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PLANO CURRICULAR
Módulo
Seminário I
Estrutura e função da coluna
vertebral

Desenvolver nos fisioterapeutas um nível
avançado de conhecimento e competências
práticas para uma intervenção mais eficaz nas
disfunções da coluna, promovendo uma maior
qualidade na prestação de cuidados, orientada
para a obtenção de resultados de acordo com as
necessidades e expectativas dos utentes.

8h
1 ECTS

Seminário III
Abordagem médico-cirúrgica da
patologia e traumatologia da
coluna

Conhecer de forma mais aprofundada a abordagem médico-cirúrgica da patologia
e traumatologia da coluna (diagnóstico, incluindo imagiologia e outros exames
complementares de diagnóstico; tratamento conservador e cirúrgico).

10h
2 ECTS

Seminário IV
Neurofisiologia da dor e
abordagens cognitivas

Reconhecer a importância das abordagens cognitivo-comportamentais e do papel
terapêutico do ensino/educação do utente sobre conceitos de neurociência
no controlo da dor e na prevenção da cronicidade.

10h
2 ECTS

Desenvolver e aplicar diferentes formatos manuais e instrumentais de exame
subjetivo e físico na avaliação das disfunções da coluna numa perspetiva
biopsicossocial, discutindo a sua validade e fidedignidade na determinação
de um diagnóstico em Fisioterapia.

10h
2 ECTS

Desenvolver e aplicar estratégias de intervenção com recurso a técnicas avançadas
de terapia manual nos seus diferentes formatos, discutindo a evidência
da sua eficácia e as indicações para a sua melhor adequação às particularidades
de diferentes apresentações clínicas.

82h
12 ECTS

Compreender os fundamentos e as normas de orientação clínica na aplicação de
exercício terapêutico no tratamento das disfunções da coluna numa perspetiva
multissistémica, e discutir a sua eficácia no controlo da dor e da instabilidade.
Desenvolver e aplicar estratégias de intervenção com recurso à atividade física
em diferentes modalidades e em contexto multidisciplinar.

42h
8 ECTS

A partir da discussão de casos clínicos, desenvolver e aplicar estratégias de avaliação
e intervenção integradas e considerar a sua aplicabilidade às particularidades das
disfunções regionais da coluna em diferentes populações, condições clínicas
e estádios de evolução.

42h
8 ECTS

Seminário VII
Exercício terapêutico nas
disfunções da coluna

Inscrições em: www.esscvp.eu

Estimular uma prática guiada para a resolução
de problemas com base na melhor capacidade
de identificar, interpretar e integrar os diferentes
elementos da natureza multifatorial das
disfunções da coluna e na seleção e aplicação
das estratégias de intervenção melhor
suportadas pela evidência científica atual.

Creditação, Duração e Horário

Nº participantes

Coordenação do Curso

Mínimo - 20; Máximo - 30

Henrique Relvas

50 ECTS | 300 horas
Início 19 de outubro 2018 s 20 de julho 2019
Quinzenal / sextas (14-22h) e sábados (9-18h)

34h
5 ECTS

Enquadrar o conceito de equilíbrio do movimento e a relação estabilidade –
mobilidade nas disfunções da coluna. Identificar os fatores críticos para a tomada
de decisão, segundo um modelo de raciocínio clínico centrado no utente e orientado
para a resolução de problemas.

Seminário VI
Terapia manual nas disfunções da
coluna

São objetivos desta pós-graduação:

Aprofundar o estudo integrado das bases morfofuncionais da coluna,
incluindo os conhecimentos de anatomia topográfica, imagiológica e de superfície
numa perspetiva clínica e funcional. Caraterizar as funções de proteção,
mobilidade e estabilidade da coluna.

ECTS

Seminário II
Raciocínio clínico nas disfunções
da coluna vertebral

Seminário V
Avaliação das disfunções da
coluna e diagnóstico diferencial

A dor é apenas uma parte da complexidade das
disfunções da coluna. Aos fisioterapeutas
compete um papel primordial no controlo desta
condição e exige-se que detenham um nível
acrescido e fundamentado de conhecimentos e
competências de avaliação e intervenção.

Objetivos específicos

Seminário VIII
Discussão de casos clínicos

Seminário IX
Estudo de Caso

Conhecer e aplicar estratégias de pesquisa e análise da evidência científica
com o objetivo de sustentar o processo de raciocínio clínico e a tomada de decisão.
Compreender e elaborar um trabalho de investigação científica,
recorrendo à metodologia do estudo de caso, tendo por base o conceito
de Prática Baseada da Evidência. Proceder à apresentação pública do estudo
de caso e discuti-lo com os docentes e alunos.

2ª Edição, após o sucesso da primeira!

36h
6 ECTS

