contexto clínico real e definição correta do Princípio de Tratamento. Apenas com um diagnóstico preciso e
adequado, poder-se-á desenvolver o melhor Plano Terapêutico.
Precedida em particular pela Unidade Curricular “Métodos de Diagnóstico em Acupuntura I”, na Unidade Curricular
“Métodos de Diagnóstico em Acupuntura II”, os alunos irão compreender sem dificuldade a linguagem específica
do diagnostico em acupuntura, nomeadamente na Diferenciação de Síndromes e deste modo, permitir a definição
correta dos Princípios de Tratamento/ Plano Terapêutico.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The general objective of this curricular unit is to provide advanced diagnostic knowledge in acupuncture that allows
the integration, understanding and differentiation of language from an energetic, functional and structural point of
view, in order to construct the correct evaluation of the disharmony and pathology presented in the clinical context
and correct definition of the Principle of Treatment. Only with a precise and adequate diagnosis can the best
Therapeutic Plan be developed.
Preceded by the Curricular Unit "Methods of Diagnosis in Acupuncture I", in the Curricular Unit "Methods of
Diagnosis in Acupuncture II", students will understand without difficulty the specific language of the diagnosis in
acupuncture, namely in Differentiation of Syndromes and thus, allow the correct definition of the Treatment
Principles / Therapeutic Plan.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórica e teórico-prática com recurso a práticas laboratoriais. O
docente explica os conceitos teóricos e aplica-os no contexto prático – aula T e TP- e seguidamente supervisiona e
auxilia os alunos na aplicação do conhecimento e no desenvolvimento do raciocínio clinico – aula PL. Os alunos
devem praticar as técnicas de diagnóstico em grupos de dois que deverão ser rotativos. A avaliação será
desenvolvida com recurso a exame teórico (50%) onde serão avaliadas as componentes de compreensão das bases
teóricas de cada uma das técnicas estudadas, e de um exame prático (50%) onde serão avaliadas as componentes
práticas e de execução de cada um dos aspetos que compõem o Diagnóstico.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
he teaching methodology will be essentially theoretical and theoretical-practical using laboratory practices. The
teacher explains the theoretical concepts and applies them in the practical context - class T and TP - and then
supervises and assists students in the application of knowledge and in the development of clinical reasoning - PL
class. Students should practice diagnostic techniques in groups of two that should be rotating. The evaluation will
be developed using a theoretical exam (50%) in which the components of understanding the theoretical bases of
each of the studied techniques will be evaluated, and a practical exam (50%) will be evaluated where the practical
and practical components of each one of the aspects that make up the Diagnosis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto teórico é fundamental para a correta compreensão dos aspetos
diferenciadores dos processos patológicos individuais.
A aquisição de aptidões em contexto prático permite ao estudante desenvolver competências fundamentais e
inerentes à correta anamnese e avaliação diagnóstica, nomeadamente no que se refere à integração dos conteúdos
práticos em “Métodos de Diagnóstico em Acupuntura I”, mas mais especificamente com a palpação do pulso,
diferenciação das suas características, assim como a distinção dos 28 tipos patológicos. Esta aplicação de
técnicas de diagnóstico e intervenção são essenciais à profissão. A aprendizagem por demonstração e treino com
correção individual permite ao estudante observar a aplicação e ser orientado na correcta execução dos princípios
de tratamento.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of competences in a theoretical context is fundamental for the correct understanding of the
differentiating aspects of the individual pathological processes.
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The acquisition of skills in a practical context allows the student to develop fundamental skills and inherent to the
correct anamnesis and diagnostic evaluation, namely about the integration of the practical contents in "Diagnostic
Methods in Acupuncture I", but more specifically with pulse palpation, differentiation of its characteristics, as well
as the distinction of the 28 pathological types. This application of diagnostic and intervention techniques is
essential to the profession. Learning by demonstration and individual correction training allows the student to
observe the application and be guided in the correct execution of the treatment principles.
3.3.9. Bibliografia principal:
Jing, Z., Ming, Y. (2014). Shang Han Lun: Tratado das Doenças Causadas pelo Ataque de Frio. Padrões Culturais
Editora. Lisboa.
PI, L (2006). El Gran Libro de la Medicina China. Ediciones Martínez Roca, S.A.. Madrid.
JIA, J (2004). Ch´an Tao – Conceitos Básicos: Medicina Tradicional Chinesa, lien Ch´i e Meditação. Ícone Editora.
São Paulo.
ROSS, J (2003). Combinação dos Pontos de Acupunctura, A Chave para o Êxito Clínico. Editora Roca Ltda. São
Paulo.
JUNYING, G; ZHIHONG, S (1997). Practical Traditional Chinese Medicine and Pharmacology: Acupuncture and
Moxibustion. New World Press, Beijing.
MACIOCIA, G (1996). Os Fundamentos da Medicina Chinesa. Editora Roca. São Paulo.
Shangai College of Traditional Medicine. (1996). Acupuntura, um Texto Compreensível - (1ª ed.). São Paulo, Brasil:
ROCA Ltda.
Ross, J. (1994). Zàng Fǔ, Sistemas de Órgãos e Vísceras da Medicina Tradicional Chinesa (2ª ed.). São Paulo,
Brasil: ROCA Ltda.

Mapa IV - Técnicas Acupunturais / Acupunture Techniques
3.3.1. Unidade curricular:
Técnicas Acupunturais / Acupunture Techniques

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia - 40h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuela Maria Silva Santos - 26h
Sara da Silva Pereira - 26 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer a preparação do paciente e o seu correto posicionamento, tendo em consideração as suas
características pessoais incluindo a idade, durante a sessão de acupunctura;
Identificar as principais características e dominar a aplicação das diferentes agulhas de acupunctura;
Conhecer as precauções e as normas de higiene e desinfeção na prática clinica;
Conhecer as indicações, os efeitos e dominar a aplicação das diferentes técnicas de punção nos diferentes
segmentos corporais e pontos de acupunctura;
Conhecer as indicações, os efeitos, as contraindicações e dominar as diferentes técnicas de aplicação da
moxibustão;
Conhecer as indicações, os efeitos, as contraindicações e dominar as diferentes técnicas de aplicação das
ventosas;
Conhecer as indicações, os efeitos, as contraindicações e dominar as diferentes técnicas de aplicação da
electroacupuntura e do laser.
Esta UC contribui com 5 ECTS componente Princípios da acupunctura, alínea c) artigo 12º da Portaria 172-C/2015
de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the preparation of the patient and his correct positioning, taking into account his personal characteristics
including age, during the acupuncture session;
To know the main characteristics and master the application of different acupuncture needles;
To know the precautions and norms of hygiene and disinfection in the clinical practice;
To know the indications, effects and master the application of different puncture techniques in different body
segments and acupuncture points;
To identify the indications, effects, contraindications and master the different techniques of application of
moxibustion;
To know the indications, the effects, the contraindications and to dominate the different techniques of application
of the suction cups;
To know the indications, effects, contraindications and master the different techniques of electroacupuncture and
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laser application.
This CU 5 ECTS to the Principles of Acupuncture component, alinea c) Article 12º of Ordinance 172-C / 2015 of June
5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Preparação paciente para tratamento (explicação; posicionamento);
Principais tipos de agulhas (filiformes, 3 pontas, martelo 7 pontas, intradérmicas);
Regras de higiene e boas práticas;
Desinfeção e esterilização de instrumentos terapêuticos;
Técnicas de punção - agulhas filiformes, ângulo e profundidade punção, obtenção do qi, técnicas tonificação e
sedação, Precauções/prevenção possíveis acidentes;
Moxibustão - Princípios terapêuticos, Tipo de moxibustão (direta/indireta);
Ventosa - Princípios terapêuticos, Tipos de ventosas, Manipulação, precauções;
Electroacupuntura;
Laser;
Técnicas de punção de diferentes partes do corpo - cabeça, face e pescoço, Tórax, abdómen e região hipocôndrio,
Cervical, dorsal, lombar, sacro, Membros superiores e inferiores.
3.3.5. Syllabus:
Patient preparation for treatment (explanation; positioning);
Main types of needles (filiform, 3 tips, hammer 7 tips, intradermal);
Hygiene rules and good practices;
Disinfection and sterilization of therapeutic instruments;
Puncture techniques - filiform needles, angle and puncture depth, obtaining qi, toning and sedation techniques,
Precautions / prevention of possible accidents;
Moxibustion - Therapeutic principles, Type of moxibustion (direct / indirect);
Suction cup - Therapeutic principles, Suction cup types, Handling, precautions;
Electroacupuncture;
Laser;
Puncture techniques of different parts of the body - head, face and neck, Thorax, abdomen and hypochondriac
region, Cervical, dorsal, lumbar, sacral, upper and lower limbs.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os principais objetivos da presente unidade curricular são proporcionar ao estudante os conhecimentos
associados às diferentes técnicas terapêuticas de acupuntura através da aplicação da Agulha Fina, de forma a
desenvolver competências básicas no domínio técnico que lhe permitam empreender aplicações terapêuticas
associadas ao uso singular de Agulhas de Acupuntura. Os alunos deverão também adquirir conhecimentos
inerentes à aplicação de ventosas, moxa, electroacupuntura e laser. Deverão ser respeitadas todas as normas de
higiene e cuidados básicos com o paciente. Todos estes conteúdos serão lecionados teoricamente e será
abordada a sua aplicação nas diferentes zonas corporais, assim como os seus efeitos, indicações e
contraindicações.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objectives of this curricular unit are to provide the student with the knowledge associated with the
different therapeutic techniques of acupuncture through the application of the Fine Needle, in order to develop
basic skills in the technical field that allow him to undertake therapeutic applications associated to the singular use
of Acupuncture needles . Students should also acquire knowledge inherent in the application of suction cups,
moxa, electroacupuncture and laser. All hygiene and basic care standards should be observed with the patient. All
these contents will be taught theoretically and will be approached its application in the different body zones, as well
as their effects, indications and contraindications.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórico prática com recurso a práticas laboratoriais. Ambas as
componentes, prática e teórica, terão a mesma ponderação na nota final da disciplina. O docente explica os
conceitos teóricos – aula T- , demonstra as diferentes técnicas em alunos – aula TP - e seguidamente supervisiona
e auxilia os alunos na aplicação do conhecimento – aula PL. Os alunos devem praticar em grupos de dois. A
avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico (50%) e a exame prático (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical and practical using laboratory practices. Both
components, practical and theoretical, will have the same weight in the final grade of the discipline. The teacher
explains the theoretical concepts - class T, demonstrates the different techniques in students - class TP - and then
supervises and assists students in the application of knowledge - class PL. Students should practice in groups of
two. The evaluation will be developed using theoretical examination (50%) and practical examination (50%).
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é essencial que os conceitos teóricos sejam aplicados em contexto prático. Desta
forma as aulas teórico-práticas associadas às práticas laboratoriais são fundamentais para a aquisição do
conhecimento.
A avaliação será desenvolvida com recurso a exame teórico (50%) onde serão avaliados os conhecimentos
referentes à terminologia, função, indicações terapêuticas das diferentes técnicas de punção e coadjuvantes da
acupuntura e aplicação do conhecimento em casos práticos.
A avaliação prática será também realizada através de um exame prático (50%), em grupos de dois alunos e
pretende avaliar a prática das técnicas em modelo real assim como o desenvolvimento do raciocínio clinico em
casos simples.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is essential that the theoretical concepts be applied in a practical context. In this way the
theoretical-practical classes associated to laboratory practices are fundamental for the acquisition of knowledge.
The evaluation will be developed using a theoretical exam (50%) in which the knowledge regarding the terminology,
function, therapeutic indications of different puncture techniques and acupuncture coadjuvants and application of
knowledge in practical cases will be evaluated.
The practical evaluation will also be done through a practical exam (50%), in groups of two students and intends to
evaluate the practice of the techniques in real model as well as the development of clinical reasoning in simple
cases.
3.3.9. Bibliografia principal:
Chinese acupuncture and moxibustion.(2002). Publishing house of Shanghai University of tradicional Chinese
Medicine.
Zhang, J. & Zheng, J. (1997). Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China (1ª ed.). BeiJing, China:
Ediciones en Lenguas Extranjeras.

Mapa IV - Comunicação e Gestão em Saúde / Communication and Management in Health
3.3.1. Unidade curricular:
Comunicação e Gestão em Saúde / Communication and Management in Health

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
José António Pinho - 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Descrever os princípios básicos da gestão;
Reconhecer a importância das estratégias de gestão na organização de equipas e serviços;
Compreender os requisitos da Norma de Sistemas de Qualidade;
Analisar criticamente os dados tendo em vista a produção de indicadores da qualidade;
Identificar as características de um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de estratégias de garantia
de qualidade e de gestão do risco;
Identificar a função dos sistemas de comunicação e informação nas organizações de saúde;
Conhecer sistemas de gestão da informação clínica;
Compreender a problemática da partilha, acesso e segurança da informação.
Esta unidade curricular contribui com 2 ECTS para a componente Outros Dominios, alinea a) do artigo 10º ,
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Describe the basic principles of management;
Recognize the importance management strategies for teams and health services organization;
Explain the requirements of the Quality Systems Standard;
Identify the role of communication and information systems in health organizations;
Analyze data critically for the production quality indicators;
Identify the characteristics of safe environment through the use of quality assurance and risk management
strategies;
Know clinical information management systems;

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

71 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

Understand the problem of sharing, access safety of data.
This curricular unit contributes with 2 ECTS for the Other Domains component, line a) of article 10, Ordinance
172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Princípios da gestão;
Particularidades da economia da saúde;
Gestão da qualidade;
Indicadores da qualidade: estrutura, processo e resultado;
Tecnologias da informação e comunicação nas organizações;
Registos clínicos electrónicos;
Interoperabilidade de sistemas de informação;
Princípios de segurança e proteção de dados;
Confidencialidade da informação.
3.3.5. Syllabus:
Principles of Management;
Particularities of Health Economics;
Quality Management;
Quality indicators: structure, process and outcome;
Information and communication technologies in organizations;
Electronic clinical records;
Interoperability of information systems;
Principles of security and data protection;
Confidentiality of information.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A abordagem integrada e evolutiva do programa da Unidade Curricular permitirá que os estudantes integrem os
conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se assim a coerência entre os conteúdos
programáticos. A compreensão dos princípios de gestão, economia e comunicação em saúde, sustentados pelo
entendimento da organização política e administrativa do país e do sistema de saúde, permitirão enquadrar o
exercício da profissão no contexto de saúde actual inserida numa equipa multidisciplinar. O enfoque nos sistemas
de gestão da qualidade conduzirá ao desenvolvimento de competências no âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade e reconhecimento da necessidade de medição de resultados em saúde, bem como perceber o valor e os
ganhos sensíveis pela gestão eficaz dos sistemas de informação.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and evolving approach of the curricular unit program will allow students to integrate the knowledge
and skills provided in the objectives, thus ensuring consistency between the syllabus contents.The understanding
of the principles of management, economy and health communication, supported by the understanding of the
country's political and administrative organization and the health system, will allow to frame the exercise of the
profession in the current health context within a multidisciplinary team. The focus on quality management systems
will lead to the development of competencies within the scope of the Quality Standards Systems and recognition of
the need to measure health outcomes, as well as to realize the value and gains that are sensitive to effective
management of clinical data.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino assentam numa abordagem teórica e teórico-prática, operacionalizas pelos métodos
expositivo, interrogativo e brainstorming. Privilegia-se a participação ativa dos estudantes, através da interação
constante professor/estudante com objetivo de criar momentos de reflexão que tomam por base a experiência
prática de cada um. A avaliação é realizada através de uma prova escrita (100%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies are based on a theoretical and theoretical-practical approach, operationalized by the
expository, interrogative and brainstorming methods.
The active participation of the students is favored through the constant interaction between teacher and student,
with the aim of creating moments of reflection based on the practical experience of each one. The evaluation is
done through a written testy (100%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A estruturação da unidade curricular é uma proposta aberta que ganha sentido nos processos de ação e interação,
permitindo flexibilizar os percursos de aprendizagem de modo a ir ao encontro da diversidade, necessidades e

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

72 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

expetativas dos estudantes.
Os conteúdos curriculares mobilizam saberes interdisciplinares e beneficiam das experiências prévias dos
estudantes, não apenas de experiências em contexto académico, mas igualmente vivências pessoais, que se
conjugam para enaltecer os valores do trabalho em equipa, da gestão da qualidade enquanto estratégia de
melhoria contínua e do valor intrínseco que cada pessoa acrescenta a qualquer organização.
O recurso a situações reais relacionadas com o papel dos profissionais de saúde na gestão, a sua discussão e
reflexão, ajudará os estudantes a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, promovendo uma visão integrada e
integradora da gestão, capacitando-os a desenvolver estratégias impulsionadoras de ambientes laborais
promotores de saúde e na utilização de instrumentos de gestão da qualidade e promoção de um ambiente seguro.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The structuring of the curricular unit is an open proposal that gains meaning in the processes of action and
interaction, allowing flexible learning paths in order to meet the students' diversity, needs and expectations.
The curricular contents mobilize interdisciplinary knowledge and benefit from students' previous experiences, not
only of experiences in an academic context, but also personal experiences, which combine to enhance the values of
team work, quality management as a strategy for continuous improvement and intrinsic value that each person
adds to any organization. The use of real situations related to the role of health professionals in management, their
discussion and reflection, will help students to develop critical and reflexive thinking, promoting an integrated and
integrated vision of strategies that enhance healthy work environments, enabling them the use of quality
management tools/strategies and to promote a safe environment.
3.3.9. Bibliografia principal:
sobre a Proteção de Dados.Faculdade de Direito da Nova: Lisboa.
Casaca, J. (2014).Gestão do Risco na Segurança da Informação: Conceitos e Metodologias.
ISO/IEC 27001:2013 (2013).Tecnologias de Informação. Técnicas de Segurança. Sistemas de gestão de segurança
da informação: Requisitos. Norma Portuguesa. Instituto Português da Qualidade: Caparica.
Rigon, E. & Westphall, C.(2013).Modelo de Avaliação da maturidade da segurança da informação. Revista Eletrónica
de Sistemas de Informação, 12, 1-19.
ISO/IEC 27000(2008).Information technology - Security techniques - information security management systems Overview and vocabulary. BSI-British Standard.
Webster, F.(2006)Theories of the information society. International Library of Sociology: New York.
Chiavenato, I. (2001). Teoria Geral da Administração (Volume I e II). Rio de Janeiro: Campus.
Lopes, A.; Capricho, L. (2007). Manual de Gestão da Qualidade. Lisboa.

Mapa IV - Estágio I / Intership I
3.3.1. Unidade curricular:
Estágio I / Intership I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Cláudia Maria Gomes de Sousa - 86h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia - 86h
Sara da Silva Pereira - 86 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Observar em contexto clínico real, a prática de acupuntura e técnicas auxiliares;
Sensibilizar para a importância do registo adequado introduzindo a sua prática em documento apropriado;
Possibilitar ao estudante a consulta do registo clínico do utente;
Sensibilizar para a importância do trabalho em equipa multidisciplinar e consciencialização dos limites da
acupuntura, identificando situações de possível reencaminhamento;
Relacionar os conhecimentos básicos de patologia, anatomia e nutrição com a prática clínica;
Desenvolver um comportamento com base nos padrões de prática e nos princípios éticos e deontológicos,
respeitando a privacidade do utente e o sigilo profissional;
Respeitas as normas de higiene e segurança em prática clínica;
Desenvolver competências de relação com o utente, família e outros profissionais de saúde em equipas
multidisciplinares.
Esta UC contribui com 4 ECTS - Componente Prática de Acupuntura alíneas d), do artigo 12º, Portaria 172-C/2015
de 5 de junho
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To observe in real clinical context, the practice of acupuncture and its auxiliary techniques;
Raise awareness of the importance of proper registration by introducing its practice into an appropriate document;
To enable the student to consult the clinical register of the patient;
Raise awareness of the importance of multidisciplinary teamwork and awareness of the limits of acupuncture,
identifying situations of possible re-routing;
Relate the basic knowledge of pathology, anatomy and nutrition to clinical practice;
Develop behavior based on practice standards and ethical and deontological principles of the profession,
respecting user privacy and professional secrecy;
Respects hygiene and safety standards in clinical practice.
Develop relationship skills with the client, family and other health professionals in order to integrate
multidisciplinary teams.
This UC contributes 4 ECTS - Acupuncture Practical Component points d), of Article 12, Ordinance 172-C / 2015 of
June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O estágio I é uma etapa de introdução geral à profissão cujo objetivo principal é possibilitar o contacto com a
profissão de acupuntor em contexto real de trabalho, durante 1 dia por semana ao longo de todo o semestre.
Trata-se de um estágio maioritariamente observacional com vista a sensibilizar para a importância do registo,
encaminhamento do paciente, cumprimento das normas de higiene, princípios éticos e segurança do utente. Desta
forma, prevê-se que o estudante possa observar, analisar e discutir com o supervisor os conhecimentos adquiridos
nas disciplinas de teorias fundamentais em acupuntura I e II, topografia de meridianos e pontos de acupuntura I,
métodos de diagnóstico em acupuntura I.
3.3.5. Syllabus:
Stage I is a general introduction stage to the profession whose main objective is to enable contact with the
acupuncturist profession in real working context, during 1 day a week throughout the semester. This is a mostly
observational stage in order to raise awareness of the importance of registration, patient referral, compliance with
hygiene standards, ethical principles and patient safety. Thus, it is expected that the student can observe, analyze
and discuss with the supervisor the knowledge acquired in the disciplines of fundamental theories in acupuncture I
and II, topography of meridians and points of acupuncture I, methods of diagnosis in acupuncture I.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular Estágio I tem um carácter global e pretende ser o primeiro contacto do estudante com a
multiplicidade de realidades e áreas de intervenção da acupuntura, contribuindo para alicerçar a compreensão da
profissão nos seus diferentes contextos. Este momento de estágio permitirá ao estudante o contacto abrangente
com as diversas técnicas de acupuntura, permitindo consolidar os conhecimentos e competências adquiridas nas
unidades curriculares precedentes. Pretende-se também que o estudante compreenda a importância do registo
adequado, do encaminhamento do paciente quando necessário, do cumprimento das normas de higiene, princípios
éticos e segurança do utente.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course unit has a global character and aims to be the first contact of the student with the multiplicity of realities
and areas of intervention of acupuncture, contributing to support the understanding of the profession in its
different contexts. This moment of internship will allow the student to have comprehensive contact with the various
acupuncture techniques, allowing consolidating the knowledge and skills acquired in the previous curricular units.
It is also intended that the student understand the importance of proper registration, referral of the patient when
necessary, compliance with hygiene standards, ethical principles and user safety.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é prática em contexto real de trabalho, com supervisão do orientador. A avaliação será
realizada pelo orientador, de acordo com grelha de avaliação constante de um contrato de aprendizagem efectuado
no início da unidade curricular, onde serão expressas as necessidades de formação na área onde decorre a
aprendizagem e as propostas de processos para as obter. Esta aquisição é supervisionada pelo docente da escola,
que garante o bom funcionamento deste processo, contribuindo para uma boa relação supervisor-estudante. O
estudante deverá realizar um relatório final de estágio de carácter reflexivo, avaliado pelo docente responsável pela
unidade curricular. A classificação final da disciplina resulta da seguinte média aritmética ponderada: nota de
estágio 50% e relatório de estágio 50%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology is practical in a real work environment, with supervision of mentor. The evaluation will
be performed by the Supervisor, in accordance with constant evaluation grid of a learning agreement made at the
beginning of the course, which will be expressed training needs in the area where the team learning and proposed
processes to obtain them. This acquisition is supervised by school teachers, which ensures the proper functioning
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of this process, contributing to a good relationship advisor-student. The student must perform a final report of
reflective character stage and a case study, assessed by the teacher responsible for the course. The final score
results from the following weighted arithmetic mean: Stage note 50% and 50% internship report.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto clínico permite ao estudante confrontar os conhecimentos adquiridos ao
longo da componente teórica, teórico-prática, de prática laboratorial e de orientação tutorial no âmbito do processo
de aprendizagem, com casos concretos na prática profissional. Assim, objectiva-se que o estudante possa praticar
o processo de avaliação e de raciocínio em situações reais, interagindo com o orientador de estágio e discutindo
com ele a evolução verificada em cada utente. Esta transposição do contexto académico e da prática simulada para
a prática concreta e real, tem como intuito avaliar a adequação dos conhecimentos aprendidos e a sua
consistência, permitindo ao estudante ter a noção de como deve conduzir o seu processo de aprendizagem,
melhorando, reforçando e aumentando os conhecimentos adquiridos, tornando-se pró-activo na busca de
conhecimento e dando passos concretos na aprendizagem. A realização de um relatório final de estágio contribui
para uma tomada de posição reflexiva do estudante perante o seu processo de aprendizagem e as suas vivências
pessoais em contexto de estágio; permite ainda que os conteúdos abordados ao longo do processo de
aprendizagem e aplicados em contexto clínico sejam sistematizados através da apresentação de um estudo de
caso acerca de um utente acompanhado durante o estágio.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of skills in clinical practice enables the student to confront the knowledge acquired during the
theoretical, theoretical and practical components, laboratory practice and tutorial course with concrete cases in
professional practice.
Thus, objective that the student can practice the evaluation process and reasoning in real situations, interacting
with the internship supervisor and discussing with him the developments in each user. This transposition of the
academic context and simulated practice for concrete and real practice, has the intention to assess the adequacy of
learned knowledge and consistency, allowing the student to get a sense of how to conduct the process of learning,
improving, strengthening and increasing their knowledge and become proactive in the pursuit of knowledge and
taking concrete steps in learning lifelong. The realization of a final stage report contributes to making reflective
student standing with their learning process and their personal experiences in stage of context; still it allows the
contents studied throughout the course and applied in clinical practice are systematized by presenting a case
study about a user accompanied during the internship.
3.3.9. Bibliografia principal:
A definir em cada local, com base nas necessidades específicas. Toda a bibliografia específica de cada unidade
curricular do curso è aplicável à área de intervenção do local de ensino clínico

Mapa IV - Análises Clinicas / Clinical Analyses
3.3.1. Unidade curricular:
Análises Clinicas / Clinical Analyses

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Veloso de Faria - 40h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara da Silva Pereira - 26 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o estudante demonstre conhecimentos clinico-laboratoriais de forma a correlacionar os
resultados analíticos com a informação clínica dos doentes;
Integre e compreenda a utilidade clínica dos diferentes parâmetros analíticos aplicando os conhecimentos no
diagnóstico e monitorização das diferentes patologias;
Utilize a terminologia médica na comunicação interdisciplinar;
Avalie e interprete casos clínicos, identifique e selicione os perfis analíticos mais adequados a cada caso clínico.
Esta UC contribui com 3 ECTS para a componente Ciências e técnicas clínicas, alínea b) artigo 12º da Portaria
172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
With this course, it is intended that the student: Demonstrate clinical and laboratory expertise in order to correlate
the analytical results with the clinical information of patients. Integrate and understand the clinical utility of the
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different analytical parameters applying the knowledge in the
diagnosis and monitoring of various diseases. Use medical terminology in interdisciplinary communication.
Evaluate and interpret clinical cases, identify and select the most appropriate analytical profiles of each clinical
case.
This CU contributes with 3 ECTS to the component Ciências e técnicas clínicas, point b) article 12 of Decree 172-E /
2015 5 June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
3.3.1. Conceito de Semiologia analítica;
Dados analíticos e interpretação de resultados: valores de referência, variabilidade analítica (biológica, inter/intraindividuo);
Diagnostico laboratorial em bioquímica: alterações da função hepática, dislipidemias, diabetes, alterações da
tiroide e paratiroide, alterações da função renal;
Diagnóstico laboratorial em hematologia: hemograma-alterações e critérios de interpretação, anemias,
hemoglobinopatias; Infeção - Diagnóstico e abordagem laboratorial: conceito de infeção, sinais, sintomas e
mecanismos de defesa;
Infeção bacteriana; Infeção vírica;
Infeção do trato urinário;
Estudo de casos clínicos referentes aos temas abordados: diagnóstico e abordagem laboratorial.
3.3.5. Syllabus:
Concept of analytical semiology;
Analytical data and interpretation of results: reference values, analytical variability (biological, inter / intraindividual);
Laboratory diagnosis Biochemical: abnormal liver function, dyslipidemia, diabetes, disorders of thyroid and
parathyroid, changes in renal function;
Laboratory diagnostics in hematology: blood count-changes and interpretation criteria, anemias,
hemoglobinopathies; Infection - Diagnosis and laboratory approach: concept of infection, signs, symptoms and
defense mechanisms; Bacterial infection;
Viral infection;
Urinary tract infection;
Study of clinical cases related to the topics covered: diagnostic and laboratory approach.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Esta unidade curricular pretende fornecer conteúdos complementares que serão integrados nas unidades de
clínica em acupuntura, avaliação e intervenção acupuntural. Assim, dada a necessidade fundamental de
interpretação destes exames, se entende coerente o conteúdo programático com os objetivos de aprendizagem
proposto.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit intends to provide complementary contents that will be integrated in the clinical units in
acupuncture, evaluation and acupuncture intervention. Thus, given the fundamental need for interpretation of these
exams, the program content is understood to be coherent with the proposed learning objectives.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta Unidade curricular compreende aulas teóricas e teórico-práticas.
A metodologia de ensino será de carácter expositivo, com recurso a discussão de exames reais numa vertente de
integração da noção de leitura de relatórios de análises clínicas no contexto das alterações fisiológicas principais.
A avaliação será realizada através de uma prova teórica sumativa e de uma prova com interpretação de casos
clínicos.
A classificação final da unidade curricular será obtida através da seguinte fórmula: componente teórica 60% e da
componente interpretativa 40%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
his course includes theoretical and theoretical-practical classes.
The teaching methodology will be of an expository nature, with the use of a discussion of real exams in the
integration of the notion of reading clinical analysis reports in the context of the main physiological changes.
The evaluation will be carried out through a theoretical summative test and a test with interpretation of clinical
cases.
The final classification of the curricular unit will be obtained through the following formula: theoretical component
60% and the interpretive component 40%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular:
A associação da exposição com a discussão e interpretação de casos práticos potencia a aprendizagem dos
estudantes de forma ativa e consistente na interpretação de relatórios de análises clínicas, e oa mesmo tempo,
permite ao estudante adquirir competências de interpretação importantes, sendo sensibilizado para o recurso a
estas no âmbito da sua decisão clínica em acupuntura.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The association of the exposition with the discussion and interpretation of practical cases empowers the students'
learning in an active and consistent way in the interpretation of clinical analysis reports, and at the same time,
allows the student to acquire important interpretation skills, being sensitized to the use of these in the context of
their clinical decision in acupuncture.
3.3.9. Bibliografia principal:
Burtis, C., Ashwood, E., Bruns, D. (2008). Tietz Fundamentos de química clínica. 6ª edição. Elsevier. ISBN
9788535228458. Grotto, H. (2008). Interpretação Clínica do Hemograma. São Paulo: Atheneu.
Lewis, S., Bain, B., Bates, I. (2011). Hematologia Prática de Dacie e Lewis. 11ª Edição. Artmed. EAN 978-8536305844.
Turgeon, M. (2013). Immunology & Serology In Laboratory Medicine. 5ª Edição. Elsevier - Health Sciences Division.
ISBN13 9780323085182.

Mapa IV - Psiconeuroimunologia / Psychoneuroimmunology
3.3.1. Unidade curricular:
Psiconeuroimunologia / Psychoneuroimmunology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Catarina Duarte da Silva - 66h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao longo da unidade curricular o estudante deve adquirir conhecimentos básicos sobre a história da
psiconeuroimunologia, bem como conhecer o seu objeto de estudo.Conhecer os efeitos globais da ansiedade e do
stress nos processos imunitários e na saúde em geral. O estudante deve ainda compreender a relação integrada
entre o sistema imunológico, o sistema endócrino e o sistema nervoso. Especificamente, deve ser capaz de
identificar os efeitos neuro-endócrinos na imunidade, os efeitos imunitários no sistema nervoso e os efeitos
comportamentais na imunidade. No final da unidade curricular, o estudante deve saber relacionar os princípios da
psiconeuroimunologia com a acupuntura e aplicá-los.
Esta unidade curricular contribui com 3 ECTS para a componente Ciências e Técnicas Clínicas através das alíneas
b), do artigo 12ºde acordo com a Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Throughout the curricular unit the student must acquire basic knowledge about the history of
psychoneuroimmunology as well as know its object of study. To know the global effects of anxiety and stress in
immune processes and in general health. The student should also understand the integrated relationship between
the immune system, the endocrine system and the nervous system. Specifically, it should be able to identify the
neuro-endocrine effects on immunity, immune effects on the nervous system and the behavioral effects on
immunity. At the end of the curricular unit, the student must know how to relate the principles of
psychoneuroimmunology with acupuncture and apply them.
This course contributes with 3 ECTS for the component of Sciences and Clinical Techniques through Article 12º(b),
in accordance with Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Psiconeuroimunologia: Objeto de estudo e perspetiva histórica; Relação entre sistema imunológico,
sistema endócrino e sistema nervoso; Efeitos neuro-endócrinos na imunidade; Efeitos imunitários no sistema
nervoso; Efeitos comportamentais na imunidade; Stress e ansiedade; Psiconeuroimunologia e patofisiologia;
Fundamentos da Psiconeuroimunologia na Acupuntura.
3.3.5. Syllabus:
Introduction to Psychoneuroimmunology: subject of study and historical perspective; Relation between
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immunologic system, endocrine system and nervous system; neuro-endocrine effects on immunity; immunity
effects on nervous system; Behavior effects on immunity; Stress and anxiety; Psychoneuroimmunology and
pathophysiology; The Psychoneuroimmunology fundaments in Acupunture.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O conhecimento dos efeitos dos diferentes estados emocionais sobre o sistema imunitário, bem como a relação
integrada do sistema nervoso, endócrino e imunitário dotam o acupuntor de competências necessárias para obter
melhores resultados nos tratamentos e melhor compreensão dos seus doentes.
O reconhecimento e a utilização da mesma linguagem na atividade dos profissionais de acupuntor, em conjunto
com os demais profissionais de saúde, reveste-se de grande importância para a eficácia do tratamento.
Os conteúdos e a abordagem utilizada na presente unidade curricular permitem dotar o estudantede
conhecimentos e competências para uma melhor relação e compreensão de outras áreas da saúde. Permitem
igualmente dotar o estudante de ferramentas intelectuais para um melhor desenvolvimento do seu trabalho.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Knowledge of emotional states effects on immunity, and the integrated relation between nervous system, endocrine
system and immunitary system provide the Acupunturist with fundamental skills to obtain better results in
treatments and a better understanding of the patient.
The recognition and use of the same language in the activity of Acupunturist professionals, together with the other
health professionals, is of great importance to the effectiveness of treatment.
Understanding these principles can assist in therapeutic and methodology used by the Acupunturist .
The contents and the approach used in this course provide the student with the knowledge and competences to
better respect and understand other areas of health. They also provide the student with intellectual tools for a better
development of their work.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino utilizadas na unidade curricular de psiconeuroimunologia serão diversas,
nomeadamente aulas de caráter expositivo, dando lugar a debates sobre os temas apresentados, discussão de
casos, análise crítica de textos ou artigos científicos e tarefas de resolução de problemas na sala de aula.
A avaliação integra um exame final (80%) e um trabalho individual (análise crítica de um caso de estudo) (20%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodologies are diverse and include: expository classes, debates of the topics presented, study
case discussions, critical analysis of texts or scientific papers and problem-solving tasks in the class.
The evaluation includes a final exam (80%) and an individual assignment (critical analysis of a study casa) (20%)

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia é maioritariamente expositiva o que permite a abordagem dos temas nos seus aspetos mais
importantes, levando a cabo uma apresentação melhorada dos diferentes conteúdos, num curto espaço de tempo,
com maior aproveitamento pelo estudante. A metodologia expositiva ativa permite a participação por parte do
grupo e compreensão simples de diferentes conteúdos. A abordagem da unidade curricular por metodologia ativa
permite avaliar as necessidades específicas individuais, em função dos conteúdos apresentados.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The expositive method allows the exploration of the themes and is indicated for wider groups, allowing a more
careful presentation of the themes in a small time and with better use by the student. The active part allows an
active participation of the student to increase comprehension, attending individual needs to the theme being taught.
3.3.9. Bibliografia principal:
Ader, R., Felten, D. & Cohen,N. (2001). 3th edition. Psychoneuroimmunology. San Diego: Academic Press.
Daruna, J. H. (2012). Introduction to Psychoneuroimmunology. San Diego: Elsevier.
Haas, H., S., Schauenstein, K. (1997). Neuroimmunoregulation via limbic structures: The neuroanatomy of
psychoimmunology. Progress in Neurobiology. 51; 195-222
Muller, N., Ackenheil, M. (1998). Psychoneuroimmunology and the cytokine action in the CNS: Implications for
psychiatric disorders. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 22(1); 1-34
Schedlowski, M. & Tewes, U. (1999). Psychoneuroimmunology: An Interdisciplinary Introduction. New York:Klewer
Academic/Plenum Publishers.
Segerstrom, S.C (2012). The Oxford Handbook of Psychoneuroimmunology. Oxford, University Press
Watkins, A. (1997). Mind-BodyMedicine: A Clinician’s Guide to Psychoneuroimunology. New York: Churchill

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

78 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

Livingstone.

Mapa IV - Genética / Genetics
3.3.1. Unidade curricular:
Genética / Genetics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro – 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara da Silva Pereira - 6h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os princípios básicos da teoria cromossómica da hereditariedade, os processos de transmissão
génica e da recombinação, os rearranjos cromossómicos e a variação no seu número;
Compreender os mecanismos de ativação/repressão da expressão génica;
Identificar e compreender os princípios fundamentais da genética humana e sua aplicação à saúde;
Compreender os fundamentos do uso da bioinformática como ferramenta para pesquisa, interpretação e análise
genómica e de sequenciação.
Esta unidade curricular contribui com 2 ECTS para a Componente Ciências e Técnicas Clinicas alíneas b), do artigo
12º, Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the basic principles of chromosomal theory of heredity, genetic transmission and recombination
processes, chromosomal rearrangements and their variation in number;
Understanding the mechanisms of activation/repression of genetic expression;
Identify and understand the fundamental principles of human genetics and its application to health;
Understand the fundamentals of the use of bioinformatics as research tool, interpretation and genomic analysis
and sequencing.
This course unit contributes with 2 ECTS for the Clinical Sciences and Techniques component of Article 12º (b),
Administrative Rule 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Princípios básicos da hereditariedade;
Ligação, recombinação e mapeamento genético;
Mutações génicas e reparação do DNA;
Alterações estruturais cromossómicas;
Alterações numéricas cromossómicas;
Princípios gerais da regulação génica;
Conceitos e bases da genética aplicadas à saúde humana;
Noções de Epigenética: do genoma ao epigenoma;
Variação genética em indivíduos e populações: mutação e polimorfismo;
Noções de nutrigenómica e farmacogenética;
Bionformática: Principais bases de dados e browsers de sequências de DNA, RNA e proteínas, estrutura das
moléculas e genomas.
3.3.5. Syllabus:
Basic principles of heredity;
Gene binding, recombination and mapping;
Gene Mutations and DNA Repair;
Chromosomal structural changes;
Chromosomal Numerical Changes;
General principles of gene regulation;
Concepts and bases of genetics applied to human health;
Notions of Epigenetics: from the genome to the epigenome;
Genetic variation in individuals and populations: mutation and polymorphism;
Notions of nutrigenomics and pharmacogenetics;
Bioinformatics: Main databases and browsers of DNA and RNA sequences, proteins, molecular structures and
genomes.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular:
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos teóricos sobre os princípios básicos da transmissão de
características genéticas e possam transpor esses conhecimentos para várias áreas de aplicação nos organismos
em geral (animais ou vegetais). Pretende-se adicionalmente que compreendam que a regulação e expressão génica
é o nível fundamental em que o genótipo dá origem ao fenótipo, e que é de particular interesse na saúde humana.
São enfatizadas a importância das alterações na expressão dos genes e suas consequências, mecanismos de
regulação e seu envolvimento no início e progressão de patologias. Adicionalmente, esta UC permite aos alunos
adquirir conhecimentos básicos na área da bioinformática e compreender sua aplicação na genética humana.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that students acquire theoretical knowledge on the basic principles of the transmission of genetic
characteristics and can transpose this knowledge to various areas of application in organisms in general (animal or
vegetable). It is further intended that they understand that regulation and gene expression is the fundamental level
at which the genotype gives rise to the phenotype, and which is of particular interest in human health. The
importance of alterations in gene expression and its consequences, regulatory mechanisms and their involvement
in the onset and progression of pathologies are emphasized. In addition, this curricular unit allows students to
acquire basic knowledge in the field of bioinformatics and understand its application in human genetics.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são apoiadas com a exposição de diapositivos e outros meios multimédia, sendo incentivada a
discussão dos diferentes conteúdos programáticos.
Realização de exercícios teórico-práticos para compreensão e aplicação dos conceitos teóricos.
Desenvolvimento de atividades práticas que impliquem os alunos na utilização de ferramentas de suporte
informático e recurso às novas tecnologias de informação.
A avaliação será desenvolvida com recurso a uma prova teórica (70%) e um trabalho prático escrito na forma de
relatório (30%). Dos resultados da avaliação será dado um feedback aos estudantes no sentido de identificar os
aspetos onde falharam, no sentido de promover a amelhoria das suas aprendizagens.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The theoretical classes are supported by the slide show and other multimedia media, and the discussion of the
different programmatic contents is encouraged.
Realization of theoretical-practical exercises to understand and apply theoretical concepts.
Development of practical activities that involve students in the use of computer support tools and the use of new
information technologies.
The evaluation will be developed using a theoretical test (70%) and a practical paper written in the form of a report
(30%). From the results of the evaluation will be given a feedback to the students in order to identify the aspects
where they failed, in order to promote the improvement of their learning.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é essencial que os pressupostos teóricos explicados sejam posteriormente
compreendidos e assimilados em contexto prático. O recurso a meios audiovisuais, pela sua diversificação e pela
visualização de imagens, é de extrema importância, tornado a aprendizagem mais eficaz. Neste sentido a avaliação
ao ter uma componente teórica e uma mais de natureza prática permite ao estudante potenciar uma melhoria dos
resultado da aprendizagem. Na avaliação teórica serão avaliados os conhecimentos referentes às diferentes teorias
abordadas e na componente prática o raciocínio critico e consequente adequação das teorias em casos clínicos
simples.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is essential that the theoretical presuppositions explained are subsequently understood and
assimilated in a practical context. The use of audiovisual media, for its diversification and the visualization of
images, is of extreme importance, making learning more effective. In this sense the evaluation by having a
theoretical component and a more practical nature allows the student to improve the learning outcomes. In the
theoretical evaluation will be evaluated the knowledge regarding the different theories addressed and in the
practical component the critical reasoning and consequent adequacy of theories in simple clinical cases.
3.3.9. Bibliografia principal:
B. A. Pierce. (2016). Genetics – A conceptual approach – 6th Edition. Freeman & Company, W. H. ISBN-13:
978-1-31-905096-2.
H. Leland, M. L. Goldberg, J. A. Fisher.(2015). Genetics – From Genes to Genome – 5th Edition. McGraw-Hill
Education. ISBN: 978-0-07-352531-6.
W. S. Klug, M. R. Cummings, C. A. Spencer, M. A. Palladino.(2012). Concepts of Genetics – 10th Edition. Pearson
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Education Inc. ISBN-13: 978-0-321-72412-0.
J. Xiong. (2006). Essential Bioinformatics. Cambridge University Press. ISBN-13: 9780521840989.

Mapa IV - Métodos Terapêuticos em Acupuntura I / Therapeutic Methods in Acupuncture I
3.3.1. Unidade curricular:
Métodos Terapêuticos em Acupuntura I / Therapeutic Methods in Acupuncture I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Cláudia Maria Gomes de Sousa – 108 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro – 66h
Manuela Maria Silva Santos - 38 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Demonstrar conhecimentos referentes às bases fisiológicas, indicações, contraindicações e mecanismos de ação
dos exercícios energéticos e da TMC;
Aplicar a terminologia chinesa referente à TMC;
Executar os exercícios energéticos e as técnicas de terapia manual básicas;
Aplicar em modelo vivo as técnicas de TMC ;
Justificar as intervenções terapêuticas dos exercícios energéticos e da TMC planeadas e dirigidas a situações de
doença;
Identificar a orelha como um microssistema que contém informação da totalidade do corpo;
Conhecer as vantagens e as limitações da auriculoterapia;
Localizar os principais pontos da orelha e conhecer as suas indicações;
Conhecer os princípios gerais da auriculoterapia e as técnicas de tratamento mais frequentes;
Resolver casos práticos delineando um possível plano de tratamento.
Esta unidade curricular contribui com 12 ECTS para a componente Princípios da acupuntura de acordo com a
alinea c) artigo 12º da Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To demonstrate theoretical knowledge regarding the physiological bases, indications, contraindications and
mechanisms of action of energetic exercises and Chinese manual therapy;
Apply Chinese terminology referring to Chinese manual therapy;
Perform energetic exercises and basic manual therapy techniques;
Apply in live model the techniques of Chinese manual therapy;
Justify the therapeutic interventions of Chinese energetic exercises and manual therapy planned to situations of
illness or disease risk;
Identify the ear as a microsystem that contains information of the totality of the body;
Know the advantages and limitations of auriculotherapy;
Locate the main points of the ear and know its indications;
Know the general principles of auriculotherapy and the most frequent techniques of treatment;
Solve practical cases outlining a possible treatment plan.
This CU contributes 12 ECTS to the Principles of Acupuncture component, Article 12º (c), Ordinance 172-C / 2015 of
June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Origem e evolução dos exercícios energéticos;
Tipos de exercícicos energéticos;
Indicações e contraindicações dos exercícios energéticos;
A meditação e a respiração;
Definição de Luohan qigong;
A massagem de qigong;
Exercícios práticos;
O origem e desenvolvimento da massagem tuina;
Principios de ação da massagem tuina;
Indicações, contraindicações e cuidados;
Técnicas manuais da massagem tuina: Tui, Na, An, Mo, Rou, Nie, Dian, Yizhichan, Gun, Ca, Cuo, Nian, Bo, Dou,
Zhen, Pai, Ji, Yao;
Bashen – trações;
Guasha, martelo de 7 pontas e técnicas auxiliares;
Anatomia da geral da orelha e especificidade de cada uma das orelhas;
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Vantagens e limitações da auriculoterapia;
Princípios gerais do tratamento;
Localização dos principais pontos de cada uma das áreas da orelha e indicações dos mesmos;
Resolução de casos práticos aplicando os conhecimentos adquiridos no decorrer da unidade curricular.
3.3.5. Syllabus:
Origin and evolution of energetic exercises;
Types of Energetic exercises;
Indications and contraindications of energetic exercises;
Meditation and breathing;
Definition of Luohan qigong;
The qigong massage;
Practical exercises;
The origin and development of tuina massage;
The Basics of Massage;
Indications, contraindications and precautions;
Manual Techniques of Massage Tina: Tui, Na, An, Mo, Rou, Nie, Dian, Yizhichan, Gun, Ca, Cuo, Nian, Bo, Dou, Zhen,
Pai, Ji, Yao;
Bashen – pulls;
Guasha, 7-point hammer and auxiliary techniques;
Anatomy of the general ear and specificity of each ear;
Advantages and limitations of auriculotherapy;
General principles of treatment;
Location of the main points of each ear areas and its indications;
Resolution of practical cases applying the knowledge acquired during the course unit.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos práticos e teóricos referentes a
técnicas complementares em acupuntura, nomeadamente exercícios energéticos, terapia manual Chinesa e
auriculoterapia. Desta forma é fundamental que os conceitos teóricos, as indicações, as contra-indicações e os
mecanismos de ação fisiológica subjacentes às referidas técnicas sejam dominados pelos alunos. É também
fundamental a abordagem teórica de possiveis situações práticas que se encontram frequentemente em contexto
clinico. A execução prática das técnicas auxiliares de tratamento é absolutamente fulcral ao longo desta unidade
curricular.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with practical and theoretical knowledge regarding complementary
techniques in acupuncture, namely energetic exercises, Chinese manual therapy and auriculotherapy. In this way it
is fundamental that the theoretical concepts, indications, contraindications and mechanisms of physiological
action underlying these techniques are dominated by the students. The theoretical approach of possible practical
situations that often appear in the clinical context is also fundamental. The practical implementation of those
auxiliary techniques is absolutely crucial throughout this curricular unit.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórico prática com recurso a práticas laboratoriais. A componente
prática terá maior ponderação na avaliação individual do aluno. O docente expões os conteúdos teóricos – aula T- ,
demonstra a execução da técnica – aula TP - e seguidamente supervisiona e auxilia os alunos na aplicação do
conhecimento – aula PL. Os alunos devem praticar a terapia manual Chinesa e a auriculoterapia em grupos de dois
e os exercícios energéticos individualente. A avaliação será desenvolvida com recurso a 1 exame teórico (20%) e a
3 exames práticos (80%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical-practical using laboratory practices. The practical
component will have greater weight in the student's individual assessment. The teacher explains the theoretical
contents – T class - demonstrates the execution of the technique – TP class - and then supervises and assists the
students in the application of knowledge – PL class. Students should practice Chinese manual therapy and
auriculotherapy in groups of two and energetic exercises individually. The evaluation will be developed using 1
theoretical exam (20%) and 3 practical exams (80%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é absolutamente essencial que os conceitos teóricos sejam aplicados em contexto
prático. Desta forma as aulas teórico-práticas associadas às práticas laboratoriais são fundamentias para a
aquisição do conhecimento.
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A avaliação será desenvolvida com recurso a 1 exame teóricos (20%) onde serão testados os conhecimentos
referentes a conceitos, indicações, contraindicações e efeitos fisiológicos dos exercícios energéticos, da terapia
manual Chinesa e da auriculoterapia, evocando também a aplicação do conhecimento em casos práticos.
A avaliação da execução das técnicas será realizada através de 3 exames práticos (80%). A avaliação da prática
referente aos exercícios energéticos será individual e a avaliação da terapia manual Chinesa e auriculoterapia será
feita em grupos de dois alunos. Pretende também avaliar-se o desenvolvimento do raciocinio clinico com a
apresentação de situações reais.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is absolutely essential that the theoretical concepts be applied in a practical context. In this
way the theoretical-practical classes associated to the laboratory practices are fundamental for the acquisition of
knowledge.
The evaluation will be developed using a theoretical exam (20%) in which the knowledge related to concepts,
indications, contraindications and physiological effects of energetic exercises, Chinese manual therapy and
auriculotherapy will be tested, also evoking the application of knowledge in practical cases.
The evaluation of techniques` execution will be carried out through 3 practical exams (80%). The practical
evaluation of energetic exercises will be individual and the evaluation of Chinese manual therapy and
auriculotherapy will be done in groups of two students. It also intends to evaluate the development of the clinical
reasoning with the presentation of real situations.
3.3.9. Bibliografia principal:
Archange, G. (1986). Manual de Massagem Chinesa (n.d. ed.). S. Paulo, Brasil: Andrei Editora Ltda.
Garcia, E.G (1999). Auriculoterapia. Roca. São Paulo.
Jin, H., Han, M., & Wang , J. (2007). Science of Tui Na - Chinese-English Bilingual Textbooks for international
Students of Chinese TCM Institutions (2ª ed.). Beijing, R.P. China: People´s Medical Publishing House.
Langyue, D, Yijun G, Shuhui, H, et al. (2005). Chinese Acupuncture and Moxibustion. Beijing, China: People`s
Republic of China.
Souza, M.P. (2001). Tratado de auriculoterapia. Look. Brasília.
Yang, Z. (2000). Chinese Tuina. Shanghai University of Tradicional Chinese Medicine.

Mapa IV - Acupuntura em Especialidades I / Acupuncture in Specialities I
3.3.1. Unidade curricular:
Acupuntura em Especialidades I / Acupuncture in Specialities I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia – 52 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os efeitos da acupuntura no tratamento e melhoria de diferentes Patologias Músculo-Esqueléticas e
doenças reumáticas (Síndromes Bi Pi);
Realizar uma correta avaliação diagnóstica e Tratamento nas Patologias Músculo-esquelética e doenças
reumáticas, usando as técnicas mais adequadas em acupunctura;
Conhecer as doenças em Saúde Mental e Psiquiatria (Síndromes Dian Kuang);
Conhecer, avaliar e tratar os principais sintomas e manifestações clínicas em Saúde Mental e Psiquiatria;
Demonstrar raciocínio clínico e adequada tomada de decisão;
Resolver casos clínicos e desenvolver um adequado princípio de tratamento e plano terapêutico.
Esta unidade curricular contribui com 4 ECTS para a componente Princípios de acupuntura, alinea c) artigo 12º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the effects of acupuncture in the treatment and improvement of various Musculoskeletal Disorders and
rheumatic diseases (Bi Pi Syndromes);
Make a proper diagnostic evaluation and treatment in Musculoskeletal Diseases and rheumatic diseases, using the
most appropriate techniques in acupuncture;
Learn about the diseases in Mental Health and Psychiatry (Dian Kuang Syndromes);
Meet, assess and treat the main symptoms and clinical manifestations in Mental Health and Psychiatry;
Demonstrate clinical reasoning and appropriate decision-making;
Solve clinical cases and develop an adequate principle of treatment and therapeutic plan.
This course unit contributes 4 ECTS to the Principles of Acupuncture component in accordance with Article 12º (c),
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Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
PME do Dorso: Contracturas musculares, Dorsalgias, Lombalgias e Hérnia Discal;
PME da Face e Pescoço: Cervicalgias, Torcicolos e Disfunções da ATM;
PME dos Membros Superiores: Patologias do ombro, cotovelo, punho e mão;
PME dos Membros Inferiores: coxa, joelho, perna e pé;
Os níveis energéticos e a Teoria das Camadas (ShangHanLun);
Obstruções dolorosas do tipo reumático: Os Síndromes Bi Pi;
Tipos de dor e influências perversas;
Diagnóstico e diferenciação de Síndromes;
Técnicas de tratamento em acupunctura e estudo de casos clínicos;
Classificação das Doenças do Foro Mental e Psiquiatria no Ocidente (DSM);
Influências Históricas;
Perspetiva Oriental - A Mente e o Jingshen, A Estrutura O Shen e o cérebro, Mar das Medulas, Cinco Emoções,
Cognições e Traços de Personalidade;
Síndromes Dian kuang: Doenças Mentais;
Manifestações Clínicas e Diferenciação de Síndromes;
Técnicas de tratamento em acupunctura e estudo de casos clínicos.
3.3.5. Syllabus:
MSD of back -the muscle Contractures, back: Dorsalgias, back pain and herniated disk;
MSD of the Face and Neck: neck pains, and Whiplash TMJ Dysfunction;
MSD of the upper limbs: Pathologies of the shoulder, elbow, wrist and hand;
MSD of the lower extremities: thigh, knee, lower leg and foot-energy levels and the theory of the layers
(ShangHanLun);
Painful rheumatic type Obstructions: The Bi Pi Syndromes.;
Types of pain and evil influences; Diagnosis and differentiation of syndromes-treatment techniques in acupuncture
and study of clinical cases;
Classification of Mental and Psychiatry Forum diseases in the West (DSM); -Historical Influences;
Eastern Perspective - the mind and the Jingshen, The structure Shen and the brain, Sea of marrow, Five Emotions,
cognitions and personality traits;
Dian kuang Syndromes: mental illness;
Clinical manifestations and differentiation of syndromes;
Treatment techniques in acupuncture and study of clinical cases.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos especificos referentes a diferentes
temáticas nomeadamente a Reumatologia, Patologias Músculo-esqueléticas, Psiquiatria e Saúde Mental. Desta
forma será lecionada de forma sucinta a anatomofisiologia que está subjacente a cada uma destas temáticas assim
como as alterações patológicas (funcionais e estruturais) mais comuns. Será também abordada a etiologia e
tratamentos destas alterações. A Diferenciação de Síndromes consiste no correto estabelecimento do diagnóstico,
partindo da teoria básica e fundamentos da acupuntura. É essencial estabelecer, comparar e saber interpretar as
diferenças na abordagem desenvolvida no ocidente com a abordagem desenvolvida no oriente, no que se refere
aos axiomas fundamentais que consubstanciam a definição conceptual saúde-doença, quer se trate de patologias
músculo-esqueléticas e reumatologia ou Psiquiatria e Saúde mental. O correto uso e combinação dos pontos de
acupuntura, assim como a aplicação das técnicas que mais se adequam será indispensável para o sucesso do
tratamento e resultados clínicos esperados. Por esse motivo o Estudo de Casos clínicos em observância com
estudos científicos assumirá uma importância fundamental.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to provide students specific knowledge concerning different themes including the
Rheumatology, Musculoskeletal Diseases, psychiatry and Mental health. In this way will be taught the anatomy
underlying each of these themes as well as pathological changes (structural and functional). Will be also addressed
the etiology and treatments of these changes in health. Differentiation of syndromes is the correct establishment of
diagnosis, from the basic theory and fundamentals of acupuncture. It is essential to establish, compare and learn to
interpret the differences in the approach developed in the West with the approach developed in the East, as regards
fundamental axioms that underpin the conceptual health-disease definition, whether of musculoskeletal diseases
and Rheumatology or Psychiatry and mental health. The correct use and combination of acupuncture points, as
well as the application of the techniques more fit will be indispensable for the success of the treatment and clinical
outcomes. For this reason the study of clinical cases in compliance with scientific studies will assume crucial
importance.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será maioritariamente teórica (expositiva). A resolução e discussão de casos clínicos em

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

84 de 121

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

contexto de aula é também de extrema importância para a consolidação dos conteúdos. Estes exercícios serão
realizados em aulas teórico-práticas havendo um primeiro momento demonstrativo. A avaliação do conhecimento
será realizada no final de cada temática através de duas frequências, com igual ponderação, teóricas que avaliarão
também conhecimentos práticos, através da resolução de casos clínicos. A nota final da disciplina será a média
aritmética das classificações obtidas em cada uma das frequências.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be mostly theoretical (expository). The resolution and discussion of clinical cases in
class context is also extremely important for the consolidation of contents. These exercises will be held in
theoretical-practical classes with a demonstrative first moment. The evaluation of knowledge will be carried out at
the end of each theme through two theoretical frequencies, with equal weight, that will also evaluate practical
knowledge, through the resolution of clinical cases. The final grade of the course will be the arithmetic mean of the
classifications obtained in each one of the frequencies.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Uma vez que os objetivos de aprendizagem da presente unidade incluem essencialmente a aquisição de
conhecimentos teóricos, a metodologia de ensino adotada é baseada no método expositivo. A resolução de casos
clínicos será realizada em aulas teórico-práticas. O método demonstrativo promove a aplicação do conhecimento
numa vertente prática com vista a uma aprendizagem mais eficaz.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Once the learning objectives of this unit include essentially the acquisition of theoretical knowledge, the teaching
methodology adopted is based on the expository method. The resolution of clinical cases will be held in theoretical
and practical lessons. The demonstrative method promotes the application of knowledge in a practical aspect with
a view to a more effective learning.
3.3.9. Bibliografia principal:
Diamond, A.W.; Turk, S.W.( 1995). Controlo da Dor Crónica, Lisboa, Climepsi.
ROSS, Jeremy (2003). Combinação dos Pontos de Acupunctura, A Chave para o Êxito Clínico. Editora Roca Ltda.
São Paulo.
American Psychiatric Association (2013). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM V. Artmed.
Chenggu, Ye (2004). Tratamiento de las enfermidades mentales por Acupuntura e Moxibustion. Ediciones en
Lenguas Extranjeras. Beijing.
Requena, Y (1990). Acupuntura e Psicologia. Andrei Editora. São Paulo.

Mapa IV - Estágio II / Internship II
3.3.1. Unidade curricular:
Estágio II / Internship II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Claudia Maria Gomes de Sousa - 128h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Sofia Pires Fernandes - 128 h
Paula de Fátima Oliveira Carvalho - 128 h
Sara da Silva Pereira -128 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Localizar corretamente os pontos e os meridianos principais e extraordinários de acupuntura;
Aplicar os métodos do diagnóstico Chinês, entrevista, observação, auscultação, diagnóstico de língua e pulso;
Registar de f. adequada a entrevista, história clínica inicial dos utentes e a evolução do estado clínico;
Aplicar as técnicas de acupuntura, ventosas, moxibustão e eletroacupuntura;
Desenvolver o raciocínio clínico, pela discussão de casos reais e delinear planos de tratamento adequados,
discutindo-os com o supervisor;
Relacionar os conhecimentos de patologia, anatomia, nutrição, imagiologia e análises clínicas com a prática
clínica;
Desenvolver um comportamento com base nos padrões e princípios éticos e deontológicos da profissão,
respeitando as regras de higiene e segurança em prática clínica;
Desenvolver competências de relação com o utente, família e outros profissionais.
Esta UC contribui com 6 ECTS - C. Prática de Acupuntura alíneas d), artigo12º, Port. 172-C/2015, 5 junho
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Locate the major and extraordinary points and meridians of acupuncture;
Apply Chinese diagnostic methods including interview, observation, auscultation, tongue and pulse diagnosis;
Record in an appropriate form and in an appropriate document the interview and initial clinical history, as well as
the evolution of their clinical status;
Apply acupuncture, suction cupping, moxibustion and electroacupuncture techniques;
Develop clinical reasoning by discussing, cases and designing appropriate treatment plans, discussing them with
the supervisor;
To relate knowledge of pathology, anatomy, nutrition, imaging and clinical analysis to clinical practice;
Develop behavior based on practice standards and ethical and deontological principles of the profession,
respecting the rules of hygiene and safety in clinical practice;
Develop skills related to the user, family and other professionals.
This UC contributes 6 ECTS - C. Practice of acupuncture points d), article 12, Port. 172-C / 2015, June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O estágio II visa a o desenvolvimento do raciocinio clínico através da prática do diagnóstico Chinês e do
delineamento de um plano de tratamento adequado. O tratamento deverá ser realizado utilizando apenas técnicas
acupunturais, ventosas, moxibustão e eletroterapia. Desta forma a presente unidade curricular deverá abranger a
maioria dos conteúdos lecionados nas unidades curriculares precedentes, especialmente em teorias fundamentais
em acupuntura I e II, toporafia de meridianos e pontos de acupuntura I e II, metodos de diagnóstico em acupuntura
I e II e técnicas acupunturais.
3.3.5. Syllabus:
Stage II aims at the development of clinical reasoning through the practice of Chinese diagnosis and the design of
an appropriate treatment plan. The treatment should be performed using only acupuncture techniques, suction
cups, moxibustion and electrotherapy. In this way, this curricular unit should cover most of the contents taught in
previous curricular units, especially in fundamental theories in acupuncture I and II, toporafia of meridians and
acupuncture points I and II, diagnostic methods in acupuncture I and II and acupuncture techniques.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular estágio II é o primeiro estágio curricular de caracter prático e não apenas de observação.
Pretende-se que o estudante contacte um dia por semana, durante todo o semestre, com a realidade profissional
de acupuntor. Desta forma o estudante deverá desenvolver essencialmente o raciocinico clinico delineando um
plano de tratamento apropriado de acordo com o diagnóstico Chinês. Assim os conhecimentos adquiridos nas
unidades curriculares de métodos de diagnóstico em acupuntura I e II são absolutamente fundamentais para a
realização de um diagnóstico correto. Prentende-se também que o estudante associe as teorias fundamentais em
acupuntura I e II com o diagnóstico, delineando um plano de tratamento eficaz e refletido. Desta forma é
fundamental o conhecimento dos meridianos e pontos de acupuntura assim como o dominio das técnicas de
acupuntura, ventosas, moxibustão e eletroterapia.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Stage II curricular unit is the first practical and not just observational curricular stage. It is intended that the
student contact one day a week, throughout the semester, with the professional reality of acupuncturist. In this way
the student should develop essentially the clinical reasoning outlining an appropriate treatment plan according to
the Chinese diagnosis. Thus the knowledge acquired in curricular units of diagnostic methods in acupuncture I and
II are absolutely fundamental to the realization of a correct diagnosis. It is also intended that the student associate
the fundamental theories in acupuncture I and II with the diagnosis, outlining an effective and reflected treatment
plan. In this way, knowledge of the meridians and acupuncture points as well as mastery of the acupuncture,
suction, moxibustion and electrotherapy techniques is fundamental.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é prática em contexto real de trabalho, com supervisão do orientador. A avaliação será
realizada pelo orientador, de acordo com grelha de avaliação constante de um contrato de aprendizagem efectuado
no início da unidade curricular, onde serão expressas as necessidades de formação na área onde decorre a
aprendizagem e as propostas de processos para as obter. Esta aquisição é supervisionada pelo docente da escola,
que garante o bom funcionamento deste processo, contribuindo para uma boa relação supervisor-estudante. O
estudante deverá realizar um relatório final de estágio de carácter reflexivo, avaliado pelo docente responsável pela
unidade curricular.
A classificação final da disciplina resulta da seguinte média aritmética ponderada: nota de estágio 70% e relatório
de estágio 30%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology is practical in a real work environment, with supervision of mentor. The evaluation will
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be performed by the Supervisor, in accordance with constant evaluation grid of a learning agreement made at the
beginning of the course, which will be expressed training needs in the area where the team learning and proposed
processes to obtain them. This acquisition is supervised by school teachers, which ensures the proper functioning
of this process, contributing to a good relationship advisor-student. The student must perform a final report of
reflective character stage and a case study, assessed by the teacher responsible for the course. The final score
results from the following weighted arithmetic mean: Stage note 50% and 50% internship report.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto clínico permite ao estudante confrontar os conhecimentos adquiridos ao
longo da componente teórica, teórico-prática, de prática laboratorial e de orientação tutorial no âmbito do processo
de aprendizagem, com casos concretos na prática profissional. Assim, objectiva-se que o estudante possa praticar
o processo de avaliação e de raciocínio em situações reais, interagindo com o orientador de estágio e discutindo
com ele a evolução verificada em cada utente. Esta transposição do contexto académico e da prática simulada para
a prática concreta e real, tem como intuito avaliar a adequação dos conhecimentos aprendidos e a sua
consistência, permitindo ao estudante ter a noção de como deve conduzir o seu processo de aprendizagem,
melhorando, reforçando e aumentando os conhecimentos adquiridos, tornando-se pró-activo na busca de
conhecimento e dando passos concretos na aprendizagem. A realização de um relatório final de estágio contribui
para uma tomada de posição reflexiva do estudante perante o seu processo de aprendizagem e as suas vivências
pessoais em contexto de estágio; permite ainda que os conteúdos abordados ao longo do processo de
aprendizagem e aplicados em contexto clínico sejam sistematizados através da apresentação de um estudo de
caso acerca de um utente acompanhado durante o estágio.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of skills in clinical practice enables the student to confront the knowledge acquired during the
theoretical, theoretical and practical components, laboratory practice and tutorial course with concrete cases in
professional practice.
Thus, objective that the student can practice the evaluation process and reasoning in real situations, interacting
with the internship supervisor and discussing with him the developments in each user. This transposition of the
academic context and simulated practice for concrete and real practice, has the intention to assess the adequacy of
learned knowledge and consistency, allowing the student to get a sense of how to conduct the process of learning,
improving, strengthening and increasing their knowledge and become proactive in the pursuit of knowledge and
taking concrete steps in learning lifelong. The realization of a final stage report contributes to making reflective
student standing with their learning process and their personal experiences in stage of context; still it allows the
contents studied throughout the course and applied in clinical practice are systematized by presenting a case
study about a user accompanied during the internship.
3.3.9. Bibliografia principal:
A definir em cada local, com base nas necessidades específicas. Toda a bibliografia específica de cada unidade
curricular do curso é aplicável à área de intervenção do local de ensino clínico.

Mapa IV - Psicologia do Desenvolvimento / Developmental Psychology
3.3.1. Unidade curricular:
Psicologia do Desenvolvimento / Developmental Psychology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Carla Seabra Torres Pires - 52 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Caraterizar a área de Psicologia do Desenvolvimento;
Compreender a importância dos fenómenos psicológicos;
Compreender o ser humano como um ser biopsicossocial que se desenvolve ao longo de todo o ciclo vital com
influência de vários fatores;
Reconhecer as características de alterações ao desenvolvimento normal;
Compreender criticamente o período desenvolvimental vivido pelo próprio estudante, enquanto jovem-adultos em
transição para o ensino superior;
Estimular o desenvolvimento pessoal e a aquisição de competências relacionais adequadas à relação de ajuda com
clientes de todas as fases de desenvolvimento;
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Explicar o contributo da Psicologia do Desenvolvimento para a prática dos profissionais de saúde, na adaptação
das intervenções à fase de desenvolvimento e às necessidades desenvolvimentais de cada cliente.
Esta unidade curricular contribui com 4 ECTS para a Componente Ciências Fundamentais através das alíneas a),
do artigo 12º de acordo com a Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To characterize the area of Developmental Psychology;
Understand the importance of psychological phenomena;
Understand the human being as a biopsychosocial being that develops throughout the life cycle with influence of
various factors;
Understand critically the developmental period experienced by the student himself as a young adult in transition to
higher education;
Stimulate personal development and the acquisition of relational skills appropriate to the help relationship with
clients of all stages of development;
To explain the contribution of Psychology of Development to the practice of health professionals in adaptation of
interventions to the development phase and to development needs of each client.
This curricular unit contributes with 4 ECTS for the Fundamental Sciences Component through article 12 a),
Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos nucleares e principais teorias para compreensão do desenvolvimento humano: Modelos teóricos de
desenvolvimento ao longo da vida - desenvolvimento cognitivo, moral, psicossexual e psicossocial;
Períodos do desenvolvimento e suas tarefas ao longo do ciclo vital: Desenvolvimento pré-natal e neonatal; Infância;
Idade pré-escolar; Idade escolar; Adolescência; Adulto e Idoso;
Noções de Psicopatologia do Desenvolvimento e alterações do desenvolvimento normal;
Implicação do conhecimento da Psicologia do Desenvolvimento para a prática profissional na saúde e para a
relação de ajuda.
3.3.5. Syllabus:
Nuclear concepts and main theories for understanding human development: Theoretical models of lifelong
development cognitive, moral, psychosexual and psychosocial development;
Periods of development and their tasks throughout the life cycle: Prenatal and neonatal development; Childhood;
Pre-school age; School age; Adolescence; Adult and Aged;
Notions of Developmental Psychopathology and changes in normal development;
Implication of the knowledge of Psychology of Development to professional practice in health and for the help
relationship.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A importância do conhecimento do desenvolvimento ao longo da vida permite um contacto mais adequado entre o
profissional de saúde e os seus utentes. Este conhecimento é fundamental para a adoção de uma abordagem
eficiente, centrada no paciente, e no modelo holístico, num contexto multiprofissional. São também de importância
fundamental a aprendizagem sobre as alterações ao desenvolvimento normal, com vista a realizar deteção,
sinalização, encaminhamento e articulação adequadas com a equipa multiprofissional. Os conteúdos possibilitam
igualmente um auto-conhecimento crítico acerca do seu próprio desenvolvimento, potenciando o desenvolvimento
saudável dos mesmos. Os estudantes podem assim desenvolver competências indicadas para a prática
profissional na saúde que envolve a capacitação intrínseca dos pacientes, tendo em consideração as suas
diferenças individuais, especialmente em termos desenvolvimentais. Desta forma, prevê-se que os estudantes
consigam estabelecer relações de ajuda tendo em consideração a fase desenvolvimental de cada utente, bem
como, consigam estimular o desenvolvimento individual, numa abordagem holística.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The importance of knowledge of lifelong development allows a more adequate contact between the health
professional and clients. This knowledge is fundamental to the adoption of an efficient, patient-centered approach
and the holistic model in a multi-professional context. Also important are learning about changes of normal
development, in order to execute detection, signaling, routing and articulation adequately with the multiprofessional
team. The contents also enable a critical self-knowledge about their own development, enhancing their healthy
development. Students can thus develop competencies indicated for professional practice in health that involves
the intrinsic empowerment of patients, taking into account their individual differences, especially in terms of
development. In this way, it is envisaged that students will be able to establish help relationships taking into
account the developmental phase of each user, as well as, being able to stimulate individual development in a
holistic approach.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Serão utilizadas diferentes metodologias pedagógicas como sendo a projecção de filmes e documentários, a
análise e discussão de casos, o role-play e o role-reversal, motivando os estudantes para uma participação ativa
nas aulas.
Avaliação concretiza-se através de uma prova escrita e realização de um trabalho escrito, com um peso relativo de
80% e 20 % respetivamente.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Different pedagogical methodologies will be used, such as the projection of films and documentaries, case analysis
and discussion, role-play and role-reversal, motivating students to participate actively in class.
Assessment is carried out through a written test and written assignment, with a relative weight of 80% and 20%
respectively.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O debate em grupo permite uma melhor compreensão dos conteúdos ministrados, permitindo através da aplicação
em casos clínicos, uma adequação prática desses mesmos conteúdos. O role-play e o role-reversal permitem o
desenvolvimento da capacidade de empatia, para além de permitir o treino prático de competências. Esta prática
será fundamental na criação de um trabalho em grupo, servindo para consolidar o conhecimento e da promoção da
capacidade adaptativa dos estudantes face a situações que se deparam durante a sua exploração prática.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Group discussion allows a better understanding of the contents, giving the opportunity to practical suitability of
these same contents through the application in clinical cases. The role-play and role-reversal allow the capacity of
empathy, in addition to the fact to allow the practice of practical skills. This practice will be the core of the creation
of a working group, serving to consolidate the knowledge and promoting adaptive capacity of students to situations
they encounter during their practical exploitation.
3.3.9. Bibliografia principal:
Sequeira, C. (2016). Comunicação clínica e relação de ajuda. Lisboa: Lidel.
McCormack, B & McCance, T. (2010). Person Centered Nursing: Theory and practice. Wiley-Blackwell.
Chalifour, J. (2008). A Intervenção terapêutica Vol.1: Os fundamentos existenciais-humanistas da relação de ajuda.
Loures: Lusodidacta.
Chalifour, J. (2008). A Intervenção terapêutica Vol.2: Estratégias de Intervenção. Loures: Lusodidacta.
Lourenço, O. (2006). Psicologia do desenvolvimento moral: Teoria, dados e implicações (3ª ed.), Coimbra:
Almedina.
Papaplia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2006). O desenvolvimento Humano (8ª Ed). Artmed Editora.
Schaie, K. W. & Willis, S. L. (2002). Adult development and aging. New Jersey: Prentice-Hall.
Kegan, R. (2001). The Evolving Self – Problem and Process in Human Development. Harvard University Press.
Papaplia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2001). O mundo da criança (8ª Ed). Lisboa: McGraw-Hill.

Mapa IV - Métodos terapêuticos em Acupuntura II / Therapeutic Methods in Acupuncture II
3.3.1. Unidade curricular:
Métodos terapêuticos em Acupuntura II / Therapeutic Methods in Acupuncture II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro – 112 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Sofia Pires Fernandes – 92 h
WU QI - 22 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Avaliar o estado neuromeníngeo e funcional articular;
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Conhecer os efeitos, indicações, contraindicações e executar as técnicas de Banfa;
Elaborar planos de tratamento de alterações musculoesqueléticas e do foro interno recorrendo ao Tuina;
Planear, organizar e orientar uma classe de exercícios energéticos (qigong e taichi);
Executar nas diferentes áreas corporais das crianças a massagem Tuina;
Compreender a classificação de componentes isolados ou combinados e dos alimentos segundo as teorias da
MTC;
Compreender os diferentes meios de administração dos componentes ou fórmulas e como são preparados;
Demonstrar conhecimentos sobre os efeitos dos componentes usados na farmacopeia chinesa à luz da medicina
Chinesa e da farmacologia ocidental;
Introduzir a prescrição de componentes isolados ou combinados pertencentes à matéria MC.
Esta unidade curricular contribui com 14 ECTS para a componente Princípios da Acupuntura, aline c) artigo 12º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Evaluate the neuromeningeal and functional articular;
Know the effects, indications, contraindications and to execute the Banfa techniques;
Elaborate treatment plans of musculoskeletal and internal disorders using the Tuina;
Plan, organize and guide an energetic exercises class (qigong and taichi);
Perform in the different corporal areas of the children the Tuina massage;
Understand the classification of isolated or combined components and foods according to traditional Chinese
medicine theories;
Understand the different means of administering the components or formulas and how they are prepared;
Mastering theoretical knowledge of the effects of components used in Chinese pharmacopoeia regarding Chinese
medicine and Western pharmacology;
Introduce the prescription of isolated or combined components belonging to the Chinese medical material.
This course unit contributes 14 ECTS to the Principles of Acupuncture Component in accordance with Article12 (c),
Ordinance 172-C / 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Avaliação neuromusculoesquelética – testes funcionais e neuromeníngeos
Banfa;
Tratamento de patologias musculoesqueléticas da face e cabeça, coluna vertebral, membro superior e inferior;
Tratamento de condições do foro interno;
Indicações e contraindicações da massagem Tuina em crianças;
Efeitos da massagem tuina em crianças;
Áreas corporais da criança e execução da massagem Tuina na mão, cabeça, região dorsal e abdominal;
Exercícios práticos de qigong;
Introdução ao Taichi;
Planeamento de uma classe de classes de qigong e taichi;
Contextualização histórica dos tratados clássicos de matéria medica chinesa, seus autores e período de escrita;
Shang Han Lun;
A classificação das substâncias e fórmulas: por famílias; por síndromes; por características (natureza, sabor,
direção de ação); pela ação sobre os Zang-Fu e canais;
Prescrições segundo as dez Famílias-Chave: Gui Zhi; Ma Huang; Chai Hu; Da Huang; Huang Qi; Shi Gao; Huang
Lian; Gan Jiang; Zhi Fu Zi; Zhi Ban Xia.
3.3.5. Syllabus:
Neuromusculoskeletal evaluation - functional and neuromeningeal tests;
Banfa;
Treatment of musculoskeletal disorders of the face and head, spine, upper and lower limbs;
Treatment of internal conditions;
Indications and contraindications of Tuina massage in children;
Effects of Massage in Children;
Child's body areas and Tuina massage on the hand, head, dorsal and abdominal region;
Practical qigong exercises;
Introduction to Taichi;
Planning qigong and taichi classes;
Historical contextualization of the classical treatises of Chinese medical material, their authors and writing period;
Shang Han Lun;
Classification of substances and formulas: by families; by syndromes; by characteristics (nature, taste, direction of
action); by the action on the Zang-Fu and channels;
Prescriptions according to the ten Key Families: Gui Zhi; Ma Huang; Chai Hu; Da Huang; Huang Qi; Shi Gao; Huang
Lian; Gan Jiang; Zhi Fu Zi; Zhi Ban Xia.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos práticos e teóricos referentes a
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técnicas complementares em acupuntura, nomeadamente de conhecimentos avançados de terapia manual Chinesa
e exercício energéticos, de tuina pediátrico e de introdução à fitoterapia Chinesa.
Desta forma é fundamental que os conceitos teóricos, as indicações, as contra-indicações e os mecanismos de
ação fisiológica subjacentes às referidas técnicas sejam dominados pelos alunos. É também fundamental a
abordagem teórica de possiveis situações práticas que se encontram frequentemente em contexto clinico. A
execução prática das técnicas auxiliares de tratamento é absolutamente fulcral ao longo desta unidade curricular.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with practical and theoretical knowledge regarding complementary
techniques in acupuncture, namely advanced knowledge of Chinese manual therapy and energetic exercise,
pediatric tuina and introduction to Chinese herbal medicine.
In this way it is fundamental that the theoretical concepts, indications, contraindications and mechanisms of
physiological action underlying these techniques are dominated by the students. The theoretical approach of
possible practical situations that are often seen in a clinical context is also fundamental. The practical
implementation of the auxiliary techniques of treatment is absolutely crucial throughout this curricular unit.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórica (fitoterapia) e teórico-prática com recurso a práticas
laboratoriais. O docente expões os conteúdos teóricos – aula T- , demonstra a execução da técnica – aula TP - e
seguidamente supervisiona e auxilia os alunos na aplicação do conhecimento – aula PL. Os alunos devem praticar
a terapia manual Chinesa em grupos de dois e os exercícios energéticos individualmente.
A avaliação será realizada com recurso a um exame teórico (30%), a duas avaliações práticas (50%) e a um trabalho
de grupo (20%). O exame teórico visa a avaliação de conhecimento dos conteúdos de fitoterapia Chinesa. Os
exames teórico-práticos avaliarão a aquisição de conhecimentos relativos à terapia manual Chinesa no adulto e na
criança (com recurso a modelo). A avaliação da aquisição de conhecimentos dos conteúdos relativos aos
exercícios energéticos será realizada com recurso a um trabalho prático que visa o planeamento de uma classe.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical (phytotherapy) and theoretical-practical with laboratory
practices. The teacher explains the theoretical contents – T class- demonstrates the execution of the technique – TP
class - and then supervises and assists the students in the application of knowledge – PL class. Students should
practice Chinese manual therapy in groups of two and energy exercises individually.
The evaluation will be carried out using a theoretical exam (30%), two practical evaluations (50%) and a group work
(20%). The theoretical exam aims to assess Chinese phytotherapy contents. Theoretical-practical exams will
evaluate the acquisition of knowledge about Chinese manual therapy in adults (performed in groups of 2) and in
children (using a model). The assessment of energetic exercises will be carried out throw a practical work that aims
to plan a practical class.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é absolutamente essencial que os conceitos teóricos sejam aplicados em contexto
prático. Desta forma as aulas teórico-práticas associadas às práticas laboratoriais são fundamentais para a
aquisição do conhecimento. Durante as aulas teóricas será adotado o método expositivo onde serão abordados
conteúdos como indicações, contraindicações e efeitos das diferentes técnicas auxiliares de tratamento. O recurso
a aulas TP e PL será feito para a aquisição de conhecimentos técnicos, de execução prática e de prescrição
fitoterápica.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is absolutely essential that the theoretical concepts be applied in a practical context. In this
way the theoretical-practical classes associated to laboratory practices are fundamental for the acquisition of
knowledge. During the theoretical classes expository method will be adopted to explain theoretical issues such as
indications, contraindications and effects of the different techniques. The use of TP and PL classes will be done for
the acquisition of technical knowledge, practical execution and phytotherapeutic prescription.
3.3.9. Bibliografia principal:
Archange, G. (1986). Manual de Massagem Chinesa (n.d. ed.). S. Paulo, Brasil: Andrei Editora Ltda.
Huang, H. (2009). Ten Key Formula Families in Chinese Medicine. Eastland Press Inc., USA. ISBN:
978-0-939616-68-8.
Jin, H., Han, M., & Wang , J. (2007). Science of Tui Na - Chinese-English Bilingual Textbooks for international
Students of Chinese TCM Institutions (2ª ed.). Beijing, R.P. China: People´s Medical Publishing House.
Kastner J. (2009) Chinese Nutrition Therapy – Dietetics in Traditional Chinese Medicine (TCM). Georg Thieme
Verlag. ISBN: 978-3-13130-962-4.
Rossi, E. (2011). Pediatrics in Chinese Medicine. Donica Publishing. ISBN: 9781901149081
Sheid V. et al. (2010). Chinese Herbal Medicine: Formulas & Strategies. Eastland Press Inc., USA. ISBN:
978-0-939616-67-1.
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Yang, Z. (2000). Chinese Tuina. Shanghai University of Tradicional Chinese Medicine.

Mapa IV - Acupuntura em Especialidades II / Acupuncture in Specialities II
3.3.1. Unidade curricular:
Acupuntura em Especialidades II / Acupuncture in Specialities II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia – 32h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula de Fátima Oliveira De Carvalho -26 h
Cláudia Maria Gomes De Sousa - 20 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer fisiologia da criança e relacioná-la com as alterações mais comuns;
Métodos de diagnóstico específicos, as medidas gerais do tratamento das alterações patológicas e as síndromes
mais comuns em pediatria;
Conhecer a fisiopatologia do sistema digestivo, urinário e reprodutor masculino e feminino, segundo os
fundamentos da MTC e integrada nos conhecimentos científicos modernos;
Etiologia e possíveis tratamentos de alterações gastroenterológicas, urológicas e ginecológicas;
Relacionar a idade da mulher com as patologias e síndromes ginecológicas;
Fisiologia do ciclo menstrual, as alterações mais comuns e as consequências das mesmas para a saúde da mulher;
Resolver casos clínicos delineando um plano de tratamento nas alterações pediátricas, gastroenterológicas,
urológicas e ginecológicas;
Esta unidade curricular contribui com 6 ECTS para a componente Princípios da Acupuntura, alinea c) artigo 12º da
Portaria 172-C/2015 de 5 de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know the physiology of the child and relate it to the most common changes;
To know the specific diagnostic methods, the general measures of the treatment of pathological alterations and the
most common syndromes;
To know the physiopathology digestive, urinary, male and female reproductive, according to the foundations of
TCM and integrated in modern scientific knowledge;
To know the etiology and treatments of the most common gastroenterological, urological and gynecological
pathological changes;
To Relate the age of the woman to the most common pathologies and gynecological syndromes;
To know the physiology of the menstrual cycle, the most common changes and the consequences of the same for
the woman's health;
To Solve clinical cases by delineating a treatment plan in the most common pediatric, gastroenterological,
urological and gynecological changes.
This curricular unit contributes with 6 ECTS - Acupuncture Principles Component, article 12º (C), f Ordinance 172-C
/ 2015 of June 5.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A fisiologia da criança, do sistema gastrointestinal, urinário e ginecológico segundo os fundamentos da
acupunctura e integração nos conceitos da fisiologia e fisiopatologia ocidental moderna;
Métodos de diagnóstico em pediatria e ginecologia e suas particularidades;
Etiologia e tratamento de febre, Enurese noturna, Dor abdominal, vómitos e diarreia, Eritemas, eczema atópico,
infeções fúngicas, indigestão, desmame, cólicas, vómitos, dentição, choro noturno, Otite média, alergia e asma;
Gastrite, Úlcera péptica, Dispepsia, Refluxo esofágico, Náusea e vómito, Enterite, Síndrome do cólon irritável;
Obstipação, Diarreia, Hemorroidas, Cistite, Nefrite, Prostatite, Uretrite, Poliúria, Oligúria e anúria, Incontinência,
Litíase Renal, Insuficiência Renal (aguda e crônica), Prolapso da bexiga, Impotência, Amenorreia, Endometriose,
Fertilidade/infertilidade, Gravidez, Menopausa, Prolapso uterino;
Resolução de casos práticos de pediatria, gastroenterologia, urologia e ginecologia.
3.3.5. Syllabus:
The physiology of the child, the gastrointestinal, urinary and gynecological system according to the fundamentals
of acupuncture and the integration in the concepts of modern Western physiology and pathophysiology;
Diagnostic methods in pediatrics and gynecology and their particularities;
Etiology and treatment of fever, nocturnal enuresis, abdominal pain, vomiting and diarrhea, Erythema, atopic
eczema, fungal infections, indigestion, weaning, cramps, vomiting, teething, night crying, otitis media, allergy and
asthma, Gastritis, Peptic ulcer, Dyspepsia, Esophageal reflux, Nausea and vomiting, Enteritis, Irritable bowel
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syndrome, Constipation, Hemorrhoids, Cystitis, Nephritis, Prostatitis, Urethritis, Polyuria, Oliguria and anuria,
Incontinence, Renal Lithiasis, Renal insufficiency, Bladder prolapse, Impotence, Amenorrhea, Endometriosis,
Fertility/infertility, Pregnancy, Menopause, Uterine prolapse;
Resolution of practical cases of pediatrics, gastroenterology, urology and gynecology.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os alunos de conhecimentos específicos referentes a diferentes
temáticas relacionadas com pediatria, gastroenterologia, urologia e ginecologia. Desta forma será lecionada a
fisiologia que está subjacente a cada uma destas temáticas assim como as alterações patológicas e funcionais
mais comuns de acordo com a medicina ocidental e de acordo com a medicina tradicional Chinesa. Será também
abordada a etiologia e possíveis tratamentos de acupuntura das alterações pediátricas, gastrointestinais,
urológicas e ginecológicas mais comuns.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with specific knowledge regarding different topics related to pediatrics,
gastroenterology, urology and gynecology pathologies. In this way the physiology that underlies each of these
themes will be taught, as well as the most common pathological and functional changes according to Western
medicine and according to traditional Chinese medicine. The etiology and possible treatments of acupuncture of
the most common pediatric, gastrointestinal, urological and gynecological alterations will also be discussed.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será maioritariamente teórica uma vez que os conceitos serão expostos aos alunos. A
resolução e discussão de casos práticos em contexto de aula é também de extrema importância para a
consolidação dos conteúdos. Estes exercícios serão feitos em aulas teórico-práticas. A avaliação do conhecimento
será realizada em dois momentos distintos, sensivelmente a meio e no final da disciplina, através de 2 frequências
com igual ponderação na nota final da unidade curricular. Após serão discutidos em grupo os pontos que se
revelaram mais críticos numa atitude de avaliação formativa.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be mostly theoretical since the concepts will be exposed to the students. The
resolution and discussion of practical cases in class context is also extremely important for the consolidation of
contents. These exercises will be done in theoretical-practical classes. The assessment of knowledge will be
carried out in two distinct moments, in the middle and at the end of the course, through 2 frequencies with equal
weight in the final grade of the curricular unit. After that, the points that were most critical in an attitude of formative
evaluation will be discussed in a group.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Uma vez que os objetivos de aprendizagem da presente unidade incluem essencialmente a aquisição de
conhecimentos teóricos, a metodologia de ensino adotada é baseada no método expositivo. A resolução de casos
clínicos práticos será realizada em aulas teórico-práticas e visa a aplicação do conhecimento tendo em conta o
ambiente de estagio e o ambiente real de trabalho.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since the learning objectives of this unit include essentially the acquisition of theoretical knowledge, the teaching
methodology adopted is based on the expository method. The resolution of practical clinical cases will be carried
out in theoretical-practical classes and aims on the application of knowledge taking into account the stage
environment and the actual working environment.
3.3.9. Bibliografia principal:
Langyue, D, Yijun G, Shuhui, H, et al. (2005). Chinese Acupuncture and Moxibustion. Beijing, China: People`s
Republic of China.
Maciocia G. (2011). Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine, 2nd Edition.Elsvier. ISBN: 978-0-44310-422-0.
Maciocia G. (2015). The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists
– 3rd Edition. Elsvier. ISBN:978-0-70205-216-3.
Flaws, B. (2002).A handbook of TCM Pediatrics - A practitioner´s guide to the care and treatment of common
childhood diseases. Blue Poppy Press: Boulder, CO.
Flaws, B. (1996). Keeping your child healthy with TCM. Blue Poppy Press: Boulder, CO.

Mapa IV - Estágio III / Internship III
3.3.1. Unidade curricular:
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Estágio III / Internship III
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuela Maria Silva Santos - 100 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Sofia Pires Fernandes - 100 h
Cláudia Maria Gomes de Sousa – 100 h
Paula de Fátima Oliveira de Carvalho – 100 h
Sara da Silva Pereira - 100 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar em contexto clínico as técnicas de acupuntura e auxiliares, nomeadamente massagem e digitopuntura
energéticas, exercícios energéticos e reflexologia;
Desenvolver o raciocínio clínico através da discussão de casos e delinear planos de tratamento recorrendo a
técnicas de acupuntura;
Intervir maioritariamente em patologias do foro musculoesquelético, reumático e psiquiátrico;
Intervir em casos de dor aguda, dor crónica, quadros depressivos e ansiosos com uso da massagem e
digitopuntura energéticas, exercícios energéticos e reflexologia como forma de tratamento;
Relacionar os conhecimentos de patologia, anatomia, nutrição, imagiologia e análises clínicas com a prática
clínica.
Demonstrar comportamento adequado com base nos padrões de prática e nos princípios éticos e deontológicos da
profissão, respeitando as regras de higiene e segurança em prática clínica.
Esta UC contribui com 6 ECTS - Componente Prática de Acupuntura alíneas d), artigo12º, Portaria 172-C/2015, 5
junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Apply in a clinical context the acupuncture and auxiliary techniques, namely energetic massage and digitopuncture,
energetic exercises and reflexology;
Develop clinical reasoning through case discussion and outline treatment plans using acupuncture techniques;
Intervene mainly in musculoskeletal, rheumatic and psychiatric disorders;
Intervene in cases of acute pain, chronic pain, depressive and anxious pictures with the use of energetic massage
and digitopuncture, energetic exercises and reflexology as a form of treatment;
To relate the knowledge of pathology, anatomy, nutrition, imaging and clinical analysis with clinical practice.
Demonstrate appropriate behavior based on practice standards and the ethical and deontological principles of the
profession, respecting the rules of hygiene and safety in clinical practice.
This UC contributes 6 ECTS - Practical Acupuncture Component, article 12 (d) Ordinance 172-C / 2015, June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O estágio III é um estágio cumulativo que visa o desenvolvimento do raciocinio clínico e o delineamento de um
plano de tratamento que privilegie o uso da massagem e digitopuntura energéticas, exercícios energéticos e
reflexologia (auriculoterapia) como forma de tratamento. É esperado que o estudante intervenha essencialmente
em patologias do foro musculoesquelético, reumático e psiquiátrico. É também esperado que o estudante registe
adequadamente a evolução do estado clínico do utente e cumpra todas as regras de éticas, deontológicas, de
higiene e segurança na prática clínica.
A presente unidade curricular deverá abranger a maioria dos conteúdos lecionados nas unidades curriculares
precedentes, especialmente em métodos terapêuticos de acupuntura I e acupuntura em especialidades I.
3.3.5. Syllabus:
Stage III is a cumulative stage aimed at the development of clinical reasoning and the design of a treatment plan
that favors the use of energetic massage and digitopuncture, energetic exercises and reflexology (auriculotherapy)
as a form of treatment. It is expected that the student will intervene essentially in musculoskeletal, rheumatic and
psychiatric disorders. It is also expected that the student adequately records the evolution of the patient's clinical
status and complies with all ethical, deontological, hygiene and safety rules in clinical practice.
This curricular unit should cover most of the contents taught in the previous curricular units, especially in
therapeutic methods of acupuncture I and acupuncture in specialties I.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular estágio III tem um carácter orientado para a intervenção em qualquer patologia sendo no
entanto mais apropriado a patologias do foro musculoesquelético e reumático e psiquiátrico – lecionadas na
unidade curricular de acupuntura em especialidades I. Desta forma a o uso da massagem e digitopuntura
energéticas, exercícios energéticos e reflexologia (auriculoterapia) torna-se essencial no tratamento de situações
de dor aguda, dor crónica e prolongada, estados depressivos e ansiosos. Os conhecimentos adquiridos nas
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unidades curriculares de patologia, anatomia, nutrição, imagiologia e análises clínicas devem também ser testados
e solicitados com vista à obtenção de um diagnóstico convencional robusto. Os conhecimentos de diagnóstico em
acupuntura devem ser igualmente testados pelo supervisor. Pretende-se que o estudante contacte com a realidade
profissional de acupuntor um dia por semana durante todo o semestre.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The stage III curricular unit has a character oriented to intervention in any pathology being however more
appropriate to musculoskeletal and rheumatic and psychiatric disorders - taught in the curricular unit of
acupuncture in specialties I. In this way to the use of energetic massage, energetic exercises and reflexology
(auriculotherapy) becomes essential in the treatment of situations of acute pain, chronic and prolonged pain,
depressive and anxious states. The knowledge acquired in the curricular units of pathology, anatomy, nutrition,
imaging and clinical analysis should also be tested and requested in order to obtain a robust conventional
diagnosis. Diagnostic knowledge in acupuncture should also be tested by the supervisor. It is intended that the
student contact with the professional acupuncturist reality one day a week throughout the semester.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é prática em contexto real de trabalho, com supervisão do orientador. A avaliação será
realizada pelo orientador, de acordo com grelha de avaliação constante de um contrato de aprendizagem efectuado
no início da unidade curricular, onde serão expressas as necessidades de formação na área onde decorre a
aprendizagem e as propostas de processos para as obter. Esta aquisição é supervisionada pelo docente da escola,
que garante o bom funcionamento deste processo, contribuindo para uma boa relação supervisor-estudante. O
estudante deverá realizar um relatório final de estágio de carácter reflexivo, avaliado pelo docente responsável pela
unidade curricular. A classificação final da disciplina resulta da seguinte média aritmética ponderada: nota de
estágio 80% e relatório de estágio 20%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology is practical in a real work environment, with supervision of mentor. The evaluation will
be performed by the Supervisor, in accordance with constant evaluation grid of a learning agreement made at the
beginning of the course, which will be expressed training needs in the area where the team learning and proposed
processes to obtain them. This acquisition is supervised by school teachers, which ensures the proper functioning
of this process, contributing to a good relationship advisor-student. The student must perform a final report of
reflective character stage and a case study, assessed by the teacher responsible for the course. The final score
results from the following weighted arithmetic mean: Stage note 80% and 20% internship report.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto clínico permite ao estudante confrontar os conhecimentos adquiridos ao
longo da componente teórica, teórico-prática, de prática laboratorial e de orientação tutorial no âmbito do processo
de aprendizagem, com casos concretos na prática profissional. Assim, objectiva-se que o estudante possa praticar
o processo de avaliação e de raciocínio em situações reais, interagindo com o orientador de estágio e discutindo
com ele a evolução verificada em cada utente. Esta transposição do contexto académico e da prática simulada para
a prática concreta e real, tem como intuito avaliar a adequação dos conhecimentos aprendidos e a sua
consistência, permitindo ao estudante ter a noção de como deve conduzir o seu processo de aprendizagem,
melhorando, reforçando e aumentando os conhecimentos adquiridos, tornando-se pró-activo na busca de
conhecimento e dando passos concretos na aprendizagem. A realização de um relatório final de estágio contribui
para uma tomada de posição reflexiva do estudante perante o seu processo de aprendizagem e as suas vivências
pessoais em contexto de estágio; permite ainda que os conteúdos abordados ao longo do processo de
aprendizagem e aplicados em contexto clínico sejam sistematizados através da apresentação de um estudo de
caso acerca de um utente acompanhado durante o estágio.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of skills in clinical practice enables the student to confront the knowledge acquired during the
theoretical, theoretical and practical components, laboratory practice and tutorial course with concrete cases in
professional practice.
Thus, objective that the student can practice the evaluation process and reasoning in real situations, interacting
with the internship supervisor and discussing with him the developments in each user. This transposition of the
academic context and simulated practice for concrete and real practice, has the intention to assess the adequacy of
learned knowledge and consistency, allowing the student to get a sense of how to conduct the process of learning,
improving, strengthening and increasing their knowledge and become proactive in the pursuit of knowledge and
taking concrete steps in learning lifelong. The realization of a final stage report contributes to making reflective
student standing with their learning process and their personal experiences in stage of context; still it allows the
contents studied throughout the course and applied in clinical practice are systematized by presenting a case
study about a user accompanied during the internship.
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3.3.9. Bibliografia principal:
A definir em cada local, com base nas necessidades específicas. Toda a bibliografia específica de cada unidade
curricular do curso é aplicável à área de intervenção do local de ensino clínico.

Mapa IV - Investigação I / Investigation I
3.3.1. Unidade curricular:
Investigação I / Investigation I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Henrique Lopes Pereira - 26h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer as etapas do processo de investigação; Analisar os diferentes tipos de investigação, finalidades,
procedimentos, vantagens e limitações; Compreender as ferramentas e métodos para desenvolver estudos
científicos;
Valorizar a complementaridade das abordagens qualitativa, quantitativa e participativa na investigação; Sustentar a
tomada de decisão na melhor evidência científica; Apresentar um projeto de investigação; Demonstrar
conhecimento sobre as etapas do processo, tipos de estudo e metodologias; Avaliar criticamente artigos
científicos; Estrutura o proj. de investigação centrado no problema formulado respeitando todas as etapas do
mesmo; Planear a fase conceptual e metodológica da investigação; Justificar as opções adotadas em cada etapa
do processo de investigação;
Definir estratégias para construção de uma proposta de projeto de investigação.
Esta UC contribui com 2 ECTS para a componente Outros domínios, alínea b) artigo 10º da Portaria 172-C/2015 de 5
de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know the steps of the research process; Analyze the types of research, purposes, procedures, advantages and
limitations; Understanding the tools and methods to develop scientific studies; Enhance the complementarity of
qualitative, quantitative and participatory approaches in research; Uphold the decision taken on the best scientific
evidence; Present a research project; Demonstrates knowledge of the stages of the
research process, types of study and methodologies; Critically evaluates scientific articles; Structure the research
project focused on the problem formulated, respecting all stages of the same; Plans the conceptual phase of the
research; Define the technical procedures and methodologies appropriate to the purpose of the study; Justifies the
options adopted at each stage of the research process; Define strategies for building a proposed research project.
This CU contributes with 2 ECTS to the component Outros Domínios, point b) article 10 of Decree 172-C/2015
5June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Fases do processo de investigação científica; A formulação do problema de investigação; Os objetivos, as
questões e/ou as hipóteses de Investigação; Paradigmas de investigação: Investigação Qualitativa, Quantitativa e
Investigação-ação participativa; Características dos métodos; Críticas à sua abordagem; Desenho de Investigação;
Elementos do desenho de investigação; Métodos de amostragem; Erro amostral; Representatividade da amostra;
Instrumentos e Método de recolha de dados; Princípios de medida, Níveis de medida, Vantagens da medição de
variáveis, O processo de mensuração das variáveis, Etapas de da recolha de dados, Modos de abordagem; Focus
group, Worldcafé, Foto Voice; Ética em investigação científica; Operacionalização dos requisitos éticos em
investigação científica; Comissões de ética; O consentimento informado; Projeto de investigação; Etapas da
elaboração do projeto de investigação; Fontes de financiamento para a investigação.
3.3.5. Syllabus:
Stages of the research process; The research problem formulation; The objectives, questions and / or hypotheses
Research; Research Paradigms: Qualitative research, quantitative research and Research- Participatory Action in
Health. Characteristics of methods. Criticism of the approach; Research Design; Methods of sampling;
Sampling error. Representativeness of the sample; Instrument and data collection Method; Measurement principles.
Levels of measurement: nominal; ordinal; interval; proportion and scale; Advantages of the measured variables.
The process of measurement of variables. Setting the random error and systematic error. Method of reliability.
Steps of data collection. approach modes; Focus group; Worldcafé Foto Voice; Ethics in scientific research;
Operationalization of ethical requirements in scientific research. Ethics committees. Informed consent; Research
Project;
Preparation of the present research project; Funding sources for research.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram seleccionados de forma a dar resposta, simultaneamente, aos objetivos de
aprendizagem e às competências requeridas. Pretende-se nesta UC levar o estudante a adquirir, compreender e
transformar os conhecimentos relacionados com os conteúdos programáticos selecionados, desde a identificação
de áreas com interesse e/ou prioridades para estudo, da análise critica de informação cientifica em bases de dados
adequadas, na elaboração de um projeto de investigação, com respeito pelos princípios éticos e requisitos
metodológicos adequados à questão de investigação. Durante este momento de aprendizagem serão privilegiados
momentos de análise e reflexão sobre as fases do processo de investigação, através da definição do desenho de
investigação que responda à(s) questão(ões) de partida. Esses momentos são promovidos em sessões letivas de
tipologia: orientação tutorial, capazes de fomentar um espírito crítico reflexivo, assim como, de apoiarem à tomada
de decisão e ao raciocínio científico na procura da evidência sobre boas práticas em acupuntura.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents have been selected in order to achieve learning objectives and required competences. It is intended in
this UC take the student to acquire, understand and transform the knowledge related to the selected program
contents, from the identification of areas of interest and / or priorities for study of scientific information critical
analysis in appropriate databases, the development of a research project, with respect for ethical principles and
methodological requirements appropriate to the research question.
During this time of learning will be promotes moments of analysis and reflection on the phases of the research
process by defining the research design that responds to the (s) question (s) of departure. These moments are
promoted in sessions typology Tutorial guidance, able to foster a reflective critical thinking, as well as to support
decision making and scientific reasoning in finding evidence of good practice in acupuncture.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino assentam numa abordagem teórica e teórico-prática, construindo um quadro de
referência de base, quer através de exposição, quer de trabalhos de pesquisa e de síntese. Estas abordagens serão
complementadas, numa perspetiva de aplicação, em momentos de orientação tutorial através da aplicação da
técnica de PBL (Problem Based Learning) uniformizada através de guia orientador a facultar a docente e
estudantes.
O desenvolvimento de competências será potenciado por estratégias de apresentação escrita e oral. Defesa pública
do Projeto de Investigação perante júri constituído para o efeito. A avaliação será operacionalizada através da
apresentação escrita e oral do Projeto de Investigação. Será desenvolvida em cada grupo a dinâmica de peer
feedback, conjuntamente com o orientador, na identificação dos contributos de cada elemento e respetivas
competências atingidas na elaboração do Projeto de Investigação.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methods are based on a theoretical and theoretical-practical approach, building a basic framework,
either through exposure or research and synthesis. These approaches will be complemented, in an application
perspective, in tutorial guidance by applying the PBL method (Problem Based Learning) standardized to teachers
and students by a provided guide. Skills development will be enhanced by submitting written and oral strategies.
Public defense of the research project to a jury. The evaluation will be operationalized through writing and oral
presentation of the Research Project. Will be developed in each group the dynamics of peer-feedback, together wit
the supervisor, identifying the contributes of each element and respective competences achieved in the
development of the Research Project.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Ao longo das sessões letivas será efetuada exposição de conteúdos em função dos respetivos objetivos a atingir
em articulação com o momento da fase conceptual e metodológica em que cada grupo se encontre. Dado o
carácter eminente teórico-prático e prático serão promovidos momentos de partilha da experiência de trabalho
autónomo, com prática refletida do mesmo, na identificação de boas práticas de investigação face aos problemas
identificados. Em cada sessão de orientação tutorial cada elemento do grupo fará auto-avaliação, assim como, dará
feedback dos contributos de cada par que integra o grupo de investigação, no sentido de contribuir positivamente
para um trabalho mais efetivo entre elementos face aos objetivos de aprendizagem definidos na UC.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Throughout the sessions will be made an exhibition of the function contents of the respective objectives to be
achieved in conjunction with the time of conceptual and methodological phase in each group are. Given the
theoretical and practical eminent character and practical, they will be promoted time sharing of autonomous work
experience with practice reflection, identifying best practice research address to the problems identified. In each
tutorial session each group member will self-assessment, as well as give feedback of the contributions of each peer
(peer feedback) integrating the research group, to contribute positively to a more effective working between
elements meet the learning objectives defined at UC.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Cervo, Amado Luiz; Bervian, Pedro Alcino (2002). Metodologia Científica. 5ª ed. São Paulo: Editora Afiliada, 242.
Fortin, Marie Fabienne (2000). O Processo de Investigação: Da concepção à realização. 2ª ed. Loures: Lusociência,
388 p.
Fortin, Marie Fabienne, Côte, José; Filion Françoise (2009). Fundamentos e etapas do processo de Investigação.
Lusodidacta.
Marconi, Mariana de Andrade; Lakatos, Eva Maria (2001). Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos
básicos, pesquisas bibliográficas projecto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6ª ed revi. e ampliada.
São Paulo: Editora Atlas, 219 p.
Pestana, Maria Helena; Gageiro, João Nunes (2003). Análise de dados para ciências sociais: A complementariedade
do SPSS. 3ª ed.. Lisboa: Edições Sílabo, 727 p.
Quivy, Raymond; Campenhoudf, Luc Van (1998). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 2ª ed. Lisboa:
Gradiva, 282 p.

Mapa IV - Métodos Terapêuticos em Acupuntura III / Therapeutic Methods in Acupunture III
3.3.1. Unidade curricular:
Métodos Terapêuticos em Acupuntura III / Therapeutic Methods in Acupunture III

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro – 160 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula de Fátima Oliveira de Carvalho -66 h
Ricardo Caldeira Rodeia Picão – 54 h
WU Qi – 54 h
Cláudia Maria Gomes de Sousa – 54h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Prescrever componentes fitoterápicos de acordo com o diagnóstico Chinês;
Reconhecer as metodologias centrais da dietética chinesa e a caracterização das suas intervenções;
Conhecer as vantagens e limitações da reflexologia podal e da acupuntura craniana;
Localizar as zonas reflexas e os pontos podais e cranianos conhecendo os princípios do tratamento;
Compreender os fundamentos do método do equilíbrio;
Distinguir a utilização de uma abordagem local ou global do método do equilíbrio aplicando-o no tratamento da dor
e de patologias de foro interno;
Compreender os fundamentos do Sistema de Acupuntura Ortodoxa do Mestre Tung, áreas e principais pontos de
tratamento: localização anatómica, ações, funções e indicações;
Resolver casos práticos referentes a todas a especialidades de acupuntura e a todas as técnicas auxiliares de
acupuntura lecionadas até à data.
Esta UC contribui com 17 ECTS, Componente Principios da Acupuntura alíneas c), do artigo 12º, Portaria
172-C/2015 de 5 de junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To prescribe herbal components according to the diagnosis Chinese;
To recognize the central methodologies of Chinese dietetics and the characterization of their interventions;
To know the advantages and limitations of foot reflexology and cranial acupuncture;
Locate the reflex zones and the cranial and podal points knowing the principles of the treatment;
Understand the fundamentals of the balance method;
Distinguish the use of a local or global approach to the balance method by applying it in the treatment of pain and
internal disease pathologies;
Understand the fundamentals of the Master Tung Orthodox Acupuncture, areas and main treatment points:
anatomical location, actions, functions and indications;
To solve practical cases referring to all the acupuncture specialties taught to date with acupuncture and all the
auxiliary techniques of acupuncture taught to date.
This UC contributes with 17 ECTS, Component Acupuncture Principles c), of Article 12, Ordinance 172-C / 2015 of
June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Prescrição fitoterápica segundo os seis níveis energéticos;
Preparação e prescrição de componentes e fórmulas chinesas - meios de administração, execução de decocções,
dosagens, toxicidade, efeitos secundários, interações entre componentes e com fármacos ocidentais;
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Metodologia da Dietética Chinesa;
Dietética na prática clínica;
Aplicação da Dietética Chinesa em Condições patológicas;
Acupuntura craniana - indicações, contraindicações e efeitos; localização das zonas de punção e tipos de
manipulação;
Reflexologia podal - indicações, contraindicações e efeitos; localização de pontos e áreas; tipos de manipulação;
Introdução ao método do equilíbrio;
Teorias avançadas aplicadas ao método do equilíbrio;
Introdução ao método do mestre Tung - principais regras; os pontos por 10 Zonas/Áreas;
Principais diferenças entre o Método Clássico e o Sistema Tung;
Resolução de casos práticos.
3.3.5. Syllabus:
Phytotherapeutic prescription according to the six energy levels;
Preparation and prescribing of Chinese components and formulas - means of administration, performance of
decoctions, dosages, toxicity, side effects, interactions between components and with western drugs;
Methodology of Chinese Dietetics;
Dietetics in clinical practice;
Application of Chinese Dietetics in Pathological Conditions;
Headache - indications, contraindications and effects; location of puncture zones and types of manipulation;
Foot reflexology - indications, contraindications and effects; location of points and areas; types of manipulation;
Introduction to the equilibrium method;
Advanced theories applied to the equilibrium method;
Introduction to Master Tung's method: main rules; the points for 10 zones / areas;
Main differences between the Classic Method and the Tung System;
Practical case resolution.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos práticos e teóricos referentes a
técnicas complementares em acupuntura, nomeadamente no uso e prescrição de componentes isolados e
composições (fórmulas) de matéria medica chinesa assim como o aconselhamento nutricional e dietético segundo
os fundamentos da medicina tradicional chinesa; sistemas reflexológicos (acupuntura craniana, reflexologia
podal); método do equilíbrio e método do mestre Tung; análise e discussão de casos clínicos.
Desta forma é fundamental que os conceitos teóricos, as indicações, as contra-indicações e os mecanismos de
ação fisiológica subjacentes às referidas técnicas sejam dominados pelos alunos. É também fundamental a
abordagem teórica de possíveis situações práticas que se encontram frequentemente em contexto clinico. Nesta
fase do curso o estudante deve ser autónomo na análise de casos práticos sendo que o docente apenas deve
orientá-lo caso surjam questões.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with practical and theoretical knowledge regarding complementary
techniques in acupuncture, namely in the use and prescription of isolated components and compositions
(formulas) of Chinese medical matter as well as nutritional and dietary advice based on the fundamentals of
traditional medicine Chinese; reflexology systems (cranial acupuncture, foot reflexology); method of balance and
master Tung method; analysis and discussion of clinical cases.
In this way it is fundamental that the theoretical concepts, indications, contraindications and mechanisms of
physiological action underlying these techniques are dominated by the students. The theoretical approach of
possible practical situations that are often in the clinical context is also fundamental. At this stage of the course the
student should be autonomous in the analysis of practical cases and the teacher should only guide you in case of
doubts.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será essencialmente teórico-prática com recurso a práticas laboratoriais e a orientações
tutoriais. O docente expões os conteúdos teóricos – aula T- , demonstra a execução da técnica – aula TP - e
seguidamente supervisiona e auxilia os alunos na aplicação do conhecimento – aula PL. Os alunos devem praticar
em grupos de dois.
Nas temáticas de fitoterapia, dietética e nutrição o ensino será maioritariamente teórico com predominância do
método expositivo. Nas temáticas de reflexologia podal, acupuntura craniana, método do equilíbrio e acupuntura do
mestre Tung os conceitos serão adquiridos em aulas teóricas, demonstrados em aulas teórico-práticas e
exercitados em aulas práticas. A resolução e discussão de casos clínicos simulando a prática profissional será
realizada em orientações tutoriais. A avaliação será feita com recurso a 3 exames teóricos (45%), 2 exames práticos
(30%) e 2 trabalhos individuais de estudo de caso (25%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be essentially theoretical and practical using laboratory practices and tutorial
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guidelines. The teacher expounds the theoretical contents - class T, demonstrates the execution of the technique class TP - and then supervises and assists the students in the application of knowledge - class PL. Students should
practice in groups of two.
In the topics of phytotherapy, dietetics and nutrition, the teaching will be mostly theoretical with predominance of
the expository method. In the themes of foot reflexology, cranial acupuncture, Tung Master's method of balance and
acupuncture, the concepts will be acquired in theoretical classes, demonstrated in theoretical-practical classes and
practiced in practical classes. The resolution and discussion of clinical cases simulating the professional practice
will be carried out in tutorial orientations. The evaluation will be made using 3 theoretical exams (45%), 2 practical
exams 30% and 2 individual case studies 25%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na presente unidade curricular é absolutamente essencial que os conceitos teóricos sejam aplicados em contexto
prático. Desta forma as aulas teórico-práticas associadas às práticas laboratoriais são fundamentais para a
aquisição do conhecimento. Durante as aulas teóricas será adotado o método expositivo onde se abordarão
conteúdos como contexto histórico, classificação dos componentes/fórmulas e alimentos, aplicações e
mecanismos de ação, interações, indicações, contraindicações e efeitos das diferentes técnicas auxiliares de
tratamento. O recurso a aulas TP e PL será feito para a aquisição de conhecimentos técnicos e de execução prática
de diferentes técnicas, identificação de características organolépticas de alguns componentes de plantas assim
como preparação de decocções. As aulas de orientação tutorial serão realizadas com o objetivo de discutir e
resolver casos clínicos com os estudantes. A ponderação na avaliação dos conteúdos teóricos e práticos é
baseada na importância de cada temática sendo privilegiada a busca pelo conhecimento por parte do estudante
nas orientações tutoriais.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit it is absolutely essential that the theoretical concepts be applied in a practical context. In this
way the theoretical-practical classes associated to laboratory practices are fundamental for the acquisition of
knowledge. During the theoretical classes, the expository method will be adopted, where contents such as
historical context, classification of components / formulas and foods, applications and mechanisms of action,
interactions, indications, contraindications and effects of the different auxiliary techniques of treatment will be
adopted. The use of TP and PL classes will be done for the acquisition of technical knowledge and practical
execution of different techniques, identification of organoleptic characteristics of some plant components as well
as preparation of decoctions. Tutorial classes will be held with the objective of discussing and resolving clinical
cases with students. The weighting in the evaluation of the theoretical and practical contents is based on the
importance of each subject being privileged the search for the knowledge on the part of the student.
3.3.9. Bibliografia principal:
Carson, P. (1988). La Acupuntura Ortodoxa de Tung: Un arte de sanación ancestral y genuino. HsinYaPublications
Ltd. ISBN: 095-307-8906-2
JinShiYing (1996). Manual prático de Cranipuntura. Roca
Kastner J. (2009) Chinese Nutrition Therapy – Dietetics in Traditional Chinese Medicine (TCM). Georg Thieme
Verlag. ISBN: 978-3-13130-962-4
Sheid V. et al. (2010). Chinese Herbal Medicine: Formulas & Strategies. Eastland Press Inc., USA. ISBN:
978-0-939616-67-1.
Tan R. (2003). Dr. Tan’s Strategy of Twelve Magical Points. ISBN: 9780975941201.
Tan R. (2007). Acupuncture 1,2,3. ISBN: 9780975941232.
Tan R. and Rush S. (1991). Twelve and twelve in acupuncture - Advanced principles and techniques. ISBN:
9787117153058.
Wright, Janet (2002). Reflexologia y digitopuntura .Ed Circulo delectores. Barcelona.
Young, W. (2009). Lectures on Tung´s acupuncture: Points study. American Chinese Medical Culture Center.
ISBN:978-0-9779026-4-4

Mapa IV - Acupuntura em Especialidades III / Ecupuncture in Specialities III
3.3.1. Unidade curricular:
Acupuntura em Especialidades III / Ecupuncture in Specialities III

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia - 26 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Wu Qi - 38 h

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a génese do tumor e metastização, efeitos da quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia;
Conhecer e diferenciar as condições de pele típicas;
Compreender a génese das doenças do sistema cardiorespiratório e mecanismos fisiopatológicos;
Conhecer as doenças do sistema nervoso central, periférico e autonómico e mecanismos fisiopatológicos;
Conhecer a localização das estruturas anatómicas em otorrinolaringologia e sintomas (medicina ocidental e com a
MTC;
Identificar e tratar os efeitos secundários inerentes à cirurgia em oncologia, cardiopneumologia, no sistema
nervoso central e periférico e otorrinolaringologia;
Identificar conjugações de pontos segundo funções e indicações terapêuticas e resolver casos práticos delineando
um plano de tratamento em situações oncológicas, dermatológicas, cardiopneumologicas, neurológicas e
otorrinolaringológicas.
Esta UC contribui com 5 ECTS, Componente Principios da Acupuntura alíneas c), do artigo 12º, Portaria 172-C/2015
de 5 de junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the genesis of tumor and metastization, effects of chemotherapy, radiotherapy and hormone therapy;
Know and differentiate typical skin conditions;
Understand the genesis of diseases of the cardiorespiratory system and pathophysiological mechanisms;
To know the diseases of the central nervous system, peripheral and autonomic and pathophysiological
mechanisms;
To know the location of anatomical structures in otorhinolaryngology and symptoms (Western medicine and with
MTC;
Identify and treat the inherent side effects of surgery in oncology, cardiopneumology, central and peripheral
nervous system and otolaryngology;
To identify conjugations of points according to therapeutic functions and indications and to solve practical cases
delineating a treatment plan in oncological, dermatological, cardiopneumological, neurological and
otorhinolaryngological situations.
This UC contributes with 5 ECTS, Component Acupuncture Principles c), of Article 12, Ordinance 172-C / 2015 of
June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O cancro enquanto doença sistémica;
O cancro enquanto doença sistémica
O tumor maligno e a metastização;
A cirurgia – controlo da dor;
A quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia – controlo dos efeitos secundários;
Sintomas da pele;
Doenças do frio na neurodermite;
A cicatriz – avaliação e tratamento;
Patologias do sistema tegumentar;
Conceitos ocidentais e chineses na área da cardiopneumologia;
Principais doenças em cardiopneumologia;
Diagnosticar e tratar casos na área da cardiopneumologia;
O sistema nervoso central, periférico e autónomo;
Semiologia em neurologia;
Conceitos de medicina chinesa na área da otorrinolaringologia;
Fisiopatologia em otorrinolaringologia;
Acupunctura na voz;
Terapias complementares;
Discussão de casos práticos nas temáticas de oncologia, dermatologia, Cardiopneumologia, neurologia e
otorrinolaringologia.
3.3.5. Syllabus:
Cancer as a systemic disease;
Malignant tumor and metastization;
Surgery - Pain Management;
Chemotherapy, radiotherapy and hormone therapy - control of side effects;
Skin Symptoms;
Diseases of the cold in neurodermatitis;
The scar - evaluation and treatment;
Pathologies of the integumentary system;
Western and Chinese concepts in the field of cardiopneumology;
Major diseases in cardiopneumology;
Diagnose and treat cases in the area of cardiopneumology;
The central nervous system, peripheral and autonomous;
Semiology in neurology;
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Concepts of Chinese medicine in the area of otorhinolaryngology;
Pathophysiology in otorhinolaryngology;
Acupuncture in the voice;
Complementary Therapies;
Discussion of practical cases in the topics of oncology, dermatology, cardiopneumology, neurology and
otorhinolaryngology.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A presente unidade curricular pretende dotar os alunos de conhecimentos especificos referentes a diferentes
temáticas nomeadamente oncologia, dermatologia, cardiopneumologia, neurologia e otorrinolaringologia. Desta
forma será relembrada a fisiologia que está subjacente a cada uma destas temáticas assim como as alterações
patológicas e funcionais mais comuns de acordo com a medicina convencional e de acordo com a medicina
tradicional Chinesa. Será também abordada a etiologia e possíveis planos de tratamentos de acupuntura das
alterações oncologias, dermatologias, cardiopneumologicas, neurologicas e otorrinolaringologicas mais comuns.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims to provide students with specific knowledge related to different topics including oncology,
dermatology, cardiopneumology, neurology and otolaryngology. In this way, the physiology underlying each of
these themes will be recalled as well as the most common pathological and functional changes according to
conventional medicine and according to traditional Chinese medicine. The etiology and possible plans of
acupuncture treatments of the most common oncology, dermatology, cardiopneumological, neurological and
otorhinolaryngological alterations will also be discussed.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será maioritariamente teórica uma vez que os conceitos serão expostos aos alunos. A
resolução e discussão de casos práticos em contexto de aula é também de extrema importância para a
consolidação dos conteúdos. Estes exercícios serão feitos em aulas teórico-práticas. A avaliação do conhecimento
será realizada em dois momentos distintos, a meio e no final da unidade curricular, através de 2 provas escritas
com igual ponderação na nota final da unidade curricular.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be mostly theoretical since the concepts will be exposed to the students. The
resolution and discussion of practical cases in class context is also extremely important for the consolidation of
contents. These exercises will be done in theoretical-practical classes. The assessment of knowledge will be
carried out in two distinct moments, approximately midway and at the end of the course, through 2 frequencies with
equal weight in the final grade of the discipline.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Uma vez que os objetivos de aprendizagem da presente unidade incluem essencialmente a aquisição de
conhecimentos teóricos, a metodologia de ensino adotada é baseada no método expositivo. A resolução de casos
clínicos práticos será realizada em aulas teórico-práticas e visa a aplicação do conhecimento tendo em conta o
ambiente de estagio e o ambiente real de trabalho.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since the learning objectives of this unit include essentially the acquisition of theoretical knowledge, the teaching
methodology adopted is based on the expository method. The resolution of practical clinical cases will be carried
out in theoretical-practical classes and aims at the application of knowledge taking into account the stage
environment and the actual working environment.
3.3.9. Bibliografia principal:
Cao, X., Wu, G. C., & Cheng, J. (2010). Acupuncture therapy for neurological diseases: a neurobiological view (p.
166). Y. Xia (Ed.). Beijing, China:: Springer.
Cho, William CS. (2010). Supportive cancer care with Chinese medicine. Berlin, Germany: Springer.
Rabinstein, A. A., & Shulman, L. M. (2003). Acupuncture in clinical neurology. The neurologist, 9(3), 137-148.
Jellinger, K. A. (1999). Principles and application of acupuncture in neurology.
Wiener medizinischeWochenschrift (1946), 150 (13-14),278-285.

Mapa IV - Estágio IV / Internship IV
3.3.1. Unidade curricular:
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Estágio IV / Internship IV
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Cerqueira Ribeiro - 120h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Sofia Pires Fernandes - 120 h
Cláudia Maria Gomes de Sousa – 130 h
Liliana Filipa Martins de Sousa -130 h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar em contexto clínico real as técnicas de acupuntura e as técnicas auxiliares de acupunctura, massagem e
digitopuntura energéticas, exercícios energéticos, terapia manual pediátrica e fitoterapia.
Desenvolver o raciocínio clínico através da discussão de casos, delinear planos de tratamento adequados.
Intervir em patologias do foro gastrointestinal, urológico, ginecológico e pediátrico utilizando técnicas
acupunturais, massagem e digitopuntura energéticas, exercícios energéticos, terapia manual pediátrica e
fitoterapia.
Relacionar os conhecimentos de patologia, anatomia, nutrição, imagiologia, análises clínicas, psicologia e
psicologia com a prática clinica.
Demonstrar um comportamento com base nos padrões de prática e nos princípios éticos e deontológicos da
profissão, respeitando as regras de higiene e segurança em prática clínica.
Esta UC contribui com 6 ECTS - Componente Prática de Acupuntura alíneas d), artigo12º, Portaria 172-C/2015, 5
junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Apply in real clinical context the acupuncture techniques and the auxiliary techniques of acupuncture, energetic
massage and digitopuncture, energetic exercises, manual pediatric therapy and phytotherapy.
Develop clinical thinking through case discussion, outline appropriate treatment plans.
Intervene in gastrointestinal, urological, gynecological and pediatric pathologies using acupuncture techniques,
energetic massage and digitopuncture, energetic exercises, manual pediatric therapy and phytotherapy.
To relate the knowledge of pathology, anatomy, nutrition, imaging, clinical analysis, psychology and psychology to
clinical practice.
Demonstrate behavior based on practice standards and ethical and deontological principles of the profession,
respecting the rules of hygiene and safety in clinical practice.
This UC contributes 6 ECTS - Practical Acupuncture Component, article 12º, (d)Ordinance 172-C / 2015, June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O estágio IV é um estágio cumulativo que visa o desenvolvimento do raciocinio clínico e o delineamento de um
plano de tratamento que utilize técnicas acupunturais e técnicas auxiliares de acupuntura nomeadamente
massagem e digitopuntura energéticas, exercícios energéticos, terapia manual pediátrica e fitoterapia. É esperado
que o estudante intervenha essencialmente em patologias do for pediátrico, gastrointestinal, ginecológico e
urológico. É também esperado que o estudante registe adequadamente a evolução do estado clínico do utente e
cumpra todas as regras de éticas, deontológicas, de higiene e segurança na prática clínica. Desta forma a presente
unidade curriculardeverá abranger a maioria dos conteúdos lecionados nas unidades curriculares precedentes
especialmente em métodos terapêuticos de acupuntura II e especialidades em acupuntura II.
3.3.5. Syllabus:
Stage IV is a cumulative stage aimed at the development of clinical reasoning and the design of a treatment plan
using acupuncture techniques and auxiliary acupuncture techniques, namely energetic massage and
digitopuncture, energetic exercises, manual pediatric therapy and phytotherapy. It is expected that the student will
intervene essentially in pediatric, gastrointestinal, gynecological and urological pathologies. It is also expected that
the student adequately records the evolution of the patient's clinical status and complies with all ethical,
deontological, hygiene and safety rules in clinical practice. In this way, the curricular unit will cover most of the
content taught in the preceding curricular units, especially in acupuncture II and acupuncture II specialties.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular estágio IV tem um carácter orientado para a intervenção em qualquer patologia sendo no
entanto mais apropriado a patologias do foro gastrointestinal, urológico, ginecológico e pediátrico – lecionadas na
unidade curricular de especialidades em acupuntura II. Desta forma a aplicação prática dos conhecimentos
referentes a técnicas auxiliares de acupuntura nomeadamente massagem e digitopuntura energéticas, exercícios
energéticos, terapia manual pediátrica e fitoterapia são fundamentais como complemento às técnicas
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acupunturais. Os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares de patologia, anatomia, nutrição,
imagiologia, análises clínicas, psicologia e psicologia do desenvolvimento devem também ser testados e
solicitados com vista à obtenção de um diagnóstico convencional robusto. Os conhecimentos de diagnóstico em
acupuntura devem ser igualmente testados pelo supervisor. Pretende-se que o estudante tenha contacto com a
realidade profissional de acupuntor durante 1 dia e meio por semana.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The stage IV curricular unite has a character oriented to intervention in any pathology but is more appropriate to
gastrointestinal, urological, gynecological and pediatric pathologies - taught in the curricular unit of specialties in
acupuncture II. In this way the practical application of the knowledge related to auxiliary techniques of acupuncture
namely energetic massage and digitopuncture, energetic exercises, manual pediatric therapy and phytotherapy are
fundamental as a complement to the acupuncture techniques. The knowledge acquired in curricular units of
pathology, anatomy, nutrition, imaging, clinical analysis, psychology and developmental psychology must also be
tested and requested in order to obtain a robust conventional diagnosis. Diagnostic knowledge in acupuncture
should also be tested by the supervisor. It is intended that the student has contact with the professional reality of
acupuncturist during 1 day and a half per week.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é prática em contexto real de trabalho, com supervisão do orientador. A avaliação será
realizada pelo orientador, de acordo com grelha de avaliação constante de um contrato de aprendizagem efectuado
no início da unidade curricular, onde serão expressas as necessidades de formação na área onde decorre a
aprendizagem e as propostas de processos para as obter. Esta aquisição é supervisionada pelo docente da escola,
que garante o bom funcionamento deste processo, contribuindo para uma boa relação supervisor-estudante. O
estudante deverá realizar um relatório final de estágio de carácter reflexivo, avaliado pelo docente responsável pela
unidade curricular. A classificação final da disciplina resulta da seguinte média aritmética ponderada: nota de
estágio 80% e relatório de estágio 20%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology is practical in a real work environment, with supervision of mentor. The evaluation will
be performed by the Supervisor, in accordance with constant evaluation grid of a learning agreement made at the
beginning of the course, which will be expressed training needs in the area where the team learning and proposed
processes to obtain them. This acquisition is supervised by school teachers, which ensures the proper functioning
of this process, contributing to a good relationship advisor-student. The student must perform a final report of
reflective character stage and a case study, assessed by the teacher responsible for the course. The final score
results from the following weighted arithmetic mean: Stage note 80% and 20% internship report.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto clínico permite ao estudante confrontar os conhecimentos adquiridos ao
longo da componente teórica, teórico-prática, de prática laboratorial e de orientação tutorial no âmbito do processo
de aprendizagem, com casos concretos na prática profissional. Assim, objectiva-se que o estudante possa praticar
o processo de avaliação e de raciocínio em situações reais, interagindo com o orientador de estágio e discutindo
com ele a evolução verificada em cada utente. Esta transposição do contexto académico e da prática simulada para
a prática concreta e real, tem como intuito avaliar a adequação dos conhecimentos aprendidos e a sua
consistência, permitindo ao estudante ter a noção de como deve conduzir o seu processo de aprendizagem,
melhorando, reforçando e aumentando os conhecimentos adquiridos, tornando-se pró-activo na busca de
conhecimento e dando passos concretos na aprendizagem. A realização de um relatório final de estágio contribui
para uma tomada de posição reflexiva do estudante perante o seu processo de aprendizagem e as suas vivências
pessoais em contexto de estágio; permite ainda que os conteúdos abordados ao longo do processo de
aprendizagem e aplicados em contexto clínico sejam sistematizados através da apresentação de um estudo de
caso acerca de um utente acompanhado durante o estágio.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of skills in clinical practice enables the student to confront the knowledge acquired during the
theoretical, theoretical and practical components, laboratory practice and tutorial course with concrete cases in
professional practice.
Thus, objective that the student can practice the evaluation process and reasoning in real situations, interacting
with the internship supervisor and discussing with him the developments in each user. This transposition of the
academic context and simulated practice for concrete and real practice, has the intention to assess the adequacy of
learned knowledge and consistency, allowing the student to get a sense of how to conduct the process of learning,
improving, strengthening and increasing their knowledge and become proactive in the pursuit of knowledge and
taking concrete steps in learning lifelong. The realization of a final stage report contributes to making reflective
student standing with their learning process and their personal experiences in stage of context; still it allows the
contents studied throughout the course and applied in clinical practice are systematized by presenting a case
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study about a user accompanied during the internship.
3.3.9. Bibliografia principal:
A definir em cada local, com base nas necessidades específicas. Toda a bibliografia específica de cada unidade
curricular do curso, aplicável à área de intervenção do local de ensino clínico

Mapa IV - Investigação II / Investigation II
3.3.1. Unidade curricular:
Investigação II / Investigation II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Henrique Lopes Pereira - 46h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Claúdia Maria Gomes de Sousa - 10h
Daniel Cerqueira Ribeiro - 10h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Analisar criticamente diferentes tipos de desenhos de investigação, amostragem, instrumentos de medida; Discutir
os conceitos de validade interna e externa; Realizar a colheita de dados, de acordo com a estratégia definida;
Organizar, analisar e interpretar os dados de investigação; Analisar artigos de investigação; Definir os princípios
éticos da investigação e o papel das comissões de ética; Escrever o relatório de investigação. Analisar o
planeamento do projeto de investigação elaborado no âmbito da Unidade Curricular da Investigação; Demonstrar
capacidade crítica sobre os aspetos éticos da investigação; Desenvolver o trabalho de campo; Analisar e
interpretar os achados da investigação;
Apresentar os resultados da investigação, sua discussão e respetivas conclusões; Elaborar o relatório; Integrar os
resultados da investigação na prática profissional.
Esta UC contribui com 5 ECTS para a componente Outros domínios, alínea b) artigo 10º da Portaria 172-C/2015 de 5
de junho.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Critically analyze different types of research drawings, sample types, types and measurement instruments; Discuss
the concepts of internal and external validity; Conduct data collection, according to the strategy; Organize, analyze
and interpret research data; Analyse research articles; Set the ethical principles of research and the role of ethics
committees; Write the research report; Analyze the planning of the research project prepared within the scope of
the Research Curricular Unit; Demonstrate critical capacity on the ethical aspects of research; Develop fieldwork;
Analyze and interpret research findings; Present the results of the investigation, its discussion and conclusions;
Prepare the report; Integrate research results into professional practice.
This CU contributes with 5 ECTS to the Component Outros domínios, point b) article 10 of Decree 172-C/2015 5
June.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Análise crítica do projecto de Investigação - Fase Empírica; Recolha e Tratamento dos dados; Organização e
codificação da informação; Análise quantitativa: Estatística descritiva e inferencial; Análise Qualitativa: análise de
conteúdos; Descrição, interpretação e discussão dos resultados; Organização, apresentação e defesa de
monografia; Relatório; Artigo científico.
3.3.5. Syllabus:
Critical analysis of the research project - Empirical phase; Collection and processing of data; Organization and
coding information; Quantitative analysis: descriptive and inferential statistics; Qualitative analysis: content
analysis; Description, interpretation and discussion of results; Organization, presentation and thesis defense;
Report; Scientific article.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram selecionados de forma a dar resposta aos objetivos de aprendizagem desta UC,
em particular, no sentido da aquisição das competências requeridas. Pretende-se nesta UC dar continuidade aos
objetivos já atingidos na Investigação I, levando o estudante a adquirir, compreender e transformar os
conhecimentos relacionados com os conteúdos programáticos selecionados, desde o da identificação de áreas
com interesse e/ou prioridades para estudo, na elaboração de projetos de investigação, com respeito pelos
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princípios éticos e requisitos metodológicos, assim como, na elaboração de relatórios da investigação
desenvolvida, culminando na divulgação e disseminação dos resultados, quer seja por via de comunicação oral ou
artigo.
Durante este momento de aprendizagem serão privilegiados momentos de análise e reflexão sobre o desenho de
investigação em tipologia de orientação tutorial, capaz de fomentar um espírito critico reflexivo, assim como, de
apoio à tomada de decisão e de raciocínio científico na procura na evidência sobre a prática clínica de acupuntura.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents have been selected in order to meet the learning objectives of this course in particular, towards the
acquisition of skills required. It is intended in this UC to continue the goals already achieved in Research I and II,
taking the student to acquire, understand and transform the knowledge related to the selected program contents,
from the identification of areas of interest and / or priorities for study, in the development of research projects, with
respect for ethical and methodological requirements principles, as well as in the preparation of research reports
developed, culminating in the publication and dissemination of results, whether through oral communication or
article.
During this time of learning are favoring moments of analysis and reflection on the research design in typology
tutorial, able to foster a spirit critical reflection, as well as to support decision-making and scientific reasoning in
finding evidence on clinical practice acupuncture.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participativo e colaborativo centrado na aprendizagem dos estudantes. Desenvolvimento da fase empírica com
acompanhamento em OT. Utilização de Problem Based learning – PBL, em tipologia OT. Análise crítica com revisão
do projeto de investigação. Defesa pública da Monografia perante júri constituído para o efeito. A avaliação será
operacionalizada através da apresentação escrita e oral de Monografia com artigo. Será desenvolvida em cada
grupo a dinâmica de peer feedback, na identificação dos contributos de cada elemento para a monografia com
artigo, conjuntamente com o orientador.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Participatory and collaborative, focused on student learning. Development of empirical phase monitoring in OT.
Using Problem Based Learning - PBL in OT typology. Critical analysis with research project review Public defense
Monograph before jury for this purpose. The evaluation will be operationalized through writing and oral
presentation Monograph with article. It will be developed in each group the dynamic peer feedback, identifying the
contributions of each element in the product monograph, together with the supervisor.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Ao longo das sessões letivas será efetuada uma exposição dos conteúdos em função dos respetivos objetivos a
atingir em articulação com o momento da fase empírica em que cada grupo se encontre. Dado o carácter eminente
teórico-prático e prático, serão promovidos momento de partilha de experiência de campo, com prática reflexiva da
mesma, assim como identificadas boas prática de investigação e definição de estratégias para problemas
identificados. Em cada sessão de orientação tutorial cada elemento do grupo fará uma auto-avaliação no que diz
respeito ao processo e à sua intervenção , assim como, de cada par que integra o grupo de investigação, no
sentido de contribuir positivamente para um trabalho mais efetivo entre elementos face aos objetivos de
aprendizagem definidos na UC ou pelo grupo.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
During sessions will be made a statement of contents based on the respective objectives to achieve in articulation
with the moment of the empirical phase in each group are. Given the theoretical and practical eminent character
and practical, will be promoted time sharing of field experience with reflected practice the same, and identified good
practice research and definition of strategies to identified problems. In each tutorial session each group member
will do a self-assessment with regard to the process and its intervention, as well as each pair integrating the
research group, to contribute positively to a more effective working between elements meet the learning objectives
defined in the UC or group.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bardin, Laurence (2011). Análise de conteúdo. Lisboa, 281 p.
Flick, Uwe (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. 1ª ed.. Lisboa : Monitor, 305 p. Fortin, M. F.
(1999). O Processo de investigação: da concepção à realização. Loures: Lusociência.
Fortin, Marie-Fabienne ; Côte, José ; Filion, Françoise (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação.
Loures : Lusodidacta, 595 p. Hicks, Carolyn M. (2006). Métodos de investigação para terapeutas clínicas:
Concepção de projectos de aplicação e análise. 3ªed.. Loures Lusociência, 333p.
Hill, M. M.; Hill, A. (2000). Investigação por questionário. Lisboa: Edições Silabo. Lakatos, Eva M.; Marconi, M. A.
(1990). Técnicas de Pesquisa. 2ª ed. S. Paulo: Atlas.
Pestana, Maria Helena; Gageiro, João Nunes (2003). Análise de Dados para Ciências Sociais: A complementaridade
do SPSS. 3ª ed.. Lisboa: Edições Sílabo.
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Quivy, R.; Campenhoudf, L. V. (1992). Manual de Investigação nas Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.

Mapa IV - Estágio V / Internship V
3.3.1. Unidade curricular:
Estágio V / Internship V

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Sofia Pires Fernandes - 284 h
3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Picão Caldeira Rodeia - 126 h
Paula de Fátima Oliveira de Carvalho - 126 h
Daniel Cerqueira Ribeiro – 106 h
Manuela Maria Silva Santos - 174 h

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar em contexto clínico as técnicas de acupunctura, moxibustão, ventosas, eletroacupuntura, terapia manual
Chinesa, exercícios energéticos, auriculoterapia, reflexologia podal, acupuntura craniana, métodos do equilibrio de
Tan e Tung, terapia manual pediátrica, dietética e fitoterapia Chinesa;
Demonstrar raciocínio clínico e delinear planos de tratamento recorrendo a todas técnicas de acupuntura;
Selecionar a técnica de acupuntura e auxiliares de acupuntura mais indicada à situação de saúde do utente;
Intervir em patologias do foro musculoesquelético e reumático, ginecológico, urológico, otorrinolaringológico,
pediátrico, gastrointestinal, oncológico, dermatológico, cardiopneumológico, neurológico e de saúde mental;
Relacionar os conhecimentos de patologia, anatomia, nutrição, imagiologia, análises clínicas, farmacologia e
psicologia com a prática clinica.
Esta UC contribui com 25 ECTS - Componente Prática de Acupuntura alíneas d), artigo12º, Portaria 172-C/2015, 5
junho
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To apply in clinical context the techniques of acupuncture, moxibustion, suction cups, electroacupuncture, Chinese
manual therapy, energetic exercises, auriculoterapia, foot reflexology, cranial acupuncture, Tan and Tung balance
methods, manual pediatric therapy, dietetics and Chinese herbal medicine;
Demonstrate clinical reasoning and delineate treatment plans using all acupuncture techniques;
To select the acupuncture technique and acupuncture aids best suited to the patient's health situation;
Intervene in musculoskeletal and rheumatic, gynecological, urological, otorhinolaryngological, pediatric,
gastrointestinal, oncological, dermatological, cardiopneumological, neurological and mental health pathologies;
To relate the knowledge of pathology, anatomy, nutrition, imaging, clinical analysis, pharmacology and psychology
with clinical practice.
This UC contributes 25 ECTS - Practical Component of Acupuncture points d), Article 12, Ordinance 172-C / 2015,
June 5
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Trata-se do estágio final que visa aprimorar o raciocínio clínico e a aplicação de planos de tratamento no âmbito da
Acupuntura. O estudante aplica os conteúdos lecionados ao longo do curso, procurando integrar 0s
conhecimentos de forma a demonstar competências específicas da prática da acupuntura. O estudante regista
adequadamente a evolução do estado clínico do utente e cumpra todas as regras de éticas, deontológicas, de
higiene e segurança na prática clínica. Este estágio deve contribuir para o desenvolvimento de competências
profissionais e de uma boa integração na vida profissional ativa. Deve realizar o seu trabalho sempre numa atitude
de abertura, á dúvida e ao trabalho em equipa multidisciplinar. Deve mobilizar estratégias de cooping para trabalhar
com um grau de autonomia considerável, sentido de responsabilidade, ética e deontologia profissional,
ponderação e tomada de decisão clinica ajustada a cada situação, contribuindo para a afirmação e imagem da
profissão de Acupuntor.
3.3.5. Syllabus:
This is the final stage aimed at improving clinical reasoning and the application of treatment plans within the scope
of Acupuncture. The student applies the contents taught throughout the course, seeking to integrate the knowledge
in order to demonstrate specific competences of acupuncture practice. The student adequately records the
evolution of the patient's clinical status and complies with all the rules of ethics, deontology, hygiene and safety in
clinical practice. This stage should contribute to the development of professional skills and a good integration into
active professional life. You should always work in an attitude of openness, doubt and multidisciplinary teamwork.
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It should mobilize cooping strategies to work with a considerable degree of autonomy, sense of responsibility,
ethics and professional deontology, weighting and clinical decision making adjusted to each situation, contributing
to the affirmation and image of the Acupuntor profession.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular estágio V tem um carácter orientado para a intervenção em qualquer patologia do foro
musculoesquelético e reumático, ginecológico, urológico, otorrinolaringológico, pediátrico, gastrointestinal,
oncológico, dermatológico, cardiopneumológico, neurológico e de saúde mental. Estas condições deverão ser
tratadas com recurso a todas as técnicas lecionadas de forma a que a estudante possa desenvolver as suas
competencias práticas e manuais. Desta forma a aplicação de todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos 7
semestres precedentes é fundamental. Pretende-se que o estudante contacte com a realidade profissional de
acupuntor 5 dias por semana durante todo o semestre.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Stage V has a character oriented to intervention in any pathology of the musculoskeletal and rheumatic,
gynecological, urological, otorhinolaryngological, pediatric, gastrointestinal, oncological, dermatological,
cardiopneumological, neurological and mental health disorders. These conditions should be dealt with using all the
techniques taught so that the student can develop their practical and manual skills. In this way the application of all
the knowledge acquired during the previous 7 semesters is fundamental. It is intended that the student contact with
the professional acupuncturist reality 5 days a week throughout the semester.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é prática em contexto real de trabalho, com supervisão do orientador. A avaliação será
realizada pelo orientador, de acordo com grelha de avaliação constante de um contrato de aprendizagem efectuado
no início da unidade curricular, onde serão expressas as necessidades de formação na área onde decorre a
aprendizagem e as propostas de processos para as obter. Esta aquisição é supervisionada pelo docente da escola,
que garante o bom funcionamento deste processo, contribuindo para uma boa relação orientador-estudante. O
estudante deverá realizar um relatório final de estágio de carácter reflexivo e com um estudo de caso, avaliado pelo
docente responsável pela unidade curricular. A classificação final da disciplina resulta da seguinte média aritmética
ponderada: nota de estágio 80% e relatório de estágio 200%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology is practical in a real work environment, with supervision of mentor. The evaluation will
be performed by the Supervisor, in accordance with constant evaluation grid of a learning agreement made at the
beginning of the course, which will be expressed training needs in the area where the team learning and proposed
processes to obtain them. This acquisition is supervised by school teachers, which ensures the proper functioning
of this process, contributing to a good relationship advisor-student. The student must perform a final report of
reflective character stage and a case study, assessed by the teacher responsible for the course. The final score
results from the following weighted arithmetic mean: Stage note 80% and 20% internship report.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A aquisição de competências em contexto clínico permite ao estudante confrontar os conhecimentos adquiridos ao
longo das componentes teórica, teórico-prática, de prática laboratorial e de orientação tutorial do curso com casos
concretos na prática profissional. Assim, objectiva-se que o estudante possa praticar o processo de avaliação e de
raciocínio em situações reais, interagindo com o orientador de estágio e discutindo com ele a evolução verificada
em cada utente.Esta transposição do contexto académico e da prática simulada para a prática concreta e real, tem
como intuito avaliar a adequação dos conhecimentos aprendidos e a sua consistência, ermitindo ao estudante ter a
noção de como deve conduzir o seu processo de aprendizagem, melhorando, reforçando e aumentando os
conhecimentos adquiridos, tornando-se pró-activo na busca de conhecimento e dando passos concretos na
aprendizagem ao longo da vida. A realização de um relatório final de estágio contribui para uma tomada de posição
reflexiva do estudante perante o seu processo de aprendizagem e as suas vivências pessoais em contexto de
estágio; permite ainda que os conteúdos estudados ao longo do curso e aplicados em contexto clínico sejam
sistematizados através da apresentação de um estudo de caso acerca de um utente acompanhado durante o
estágio.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquisition of skills in clinical practice enables the student to confront the knowledge acquired during the
theoretical, theoretical and practical components, laboratory practice and tutorial course with concrete cases in
professional practice.
Thus, objective that the student can practice the evaluation process and reasoning in real situations, interacting
with the internship supervisor and discussing with him the developments in each user. This transposition of the
academic context and simulated practice for concrete and real practice, has the intention to assess the adequacy of
learned knowledge and consistency, allowing the student to get a sense of how to conduct the process of learning,
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improving, strengthening and increasing their knowledge and become proactive in the pursuit of knowledge and
taking concrete steps in learning lifelong. The realization of a final stage report contributes to making reflective
student standing with their learning process and their personal experiences in stage of context; still it allows the
contents studied throughout the course and applied in clinical practice are systematized by presenting a case
study about a user accompanied during the internship.
3.3.9. Bibliografia principal:
A definir em cada local, com base nas necessidades específicas. Toda a bibliografia específica de cada unidade
curricular do curso, aplicável à área de intervenção do local de ensino clínico

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos
D4.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

Categoria /
Category

Grau /
Degree

Andreia Sofia
Pires Fernandes

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

Cláudia Maria
Professor Adjunto ou
Doutor
Gomes de Sousa equivalente

Ricardo Picão
Caldeira Rodeia

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Daniel Cerqueira Professor Adjunto ou
Doutor
Ribeiro
equivalente
Equiparado a
Rui Miguel Freitas
Professor Adjunto ou Doutor
Gonçalves
equivalente
Qi Wu
Paula de Fátima
Oliveira de
Carvalho

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

CTC da
Instituição
proponente

Ciências Biomédicas –
100
Medicina Tradicional Chinesa

Ciências Biomédicas –
100
Medicina Tradicional Chinesa

Ficha
submetida

Mestrado de Especialização
em Medicina Tradicional
Chinesa

100

Ficha
submetida

Engenharia Química e
Biológica

100

Ficha
submetida

Química/Bioquímica

60

Ficha
submetida

Medicina

100

Ficha
submetida

Enfermagem

100

Ficha
submetida

Análises Clínicas e Saúde
Pública

15

Ficha
submetida

Psicologia - Especialidade
em Psicologia Cognitiva

15

Ficha
submetida

Epidemiologia e Saúde
Pública

5

Ficha
submetida

Psicologia

100

Bioética

5

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ficha
submetida

Educação

100

Ficha
submetida

Título de
especialista (DL
206/2009)

Administração e Planificação
100
da educação

Ficha
submetida

Saúde Pública

Ficha
submetida

CTC da
Instituição
proponente
CTC da
Instituição
proponente

CTC da
Professor Adjunto ou
Licenciado Instituição
equivalente
proponente
Equiparado a
CTC da
Professor Adjunto ou Licenciado Instituição
equivalente
proponente

Equiparado a
Título de
Fernando Veloso
Professor Adjunto ou Licenciado especialista (DL
de Faria
equivalente
206/2009)
Ana Catarina
Duarte da Silva
Júlio Manuel
Peixoto Pinto

Equiparado a
Professor Adjunto ou Doutor
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto ou Doutor
equivalente

Ana Carla Seabra Professor Adjunto ou
Doutor
Torres Pires
equivalente
Carlos Manuel
Costa Gomes

Henrique Lopes
Pereira

Fernanda Maria
Príncipe Bastos
Ferreira
António Manuel
dos Santos
Ferreira

108 de 121

Equiparado a
Professor Adjunto ou Doutor
equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Regime de tempo Informação/
/ Employment link Information

Título de
especialista (DL
206/2009)

100

Ficha
submetida

Ficha
submetida
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Ana Teresa
Oliveira Rufino

Equiparado a
Professor Adjunto ou Doutor
equivalente

Equiparado a
Márcio Luis Pinto
Professor Adjunto ou Doutor
Domingues
equivalente
José António
Pinho da Silva

Equiparado a
Professor Adjunto ou Doutor
equivalente

Título de
especialista (DL
206/2009)

Equiparado a
CTC da
Manuela Maria da
Professor Adjunto ou Licenciado Instituição
Silva Santos
equivalente
proponente
Sara da Silva
Pereira

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

CTC da
Instituição
proponente
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Farmácia

20

Ficha
submetida

Ciências do Desporto

5

Ficha
submetida

Medicina Preventiva

10

Ficha
submetida

Enfermagem

60

Ficha
submetida

Ciências Farmaceuticas

60

Ficha
submetida

1255

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos * / Full time teaching staff *

Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers:

ETI / FTE Percentagem / Percentage
10

79.681274900398

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado * / Academically qualified teaching staff *

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE):

ETI / FTE Percentagem / Percentage

5.2

41.434262948207

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

ETI / Percentagem* /
FTE Percentage*

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme
(FTE):
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

5.2

41.434262948207

12.55

7.35

58.565737051793

12.55

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three
years:
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ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*
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Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

2

15.93625498008

12.55

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente atualização:
Os procedimentos para a avaliação do desempenho estão definidos no Regulamento do Sistema de Avaliação do
Desempenho do Pessoal Docente. Tem como princípios gerais: (1) orientação - visando a melhoria da qualidade do
desempenho dos docentes; (2) consideração de todas as vertentes da atividade dos docentes; (3) consideração da
especificidade de cada área disciplinar; (4) consideração dos processos de avaliação conducentes à obtenção,
pelos docentes, de graus e títulos académicos no período em apreciação; (5) consideração dos relatórios
produzidos, no período em apreciação, no cumprimento de obrigações do estatuto da carreira e a sua avaliação; (6)
responsabilização pelo processo de avaliação do dirigente máximo da instituição de ensino superior; (7) realização
da avaliação pelo órgão técnico-científico, podendo recorrer à colaboração de peritos externos; (8) realização
periódica, pelo menos trienal; (9) resultados da avaliação do desempenho expressos numa menção reportada à
escala: Excelente, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente; (10) homologação dos resultados da avaliação pelo
dirigente máximo da instituição, assegurando um justo equilíbrio da distribuição desses resultados, em obediência
ao princípio da diferenciação do desempenho; (11) possibilidade de audiência prévia dos interessados; (12)
possibilidade dos interessados impugnarem judicialmente, nos termos legais, o ato de homologação.
Os procedimentos assentam indicadores de desempenho agrupados em quatro dimensões: (a) Docência; (b)
Investigação, (c) Desenvolvimento e Inovação; (d) Participação em atividades de gestão.
Intervêm no processo de avaliação: (i) o Pres. Cons.Direção; (ii) o Cons. Técnico-Científico (CTC); (iii) os
avaliadores, designados pelo CTC, devendo a escolha recair, obrigatoriamente, sobre professores de categoria
superior ou igual à do avaliado; (iv) o avaliado. O processo inicia-se com a definição pelo docente, do seu perfil de
avaliação, de acordo com as funções e especificidade da área disciplinar, do seu projeto académico individual, em
coerência com o plano estratégico da Escola.
O processo integra as seguintes fases: (i) auto-avaliação; (ii) validação; (iii) avaliação; (iv) audiência prévia; e (v)
homologação. A auto-avaliação concretiza-se através do preenchimento da grelha de avaliação individual;
elaboração de um relatório que consubstancie a atividade desenvolvida durante o período objeto de avaliação. O
CTC procede à validação da informação inserida pelo avaliado e comunica aos avaliadores. Os avaliadores efetuam
a avaliação do relatório. Após a data da comunicação pelo CTC do projeto de decisão relativo ao resultado da
avaliação, o docente dispõe de 10 dias úteis para se pronunciar devendo esta ser fundamentada e apresentada por
escrito ao Pres. do CTC. O CTC atribui a classificação final, para homologação ao Pres.Cons.Direção, sendo esta
comunicada ao docente.
4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
The procedures for performance evaluation are defined in Regulation System Personnel Performance Evaluation
Teaching.
Its general principles: guidance aimed at improving the quality of performance of teachers; consideration of all
aspects of activity of teachers; account the specificity of each subject area; consideration of the evaluation
procedures leading to obtaining the teachers of degrees and academic titles in the reporting period; consideration
of the reports produced in the period under consideration in the fulfillment of career status of obligations and its
assessment; accountability for the evaluation process of the maximum leader of the higher education institution;
completion of the evaluation by the technical-scientific body, and can call on the assistance of external experts;
periodical, at least every three years; Performance evaluation of the results expressed in a statement reported on
the scale: Excellent, Very Good, Good, Sufficient and Insufficient; approval of the evaluation results by the top
manager of the institution, ensuring a proper balance of the distribution of these results, in accordance with the
principle of performance differentiation; possibility of hearing of interested parties; possibilities of the interested
legally contest, in legal terms, the ratification act. The procedures are based performance indicators grouped into
three dimensions: teaching; Research, Development and Innovation; Participation in management activities.
Involved in the evaluation process: the Chairman of the Board; the
Technical-Scientific Council; evaluators appointed by the Scientific-Technical Council, and the choice fall
mandatorily on senior teachers or equal to the assessed; the evaluated. The process begins with the definition by
the teacher, the profile evaluation, according to the function and specificity of the subject area, their individual
academic project, in coherence with the strategic plan of the school. The process includes the following stages:
self assessment; validation; evaluation; prior hearing; and approval. Self-assessment is concretized by filling
(drafted in own model) the individual evaluation grid; preparation of a report that consolidates the activities
undertaken during the assessed period. The Technical-Scientific Council for validating the information entered by
the assessed and communicated to the evaluators. Assessors perform an assessment report. After the date of
notification by the Technical-Scientific Council of the draft decision on the outcome of the evaluation, the teacher
has 10 days to rule this must be substantiated and submitted in writing to the Chairman of the Scientific-Technical
Council. The Scientific- Technical Council gives the final classification, for approval to the Chairman of the Board,
which is communicated to the teacher.
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5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais

5.1. Pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos:
Ao ciclo de estudos está afeto o pessoal não docente dos seguintes serviços:
1) Administrativos, Académicos, Contabilidade, Tesouraria e Aprovisionamento - Processo de estudante;
2) Conselho Direção - Articulação dos estudantes, docentes e órgão de gestão;
3) Secretariado Pedagógico - Apoio ao estudante e docente;
4) Serviços Técnicos, Informáticos – Meios de comunicação, informação e infraestruturas de todos os serviços;
5) Gabinete de Qualidade e Auditoria - Representação do pessoal não docente na política de qualidade;
6) Office of Mobility and International Cooperation - Mobility of students and teachers;
7) Apoio Geral, Arquivo e Reprografia - Funcionamento da escola (salas, laboratórios e reprografia);
8) Documentação, Informação e Biblioteca - Conteúdos científicos e atividades de pesquisa;
9) Bar - Alimentação;
10) Receção - Acesso, orientação e segurança;
11) Gabinete de I&D – Organização da investigação;
12) Recursos humanos – Processos de docentes e não docentes.
5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
To the cycle of studies is connected non-teaching staff of the following services:
1) Administrative, Academic, Accounting, Treasury and Procurement - Student process;
2) Leadership Council - Articulation of students, teachers and management entity;
3) Pedagogical Secretariat - Student and teacher support;
4) Technical and IT Services - Means of communication and information and infrastructures of all services;
5) Quality and Audit Office - Representation of non-teaching staff in quality policy;
6) Office of Mobility and International Cooperation - Mobility of students and teachers;
7) General Support, Archive and Reprographics - Functioning of the school (rooms, laboratories and reprography);
8) Documentation, Information and Library - Scientific contents and research activities;
9) Bar - Food;
10) Reception - Access, guidance and security;
11) R & D Office - Organization of research;
12) Human resources - Processes of teachers and non-teachers.
5.2. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.):
4 salas de aulas teóricas equipadas com meios audiovisuais, informáticos, mesas e cadeiras; 5 salas tutoriais; 2
salas de estudo; 5 Gabinetes de docentes; Secretariado Pedagógico; Serviços Académicos, Contabilidade e
Tesouraria; Serviço de Documentação, Informação e Biblioteca com 80 lugares; Serviço de reprografia; Auditório
com 168 lugares equipado com sistema multimédia; Sala de informática com 15 PC’s; Laboratório de reabilitação
equipado com marquesas, espelhos quadriculados, colchões e material descartável para as práticas laboratoriais;
Laboratório comunicacional e relacional; Laboratório de capacitação e autocuidado; Centro de simulação para
alta-fidelidade com 2 salas; 3 Laboratórios de práticas clínicas por áreas de especialização; 5 Vestiários/balneários
9 Instalações sanitárias (4 para incapacitados); 2 Salas de convívio; Bar e refeitório; Sala da associação académica;
Sala da associação de antigos estudantes; Sala de convívio tunas académicas.
5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer
rooms, etc.):
4 theoretical classrooms equipped with audio-visual, informatics equipment, tables and chairs; 5 tutorial rooms; 2
study rooms; 5 Teacher Offices; Pedagogical Secretariat; Academic Services, Accounting and Treasury;
Documentation, Information and Library Service with 80 seats; Reprographics service; Auditorium with 168 seats
equipped with multimedia system; Computer room with 15 PC's; Rehabilitation laboratory equipped with marquees,
checkered mirrors, mattresses and disposable material for laboratory practices; Communicational and relational
laboratory; Training and self-management laboratory; High-fidelity simulation center with 2 rooms; 3 Clinical
practice laboratories by areas of specialization; 5 Changing and Shower Rooms; 9 Sanitary (4 for the disabled); 2
living rooms; Bar and cafeteria; Academic Association Room; Alumni room; Academic music groups room.
5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didáticos e científicos, materiais e TICs):
Internet wireless/cabo; Salas teóricas equipadas com PC’s, monitor, quadro branco/interativo, sistema de
reprodução de captação som, vídeo e imagem; 15 PC’s Sala de informática; 6 PC’s Serviço de Documentação,
Informação e Biblioteca, acervo bibliográfico e de periódicos, revistas online, bases de dados (EBSCO), Repositório
Científico de Acesso Aberto de Portugal; EndNote Web; Pacweb; requisição bibliográfica; fotocopiadora; AGECOP;
modelos e cartazes anatómicos; Revista cientifica Evidências; Moodle; Secretaria virtual para consulta de horário,
pautas de avaliação, gestão de salas de aulas e sumários, lançamento de notas, referências para pagamento de
propinas; Modelos anatómicos inteiros e segmentares; Laboratórios de práticas equipados com marquesas;
Máquinas de eletroestimulação; Material específico (agulhas, moxa, esferas chinesas, ventosas, material cirúrgico e
descartável); Práticas simuladas de alta e baixa fidelidade com sistema de circuito interno de vídeo.
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5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and
scientific equipments, materials and ICTs):
Wireless/cable internet; Theoretical rooms equipped with PC's, monitor, whiteboard / interactive, system of
reproduction and capture of sound, video and image; 15 PC's Computer room; 6 PC's Documentation, Information
and Library Service, bibliographic and periodical collection, online journals, databases (EBSCO), Scientific
Repository of Open Access of Portugal; EndNote Web; Pacweb; bibliographic requisition; Photocopying; AGECOP;
anatomical models and posters; Evidences; Moodle; Virtual secretariat for scheduling consultation, evaluation
guidelines, management of classrooms and summaries, release of notes, references for payment of tuition fees;
Laboratories of practices equipped with marquesas; Electrostimulation machines; Specific material (needles, moxa,
Chinese spheres, suction cups, surgical and disposable material); Simulated high and low fidelity practices with
internal video circuit system.

6. Atividades de formação e investigação

Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua Atividade científica
6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their
scientific activities
Centro de Investigação / Research Centre

Classificação (FCT) / Mark
IES / Institution
(FCT)

Centro de Investigação em Medicina Natural

Not applicable

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental

Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento
Humano e Social
Centro de Neurociências e Biologia Celular
Centro de Pesquisa e Estudos Sociais

Very Good
Good

Excellent

Not applicable

Instituto Português de
Naturologia

Observações /
Observations

Universidade do Porto

Universidade de Coimbra

Universidade de Coimbra

Universidade Lusófona

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo de
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato APA):
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7788286b-ec30-81f9-0d6e-59d5019d55c6
6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:
Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa;
Ensaio Clínico-correlação da Articulação da Têmpora Mandibular e Disfuncionalidade Cervical;
AlgFACS-modelos de integração e medida funcional de unidades de acção da face;
Propriedades métricas de escalas faciais para a medida da intensidade da dor em crianças: estudo comparativo
com medida funcional;
Representação da doença na relação entre terapeuta e paciente;
Medir o impacto das téc. de neuro dinâmica em doentes portadores de diabetes;
Sensores e transporte de glucose em condrócitos normais e OA: modulação das respostas anabólicas, catabólicas
e inflamatórias pela hiperglicémia e relevância como alvos farmacológicos para óleos essenciais;
Autofagia-alvo para a prevenção e tratamento da osteoartrite associada à diabetes?;
SIMUGROWTH-Desenvolvimento de um modelo computacional para previsão das propriedades biomecânicas de
cartilagem produzida por engenharia de tecidos em função do estímulo mecânico bioreator.
6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, technological,
cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:
Acupuncture and Traditional Chinese Medicine;
Clinical-correlation assay of Mandibular Temple Articulation and Cervical Dysfunction;
AlgFACS-integration models and functional measurement of face action units;
Metric properties of facial scales for the measurement of pain intensity in children: comparative study with
functional measure;
Representation of the disease in the relationship between therapist and patient;
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Measuring the impact of of neuro dynamics in patients with diabetes;
Sensors and glucose transport in normal chondrocytes and OA: modulation of anabolic, catabolic and
inflammatory responses by hyperglycemia and relevance as pharmacological targets for essential oils;
Target autophagy for the prevention and treatment of osteoarthritis associated with diabetes ?;
SIMUGROWTH-Development of a computational model to predict the biomechanical properties of cartilage
produced by tissue engineering as a function of the bioreactor mechanical stimulus.

7. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada

7.1. Descreva estas atividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objetivos
da instituição:
O curso de acupuntura permite, conjuntamente com parceiros nacionais e internacionais (ERASMUS+; COHEHRE;
JIP), desenvolver projetos de investigação em áreas prioritárias, envolvendo estudante e docentes. Estes projetos
permitem aumentar a produção científica e a disseminação de boas práticas.
O corpo docente especializado, alicerçado nesta rede de conhecimento, pretende desenvolver cursos de pós
graduação nas áreas das terapêuticas não convencionais (Terapias Integrativas e Complementares no Tratamento
da Dor - a iniciar em 13/10/2017) e aprendizagem ao longo da vida; tal como a Escola tendo vindo a desenvolver na
área científica de enfermagem.
Através do Gabinete de Prestação de Serviços à Comunidade e da Clínica de Acupuntura (a inaugurar em
19/10/2017), pretendemos obter receitas e promover ganhos em saúde e bem-estar na comunidade.
A acupuntura contribuirá para a qualificação da população ativa, para atrair jovens ao ensino superior e para
promover a sua empregabilidade.
7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:
The acupuncture course allows in conjunction with national and international partners (ERASMUS+; COHEHRE;
JIP), develop joint research.
projects in priority areas, involving students and teachers. These projects help increase scientific production and
dissemination of good practice in acupuncture. The teaching staff, based on this knowledge network, aims to
develop post-graduate courses in the areas of non-conventional therapies (Integrative and Complementary
Therapies in the Treatment of Pain - to start on 10/13/2017) and learning throughout life, such as, the school has
been developing in the scientific field of nursing. Through the Community Service Office and Acupuncture Clinic (to
open in 19/10/2017), we intend to get income from these services and promote gains in health and well-being in the
community.
Acupuncture will also contribute to the qualification of the workforce, to attract young people to higher education,
to promote their employability and increase social dynamics.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)

8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do Ministério
que tutela o emprego:
Não aplicável
8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry responsible for employment data:
Not applicable
8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Não aplicável
8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Not applicable
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
Não aplicável
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8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
Not applicable

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos

9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado
nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei 63/2016, de 13
de setembro):
O Conselho Técnico-Científico da Escola, de acordo com o artigo 8º do Decreto Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
alterado e republicado pelo Decreto Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, e conforme os requisitos gerais para um
ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em acupuntura identificados na Portaria n.º 172-C/2015,
nomeadamente no n.º 1 do artigo 12º, deliberou a criação deste 1º ciclo de estudos com um total de 240 ECTS,
correspondendo a 8 semestres de trabalho do estudante, conforme artigo 11º da referida Portaria, e uma
componente de estágio com o mínimo de 1000 horas, conforme o n.º 2 do artigo 9º da referida Portaria.
9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles
no.8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decree-Law 63/2016, of September
13th):
The Technical-Scientific Council of the School, in accordance with article 8 of Decree Law no. 74/2006, of March 24,
amended and republished by Decree Law nº. 63/2016, of September 13, and according to the general requirements
for a cycle of studies leading to the degree of licentiate in acupuncture regulated by Ordinance no. 172-C / 2015,
and in particular nº. 1 of article 12, decided the creation of this 1st cycle of studies with a total of 240 ECTS ,
corresponding to 8 semesters of student work, according to article 11 of said Ordinance, and an internship
component with a minimum of 1000 hours, according to paragraph 2 of article 9 of said Ordinance.
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
A Escola dispõe de um Regulamento de Aplicação do Sistema Europeu de Créditos Curriculares onde se
estabelecem os princípios da aplicação dos ECTS nas unidades curriculares.
Metodologia utilizada: estudo prévio junto de estudantes e docentes do ciclo de estudos já existente; o trabalho é
medido em horas estimadas de trabalho do estudante; o número de horas de trabalho do estudante, a considerar,
inclui todas as formas de trabalho previstas; o trabalho de um ano curricular, realizado a tempo inteiro, situa-se
entre 1500 e 1800 horas num período de 36 a 40 semanas; o número de créditos correspondente ao trabalho de um
ano curricular realizado a tempo inteiro (60); o número de créditos correspondente ao trabalho de um curso,
realizado a tempo inteiro, é igual ao produto da duração normal do curso em anos curriculares (ou fração), por 60;
a uma unidade curricular, integrante do plano de estudos, de mais de um curso deve ser atribuído o mesmo
número de créditos, independentemente do curso.
9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
The school has a European System Application of Rules of Curriculum Credits, which sets the principles of
implementation of ECTS in course units. Methodology used: preliminary study with students and teachers of the
existing studies cycle; the work is measured in estimated hours of student work; the number of student work hours
to consider includes all forms of planned work; the work of an academic year held full-time is
between 1500 and 1800 hours in a period of 36 to 40 weeks; the number of credits corresponding to the work of an
academic year held full-time is 60; the number of credits corresponding to the workload of a full-time course is held
equal to the product, the normal duration of the course in academic years or fraction of 60; a member of the course
over a course syllabus should be assigned the same number of credits, regardless of the course.
9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:
O método de cálculo e a distribuição dos créditos ECTS, pelas unidades curriculares do plano de estudos, teve por
base a experiência acumulada dos docentes a tempo integral da Escola que colaboram na conceção e
desenvolvimento do ciclo de estudos, conjuntamente com a experiência de docência dos Acupuntores
responsáveis pelas unidades curriculares.
Apesar de não terem sido realizados questionários formais aos estudantes e docentes, com este fim, por se tratar
de um novo ciclo de estudos, foi levada em consideração, por analogia com o trabalho já realizado a este nível com
estudantes e docentes do curso de enfermagem, a experiência comparando-se com outros ciclos de estudos
semelhantes, a nível nacional e internacional, e foram consultados formalmente os órgãos da Escola.
9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of
the curricular units:
The method of calculation and distribution of ECTS credits for courses of study plan, was based on the experience
of teachers in full-time school that collaborate in the design and development of the course, together with the

114 de 121

08-11-2017 11:33

NCE/17/00174 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=89a4592f-2...

teaching experience of Acupuncturists responsible for courses.
Although formal questionnaires were not carried out for students and teachers, for this purpose, because it was a
new cycle of studies, it was taken into account, by analogy with the work already done at this level with students
and teachers of the nursing course, the experience compared to other similar study cycles, at national and
international level, and the school Entities were formally consulted.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior
com duração e estrutura semelhantes à proposta:
Até à data, o ensino superior da acupuntura apenas se encontra reconhecido no Reino Unido, em Portugal e
Espanha. No Reino Unido: instituições como a University of Westminster e London South Bank University, em
Portugal: o Instituto Politécnico de Setúbal, em Espanha: a Universidad Europea del Atlantico, apresentam cursos
superiores de acupuntura (e outras terapias não convencionais), ministrados ao longo de 4 anos, cujo plano
curricular se assemelha ao apresentado na presente proposta. Desta forma todos os cursos visam promover o
desenvolvimento intelectual e a componente prática como fatores determinantes durante o processo de ensino
aprendizagem. É também fomentada a interligação entre os conhecimentos de diferentes unidades curriculares, do
mesmo ano e de anos subsequentes, na tentativa de permitir uma formação contínua com uma progressão lógica
de conhecimentos permitindo integrar diferentes áreas do conhecimento.
10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:
To our knowledge, to date, higher education in acupuncture is only recognized in the United Kingdom and Portugal.
In the United Kingdom: Institutions such as the University of Westminster and London South Bank University and in
Portugal: the Polytechnic Institute of Setúbal, in Spain: the Universidad Europea del Atlantico, present superior
courses of acupuncture (and other non-conventional therapies), teaching over four years, whose curricular plan is
similar to the one presented in this proposal.
In this way, all courses aim to promote intellectual development and the practical component as determining
factors during the process of teaching learning. It is also fostered the interconnection between the knowledge of
different curricular units, of the same year and of subsequent years, in the attempt to allow a continuous formation
with a logical progression of knowledge allowing to integrate different areas of knowledge.
10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Após a comparação dos objetivos de aprendizagem dos 4 cursos, usados como referência durante a construção da
presente proposta, concluímos que os princípios gerais são partilhados por todos.
O curso ministrado na Universidade de Westminster e na Universidad Europea del Atlantico têm como objetivo
desenvolver as capacidades intelectuais e práticas dos estudantes de forma progressiva ao longo do curso. Desta
forma, a licenciatura em acupuntura integra unidades curriculares que promovem o desenvolvimento de aptidões
clínicas, ciências da saúde, desenvolvimento pessoal e profissional e investigação científica.
Na universidade de South Bank é também enfatizada a componente teórica e prática do curso, de forma a
proporcionar uma extensa experiência clínica aos estudantes. O plano de estudos inclui igualmente unidades
curriculares que visam o estudo da teoria da medicina Chinesa, tradições e história Chinesa, biomedicina e
investigação científica.
Em Portugal, o Instituto Politécnico de Setúbal refere como principais objetivos a fomentação de conhecimentos
críticos sobre a teoria da medicina tradicional chinesa, das ciências biomédicas e básicas para a seleção e a
aplicação das técnicas de acupuntura; o desenvolvimento de competências que permitam o estabelecimento do
diagnóstico diferencial baseado na observação, palpação e diferenciação de sintomas e síndromas; o
conhecimento das técnicas auxiliares de acupuntura, como o Tui Na, o Taichi e o QiGong; a fomentação da
investigação científica, o desenvolvimento de competências interrelacionais. Desta forma, podemos concluir que o
plano de licenciatura proposto se enquadra dentro dos objetivos dos cursos de referências no espaço Europeu,
uma vez que, fomenta a aquisição de competências teórica e práticas na área da acupuntura e suas técnicas
auxiliares.
O objetivo geral centra-se na articulação de conhecimentos de diferentes áreas das ciências básicas da vida,
ciências da saúde, teorias e prática em acupuntura, promovendo o desenvolvimento de uma consciência ética e
deontológica que permita o desenvolvimento de aptidões relacionais, com vista à integração de equipas
multidisciplinares. A investigação tem também um papel preponderante especialmente nos dois últimos anos do
curso.
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions
of the European Higher Education Area:
After comparing the learning objectives of the four courses used as a reference during the construction of this
proposal, we conclude that the general principles are shared by all.
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The course taught at the University of Westminster and Universidad Europea del Atlantico aims to develop
students' intellectual and practical skills progressively throughout the course. In this way, the degree in
acupuncture integrates curricular units that promote the development of clinical skills, health sciences, personal
and professional development and scientific research.
At the University of South Bank, the theoretical and practical component of the course is also emphasized in order
to provide extensive clinical experience to students. The syllabus also includes curricular units that aim to study the
theory of Chinese medicine, Chinese traditions and history, biomedicine and scientific research.
In Portugal, the Polytechnic Institute of Setúbal has as main objectives the promotion of critical knowledge on the
theory of traditional Chinese medicine, biomedical and basic sciences for the selection and application of
acupuncture techniques; the development of skills that allow the establishment of differential diagnosis based on
observation, palpation and differentiation of symptoms and syndromes; the knowledge of auxiliary acupuncture
techniques, such as Tui Na, Taichi and QiGong; the fostering of scientific research, the development of
interrelational skills. In this way, we can conclude that the proposed course plan fits within the objectives of the
reference courses in the European space, once, it fosters the acquisition of theoretical and practical skills in the
area of acupuncture and its auxiliary techniques.
The general objective is to articulate knowledge of different areas of basic life sciences, health sciences, theories
and practice in acupuncture, promoting the development of an ethical and deontological awareness that allows the
development of relational skills, with a view to integration of multidisciplinary teams. Research also plays a key role
especially in the last two years of the course.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço

11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)
Mapa VII - Protocolos de Cooperação
Mapa VII - HOLOSINTEGRAL

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
HOLOSINTEGRAL
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._HOLOSINTEGRAL.pdf
Mapa VII - Tian Di Ren, Clinica de Medicina Tradicional Chinesa

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Tian Di Ren, Clinica de Medicina Tradicional Chinesa
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._TIAN DI REN.pdf
Mapa VII - Clínica Médica Dr. Victor e Dr.ª Anne

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Clínica Médica Dr. Victor e Dr.ª Anne
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CLINICA MÉDICA DR VICTOR E DRª ANNE.pdf
Mapa VII - ANDRÉ ANTÓNIO MOURA DOS SANTOS

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ANDRÉ ANTÓNIO MOURA DOS SANTOS
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._ANDRÉ ANTÓNIO MOURA DOS SANTOS.pdf
Mapa VII - PEDRO NUNO COELHO MACEDO

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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PEDRO NUNO COELHO MACEDO
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._PEDRO NUNO COELHO MACEDO.pdf
Mapa VII - RUI & GUILHERME LDA - CLÍNICA 4 HAPPINESS

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
RUI & GUILHERME LDA - CLÍNICA 4 HAPPINESS
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._RUI & GUILHERME LDA. - CLINICA 4 HAPPINESS.pdf
Mapa VII - E-PALMEIRA UNIP.LDA

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
E-PALMEIRA UNIP.LDA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._E-PALMEIRA UNIP. LDA.pdf
Mapa VII - E-PALMEIRA UNIP. LDA (Consultório do Porto)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
E-PALMEIRA UNIP. LDA (Consultório do Porto)
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._E-PALMEIRA UNIP.LDA (CONSULTÓRIO DO PORTO).pdf
Mapa VII - DANIEL CERQUEIRA RIBEIRO

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
DANIEL CERQUEIRA RIBEIRO
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._DANIEL CERQUEIRA RIBEIRO.pdf
Mapa VII - CMM-CENTRO MÉDICO DA MURTOSA

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CMM-CENTRO MÉDICO DA MURTOSA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMM-CENTRO MÉDICO DA MURTOSA.pdf
Mapa VII - Manuela Maria da Silva Santos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Manuela Maria da Silva Santos
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._MANUELA MARIA DA SILVA SANTOS.pdf
Mapa VII - CLÍNICA SINENSIS

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CLÍNICA SINENSIS
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CLÍNICA SINENSIS.pdf
Mapa VII - SIMSAÚDE
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11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
SIMSAÚDE
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._SIM SAÚDE.pdf
Mapa VII - CLINIFEIRA

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CLINIFEIRA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CLINIFEIRA.pdf
Mapa VII - CONSULTÓRIO DE ACUPUNTURA IEETC

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CONSULTÓRIO DE ACUPUNTURA IEETC
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CONSULTÓRIO DE ACUNPUNTURA IEETC.pdf
Mapa VII - ESPAÇO P | SAÚDE E BEM-ESTAR

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ESPAÇO P | SAÚDE E BEM-ESTAR
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._ESPAÇO P SAÚDE E BEM-ESTAR.pdf
Mapa VII - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO.pdf
Mapa VII - MEDIGÓIS CLÍNICA MÉDICA

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
MEDIGÓIS CLÍNICA MÉDICA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._MEDIGÓIS CLINICA MÉDICA.pdf
Mapa VII - NATURALMED

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
NATURALMED
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._NATURALMED..pdf
Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).
11.2._Distribuição dos estudantes pelos locais de estágio..pdf

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou
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formação em serviço:
O acompanhamento efetivo dos estudantes em estágio será assegurado por docentes do ciclo de estudos,
alocados às unidades curriculares de ensinos clínicos, de cada um dos anos curriculares.
Promover-se-á a articulação entre os diferentes acupuntores-orientadores em contexto de estágio. Essa articulação
começa, como é prática desta escola, pela realização de uma formação (antes do início do estágio) sobre (1) a
supervisão clínica, (2) o acompanhamento e (3) o processo de avaliação dos estudantes em contexto de práticas
clínicas. Nesta formação, são também dados a conhecer aos orientadores de estágio, os conteúdos programáticos
leccionados para que o processo de acompanhamento se torne mais claro e eficiente na promoção das
aprendizagens em contexto real.
11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
The effective follow-up of the trainees will be ensured by teachers of the cycle of studies, allocated to the curricular
units of clinical teaching, of each of the curricular years.
It will promote the articulation between the different Acupuncturists-supervisors in context of stage. This
articulation begins, as it is the practice of this school, with training (before the beginning of the internship) about
(1) clinical supervision, (2) monitoring and (3) the evaluation process of students in the context of clinical practices.
In this training, the internship supervisors are also informed about the program content taught so that the
accompaniment process becomes clearer and more efficient in promoting learning in a real context.

11.4. Orientadores cooperantes
Mapa IX. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes
11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em
serviço, negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço
(PDF, máx. 100kB):
11.4.1_critérios seleção orientadores de estágio_acupuntura.pdf
Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei)
11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos
com estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities
(mandatory for study programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço /
Nº of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos

12.1. Pontos fortes:
Cultura de qualidade assente no SIGQ que permite monitorizar a concretização dos objetivos estratégicos para o
ciclo de estudos;
Forte tradição e experiência na formação contínua que permite a prossecução de estudos e aperfeiçoamento
profissional;
Coerência entre a missão da instituição e os objetivos do ciclo de estudos;
Reputação e prestígio regional, nacional e internacional da Escola;
Forte rede de parceiros, nacional e internacional, com experiência na acupuntura para o desenvolvimento de
competências em contexto real;
Processo de ensino-aprendizagem, centrado no estudante, baseado em metodologias promotoras do raciocínio
crítico-reflexivo e tomada de decisão;
Escola promotora de política de saúde e bem-estar que contribui para um contexto académico salutogénico;
Ambiente adequado à integração progressiva do estudante na investigação através do Gabinete de I&D;
Adequação do corpo docente aos indicadores da A3ES
Adequação do plano de estudos aos referenciais internacionais
12.1. Strengths:
Quality culture based on a SIGQ that allows monitoring the achievement of the strategic objectives for the study
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cycle;
Strong tradition and experience in continuing education which allows the pursuit of studies and professional
development;
Coherence between the mission of the institution and the objectives of the study cycle;
Reputation and regional, national and international prestige of the School;
Strong network of partners, national and international, with experience in acupuncture for the development of skills
in real context;
Teaching-learning process, student-centered, based on methodologies that promote critical-reflexive reasoning and
decision making;
School promoting health and wellness policies that contribute to a salutogenic academic context;
Adequate environment for the progressive integration of students into research through the R&D Office;
Adequacy of the teaching staff to the A3ES indicators;
Adequacy of the study plan to the international benchmarks.
12.2. Pontos fracos:
A ausência de professores doutorados na área científica de osteopatia;
Inexistência de histórico, na Escola, de desenvolvimento deste ciclo de estudos;
Número reduzido de publicações científicas com peer review e fator de impacto na área científica.
12.2. Weaknesses:
The absence of doctorate professors in the scientific area of osteopathy;
Inexistence of history in the School of development of this cycle of studies;
Reduced number of scientific publications with peer review and impact factor in scientific area.
12.3. Oportunidades:
Reduzida oferta formativa no país;
Fortalecimento da cooperação com a rede CVP para a criação de projetos conjuntos;
Forte tradição e experiência na formação contínua, com reconhecimento nacional, potenciando a captação de
novos estudantes;
Forte intervenção comunitária, no contexto da sua responsabilidade social, em cuidados de saúde promotores de
ganhos em saúde e qualidade de vida da população;
Expansão da resposta em cuidados de saúde como resultado da ampliação das instalações de apoio à prática
clínica, potenciado por uma região fortemente industrializada;
Perspetiva de desenvolvimento de investigação com entidades prestadoras de cuidados na área da acupuntura;
Criar ofertas formativas para estudantes internacionais na área de acupuntura (Summer School).
Potencial que a ESEnfCVPOA tem para se constituir como centro de referência, nacional e internacional, na
formação e aprendizagem ao longo da vida;
Contribuição da Escola para a construção identitária da profissão.
12.3. Opportunities:
Reduced training offer in the country;
Strengthening of cooperation with the CVP network for the creation of joint projects;
Strong tradition and experience in continuous training, with national recognition, fostering the recruitment of new
students;
Strong community intervention, in the context of its social responsibility, in health care promoters of health gains
and quality of life of the population;
Expansion of the response in health care as a result of the expansion of facilities to support clinical practice,
boosted by a heavily industrialized region;
Prospective research development with care providers in the area of acupuncture;
Create training offers for international students in the area of acupuncture (Summer School).
Potential that ESEnfCVPOA has to become a reference center, national and international, in training and lifelong
learning;
Contribution of the School to the identity construction of the profession.
12.4. Constrangimentos:
Ausência de doutoramentos na área científica o que obstaculisa a qualificação do corpo docente;
Reduzida evidência científica, em Portugal, com reflexo para a prática e autonomização da profissão;
Risco de constrangimento social no reconhecimento das competências do perfil do licenciado em acupuntura face
à existência, no mercado, de outros cursos não conferentes de grau.
12.4. Threats:
Absence of doctorates in the scientific area which hinders the qualification of the teaching staff;
Reduced scientific evidence in Portugal, reflecting the practice and autonomization of the profession;
Risk of social embarrassment in the recognition of competences of the profile of the licensee in acupuncture in
view of the existence in the market of other non-degree courses.
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12.5. CONCLUSÕES:
A presente proposta assenta na oportunidade criada pela Portaria 207-B/2014, de 8 de outubro e a Portaria
172-C/2015 de 5 de junho, onde se reconhece a profissão de osteopata e a necessidade de criação de um ciclo de
estudos.
A conceção e desenvolvimento do ciclo de estudos teve por base os dispositivos legais que regulamentam a
profissão em Porugal, os referênciais do Reino Unido e Espanha e o modelo teórico da alternância, garantindo uma
progressão e consolidação do processo de ensino e aprendizagem que vá ao encontro do perfil de competências
do profissional em Acupuntura.
O plano de estudos foi organizado com base nas unidades curriculares, que em articulação, promovem um ensino
centrado no estudante e baseado nas competências, visando a aquisição de conhecimentos, habilidade e atitudes
num contexto em permanente evolução, facilitador de um processo de autonomia intra e extra curricular e ainda
com a integração dos princípios orientadores das boas práticas, nas áreas da comunicação e relação terapêutica;
conhecimentos científicos e competências técnicas para o desempenho; segurança e qualidade dos cuidados e
identidade profissional.
As unidades curriculares foram concebidas para promover o desenvolvimento de competências transversais,
nomeadamente, nas áreas da ética, gestão, psicologia, saúde, biologia e investigação; e de competências
específicas, nomeadamente, nas áreas de anatomofisiologia, fisiopatologia, farmacologia, nutrição e biomecânica,
assim como a aprendizagem em contexto de prática clínica de 1000 horas.
O recrutamento e seleção dos docentes teve por base a análise das qualificações académicas e profissionais, de
modo a assegurar um quadro docente de peritos, e os referenciais e critérios da A3ES e Estatuto da Carreira do
Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.
No Manual da Qualidade, que descreve os meios e procedimentos adotados na Escola para assegurar e garantir a
qualidade organizacional e o funcionamento dos ciclos de estudos, são enunciados os procedimentos e práticas
de monitorização e avaliação do desenvolvimento curricular tendo em vista a revisão periódica do ciclo de estudos,
de modo a assegurar que este responda efetivamente às necessidades dos estudates e da comunidade, no estreito
cumprimento dos objetivos definidos para o ciclo de estudos e da missão da escola.
A Escola, através do Gabinete de I&D, promove a Investigação como um elemento integrador da estrutura
curricular, com participação ativa de estudante, docentes e investigadores externos, de âmbito nacional e
internacional, para o desenvolvimento profissional de alto nível. E através, do Gabinete de Mobilidade e
Cooperação Internacional, em conjunto com um forte parceiro internacional terá a oportunidade de celebrar
protocolos de colaboração, para a mobilidade de docentes e estudantes e desenvolvimento da investigação.
12.5. CONCLUSIONS:
This proposal is based on the opportunity created by Ordinance 207-B / 2014, of October 8 and Ordinance 172-C /
2015 of June 5, recognizing the profession of osteopath and the need to create a cycle of studies.
The design and development of the study cycle was based on the legal provisions that regulate the profession in
Porugal, the UK and Spanish references and the theoretical alternation model, guaranteeing a progression and
consolidation of the teaching and learning process that will meet profile of the professional in Acupuncture.
The syllabus was organized on the basis of curricular units, which, in articulation, promote student-centered and
competency-based teaching, aiming at the acquisition of knowledge, skills and attitudes in a context in constant
evolution, facilitating a process of intra and extra curricular and also with the integration of the guiding principles of
good practices, in the areas of communication and therapeutic relationship; scientific knowledge and technical
skills for performance; safety and quality of care and professional identity.
The curricular units are designed to promote the development of transversal competences, namely in the areas of
ethics, management, psychology, health, biology and research; and specific skills, namely in the areas of anatomy,
physiology, physiopathology, pharmacology, nutrition and biomechanics, as well as learning in the context of
clinical practice of 1000 hours.
The recruitment and selection of teachers was based on the analysis of academic and professional qualifications,
in order to ensure a teaching staff of experts, and the references and criteria of the A3ES and Statute of the Career
of Teaching Staff of Polytechnic Higher Education.
In the Quality Manual, which describes the means and procedures adopted at the School to ensure and guarantee
the organizational quality and functioning of the study cycles, the procedures and practices for monitoring and
evaluating curriculum development are enunciated with a view to periodic review of the cycle in order to ensure that
it responds effectively to the needs of students and the community, in the strict fulfillment of the objectives set for
the school's study cycle and mission.
The School, through the R & D Office, promotes Research as an integrating element of the curricular structure, with
active participation of students, teachers and external researchers, nationally and internationally, for the
professional development of high level. And through the Office of International Mobility and Cooperation, together
with a strong international partner will have the opportunity to conclude collaboration protocols, for mobility of
teachers and students and development of research.
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