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Mestrado em Prática Avançada
de Fisioterapia em Neurologia.
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Propina
VALOR*
1º ano 2600€ 2º ano 800€

O Mestrado em Prática Avançada de Fisioterapia em Neurologia apresenta um plano de estudos que 

pretende ir ao encontro das necessidades de formação dos Fisioterapeutas a trabalhar na área das 

condições neurológicas. O perfil de competências foi desenvolvido tendo por base as orientações da 

Australian Physiotherapy Association (APA) – National Neurology Group (NNG), da American Physical 

Therapy Association (APTA) – Academy of Neurologic Physical Therapy, da Chartered Society of Physiother-

apy (CSP) e da WCPT- Europe Region.

Ao longo do curso, espera-se que o estudante desenvolva:

    Conhecimento aprofundado e uma compreensão crítica acerca da fisiopatologia de condições neurológi-

cas com apresentação clínica mais complexa, dos princípios neurofisiológicos e do controlo motor associa-

dos a alterações do padrão de movimento e função, bem como do seu impacto na participação da pessoa; 

   Capacidade de raciocínio clínico avançado, analisando os resultados da avaliação em fisioterapia em 

condições neurológicas e situações complexas e/ou imprevisíveis, bem como integrando a análise dos 

resultados de imagiologia/ testes e efeitos da farmacologia no diagnóstico diferencial;

   Capacidade para desenvolver e implementar planos de intervenção individualizados, integrando a sua 

análise crítica da evidência disponível, riscos e benefícios, para ir ao encontro das necessidades do utente/ 

família/ cuidadores;

    Capacidade para orientar o utente neurológico ao longo de vários contextos e cuidados de saúde, 

recursos e apoios na comunidade, otimizando a comunicação interdisciplinar e promovendo a sua autogestão; 

    Autoavaliação da sua prática através da reflexão crítica do seu desempenho e feedback a pares/outros, 

utilizando essa reflexão para informar a prática futura e desenvolvimento profissional;

  Capacidade para desenhar, planear e conduzir projetos de investigação/melhoria da qualidade para 

responder a problemas complexos, bem como para disseminar os seus resultados, contribuindo para inovar 

os processos de investigação e prática profissional em condições neurológicas.

Plano de Estudos 

2º Ano |  1º Semestre
• Dissertação/ Trabalho de Projeto 30

1º Ano | 1º Semestre
• Análise da Evidência para a Prática
• Neuropatologia e Farmacologia aplicada à Fisioterapia
• Neurociência clínica e controlo motor 
• Prática Avançada em Fisioterapia Neurológica I
• Tecnologia aliada à Fisioterapia em Neurologia 
• Temas Avançados em Neurologia I
• Exercício aplicado a condições neurológicas  

5
5
5
3
2
5
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1º Ano | 2º Semestre
• Gestão Avançada de Condições Neurológicas Crónicas
• Temas Avançados em Neurologia II
• Prática Avançada em Fisioterapia Neurológica II 
• Projeto de Investigação/ Melhoria da Qualidade

5

5

10

10

      Razões para a escolha do curso O programa tem como objetivos promover elevados níveis de 

prática especializada que incluem conhecimento e competências clínicas para uma atuação da fisiotera-

pia em condições neurológicas complexas e/ou imprevisíveis, informada pela evidência e orientada pelas 

necessidades e objetivos do utente/ família/ cuidadores. 

Dada a diversidade de contextos e necessidades, o perfil de saída pretende ser individualizado, com 

flexibilidade e possibilidade de escolha entre diferentes percursos de aprendizagem. Assim, o estudante 

poderá optar por desenvolver um projeto de investigação ou um projeto de melhoria contínua da 

qualidade dos serviços prestados, indo ao encontro das suas motivações e necessidades mediante o seu 

contexto de prática profissional. Também, em diferentes UC, o estudante terá a possibilidade de optar por 

um tema para avaliação (p.e. Temas Avançados em Neurologia I e II) ou selecionar um formato de 

avaliação entre vários (p.e. Gestão Avançada de Condições Neurológicas Crónicas), de acordo com a sua 

experiência, interesses e prática profissional.

O modelo de ensino será misto, com metodologias de ensino-aprendizagem online e presencial.

      Saídas profissionais Este curso de mestrado, sendo uma formação avançada de nível 7, conforme 

Quadro Europeu de Qualificações do Espaço Europeu do Ensino Superior e de acordo com as orientações 

nacionais e internacionais em Fisioterapia, proporciona oportunidades de aprendizagem para uma prática 

profissional avançada em fisioterapia em condições neurológicas. A sua atuação pode realizar-se em 

diferentes contextos de prática, como clínicas, hospitais, centros diferenciados para a intervenção em 

neurologia (p.e. instituições da Rede Nacional de Cuidados Continuados; centros privados), centros de 

saúde, entidades de apoio a doentes neurológicos, entre outras. Adicionalmente, o curso promove o 

desenvolvimento profissional, contribuindo para outras oportunidades de carreira, como a liderança 

profissional, lecionação, investigação científica ou progressão académica. 


