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Curso orientado para as necessidades dos Fisioterapeutas,
tendo por base os diferentes contextos da sua prática.
Aplicabilidade na prática.
Desenvolvimento profissional contínuo.
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PLANO CURRICULAR
Módulos

CURSO: DA PRÁTICA CLÍNICA À EVIDÊNCIA
Os Fisioterapeutas são profissionais particularmente interessados no Desenvolvimento Profissional
Contínuo (DPC), como demonstrado pela constante procura de formação pós-graduada.
Os desafios da prática clínica são inúmeros
e entre eles a gestão do tempo, as dificuldades
no acesso à evidência científica, lacunas na
interpretação e análise da evidência e na
aplicabilidade destes conhecimentos no âmbito

Destinatários
Fisioterapeutas
Estudantes de 4º ano de Fisioterapia

do desenvolvimento da profissão.
Os métodos usados para desenvolver os

Creditação, Duração e Horário

processos de DPC e Aprendizagem ao Longo
da Vida (ALV) precisam de momentos de

2 ECTS | 20 horas

discussão e reflexão sobre a prática clínica,

Duração: 8, 15, 22 e 29 de maio das 17h

com orientação para o Raciocínio Clínico,

às 21h

o mecanismo pelo qual os Fisioterapeutas
analisam e melhoram a sua prática. A ALV e o

Número de Participantes:

DPC são objetivos dos Profissionais de Saúde

Min 12 | Máx 20

para uma prática clínica efetiva e para um
desenvolvimento sustentável da profissão.

Custo: 195 euros

Objetivo Específico

Data e Horas
de Contacto

A evidência
(João Casaca)

Rever as principais fontes de evidência científica, assim
como a sua orgazinação hierárquica. Análise crítica da
evidência em tempo útil.

4h

O Raciocínio Clínico
(Tiago Atalaia)

Raciocínio clínico como processo de melhoria contínua
das competências práticas.

4h

A prática Clínica sustentada
(João Casaca e Tiago Atalaia)

Discussão e sustentação de casos clínicos utilizando as
estratégias desenvolvidas nos módulos anteriores.

4h

Instrumentação de medida na clínica - Racionalidade Conhecimento e aplicação de instrumentação de medida
e usabilidade
de resultados em contexto clínico como factor de
(João Casaca e Tiago Atalaia)
potencialização da prática e do conhecimento.

4h

A prática como contributo para o desenvolvimento
da profissão
(João Casaca e Tiago Atalaia)

4h

Transferência dos conhecimentos de modo a sustentar o
desenvolvimento da profissão.

