
NCE/16/00071 — Apresentação do pedido - Novo ciclo 
de estudos

Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico De Setúbal

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Saúde De Setúbal

A3. Designação do ciclo de estudos:
Acupunctura

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:
ACUPUNTURE

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: 

729

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 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos

A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 years



A9. Número máximo de admissões:
20

A10. Condições específicas de ingresso:
Para o ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Acupuntura, é obrigatória a 
realização das provas de ingresso que integram as áreas de Biologia, Física e Química. Assim, 
relativamente ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, as condições de acesso são as 
seguintes: Condição de acesso: 12º Ano ou habilitação equivalente; Prova de ingresso: 07 Física e 
Química e 02 Biologia e Geologia, de acordo com o artigo 13º da
Portaria Nº 172-C/2015, 5 de junho; 
Fórmula da nota de candidatura: 65% ES + 35% PI, em que ES é a média das notas do Ensino Secundário e 
PI a nota obtida nas provas de ingresso; Classificação mínima: (artº 24 e 25 do Dec. Lei no 296 A/98, de 25 
de Setembro): 100 (cem) para a Nota de Candidatura; 95 (noventa e cinco) para as Notas da Prova de 
Ingresso. 

A10. Specific entry requirements:
For admission in the cycle of studies leading to the degree in Acupuncture is mandatory holding of 
national admission tests that integrate the areas of Biology, Physics and Chemistry. Thus, for the National 
Competition for Access to Higher Education, the access conditions are as follows: Access conditions: 12th 
grade or equivalent qualifications; admission test: 07 Physics and Chemistry and 02 Biology and Geology, 
in accordance with Article 13 of Portaria No. 172-C / 2015 June 5; 
Formula application note: 65% ES + 35% PI, where ES is the average grade of Secondary Education and PI 
the note obtained in the national admission test; Minimum Rating: (Article 24 and 25 of Decree Law No 296 
A / 98 of 25 September): 100 (one hundred) for the Application Note; 95 (ninety five) for the Entrance 
Examination note.

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 do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or 
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I - 

A12.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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*

Ciências Fundamentais/Fundamental Sciences CF/ FS 48 0
Ciências e Técnicas Clínicas/ Science and Clinical 
Techniques CTC/ STC 45 0

Princípios da Acupuntura/ Acupuncture Principles PA/ AP 90 0
Prática da Acupuntura/ Practice of Acupuncture PCA/ PCA 57 0
(4 Items) 240 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 Saúde, Instituto Politécnico de Setubal (ESS/IPS)

A14. Premises where the study programme will be lectured:
School of Health, Polytechnic Institute of Setubal (ESS/IPS)

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
<sem resposta>

A16. Observações:
De acordo com a portaria que regulamenta o curso de licenciatura em acupuntura no ensino superior 
politécnico, quatro áreas formativas são indicadas como parte integrante do plano de estudos. Ciências 
Fundamentais, Ciências Técnicas e Clínicas, Princípios da Acuputura e Prática da Acupuntura. 
Considerando a organização da ESS/IPS a área de Ciências Fundamentais é distribuída por três áreas 
existentes atualmente: Ciências biomédicas (CBM), ciências sociais e humanas (CSH) e enfermagem (E). 
As restantes três áreas de formação indicadas na portaria são englobadas numa nova área de formação 
designada por Acupuntura (AC). 
Os conteúdos de prática em acupuntura, incluídos em Unidades curriculares (UC) da área de Acupuntura, 
sendo adquiridos em contexto real com acompanhamento docente. Os docentes afetos à área disciplinar 
de AC são detentores de cédula profissional de acupuntor.
Na presente proposta de curso de licenciatura contempla-se um corpo docente composto por docentes 
doutorados e especialistas. Entre os doutorados, da área da acupuntura, pelos menos dois docentes serão 
contratados a 100% com a aprovação superior desta proposta.
A maioria dos docentes da área específica do ciclo de estudos possuem experiência pedagógica, inclusive 
ao nível do ensino superior.
Elementos do Corpo Docente com experiência profissional (prática clínica de acupuntura) superior a 10 
anos:
Ana Paula Bota Marum 
Ana Sofia Cardoso Barata Pacheco [Número do Pedido de Cédula Profissional: N/A (fev de 2016)]
António José Almeida Ferreira [Número do Pedido de Cédula Profissional: 1174 (fev de 2016)]



Armindo Custódio Mendonça Caetano (fev de 2016)
Bárbara Francelino Luz (Cédula Profissional C-0500068) 
Carlos António Nogueira dos Santos Mendes [Número do Pedido de Cédula Profissional: 1174 (fevereiro 
de 2016)]
Catarina Isabel Fernandes Alexandre (fevereiro 2016)
Diogo de Brito Calado [Número do Pedido de Cédula Profissional: 1112 (fevereiro de 2016)]
Fernando Telmo Rodrigues Teles de Jesus [Número do Pedido de Cédula Profissional: 1326 (fevereiro de 
2016)]
João Paulo Lousas Carrilho Gomes [Número do Pedido de Cédula Profissional: 700 (dezembro de 2015)]
João Pedro Latino Tavares [Número do Pedido de Cédula Profissional: N/A (fevereiro de 2016)]
Jorge Alexandre de Oliveira Maia [Número do Pedido de Cédula Profissional: 2256 (fevereiro de 2016)]
Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira [Número do Pedido de Cédula Profissional: N/A (fevereiro de 
2016)]
Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro [Número do Pedido de Cédula Profissional: 1007 (fevereiro de 
2016)]
Pedro Alexandre de Figueiredo Lemos [Número do Pedido de Cédula Profissional: 1232 (fevereiro de 
2016)]
Ricardo Picão Caldeira Rodeia [Número do Pedido de Cédula Profissional: 936 (janeiro de 2016)]
Roni Lara Moya [Número do Pedido de Cédula Profissional: 2285 (fevereiro de 2016)]
Sacha Pereira Matias [Número do Pedido de Cédula Profissional: 247 (fevereiro de 2016)]
Victor Manuel de Figueiredo Lopes (fevereiro de 2016)

A16. Observations:
According to the law regulating the degree course in acupuncture in polytechnic education, four training 
areas are indicated as an integral part of the curriculum. Fundamental Sciences, Technical Sciences and 
Clinics, Principles and Practice of Acupuncture. Considering the organization of ESS / IPS area of   
Fundamental Sciences is spread over three currently existing areas: Life Sciences (CBM), Social Sciences 
and Humanities (CSH) and nursing (E). The remaining three areas of training indicated in the directive are 
encompassed in a new training area known as acupuncture (AC).
The practice of acupuncture content, included in course unit (UC) Acupuncture area being acquired in real 
context with teaching monitoring. The affects teaching the subject area of   AC are professional card holders 
of acupuncturist.
In this degree course proposal contemplates a faculty composed of PhDs and specialist teachers. Among 
PhDs, the acupuncture area at least two teachers will be hired to 100% after the succeed aproval of this 
proposal. 
Most teachers of the course of study the specific area have teaching experience, including at the higher 
education level.
Teachers with professional experience (clinical practice of acupuncture) more than 10 years:
Ana Paula Bota Marum 
Ana Sofia Cardoso Barata Pacheco [Order Number of Professional Card: N/A (fevereiro de 2016)]
António José Almeida Ferreira [Order Number of Professional Card: 1174 (fevereiro de 2016)]
Armindo Custódio Mendonça Caetano [Order Number of Professional Card: N/A (fevereiro de 2016)]
Bárbara Francelino Luz (Cédula Profissional C-0500068) 
Carlos António Nogueira dos Santos Mendes [Order Number of Professional Card: 1174 (fevereiro de 
2016)]
Catarina Isabel Fernandes Alexandre [Order Number of Professional Card: N/A (fevereiro de 2016)]
Diogo de Brito Calado [Order Number of Professional Card: 1112 (fevereiro de 2016)]
Fernando Telmo Rodrigues Teles de Jesus [Order Number of Professional Card: 1326 (fevereiro de 2016)]
João Paulo Lousas Carrilho Gomes [Order Number of Professional Card: 700 (dezembro de 2015)]
João Pedro Latino Tavares [Order Number of Professional Card: N/A (fevereiro de 2016)]
Jorge Alexandre de Oliveira Maia [Order Number of Professional Card: 2256 (fevereiro de 2016)]
Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira [Order Number of Professional Card: N/A (fevereiro de 2016)]
Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro [Order Number of Professional Card: 1007 (fevereiro de 2016)]
Pedro Alexandre de Figueiredo Lemos [Order Number of Professional Card: 1232 (fevereiro de 2016)]
Ricardo Picão Caldeira Rodeia [Order Number of Professional Card: 936 (janeiro de 2016)]
Roni Lara Moya [Order Number of Professional Card: 2285 (fevereiro de 2016)]
Sacha Pereira Matias [Order Number of Professional Card: 247 (fevereiro de 2016)]
Victor Manuel de Figueiredo Lopes (fevereiro de 2016)



Instrução do pedido
1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações

Mapa II - Conselho Técnico-Científico

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Técnico-Científico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Parecer_CTC.pdf

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._Conselho Pedagógico_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.

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria e Jorge Alexandre de Oliveira Maia

2. Plano de estudos

Mapa III - - 1º Ano/ 1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/ 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular 
Unit

Área Científica 
/ Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)



Anatomia e Fisiologia I/ Anatomy 
and Physiology I

CF/FS Semestral/ 
Semester

135 T: 30; TP:30 5

Bioquímica Aplicada/ Applied 
Biochemistry CF/FS Semestral/ 

Semester 108 T: 30; TP:30 4

Biofísica/ Biophysics CF/FS Semestral/ 
Semester 108 T: 30; TP: 30; 

PL: 30 4

Psicologia do Desenvolvimento/ 
Developmental Psychology CF/FS Semestral/ 

Semester 54 T: 30 2

Introdução à profissão/ Introduction 
to the profession PA/AP Semestral/ 

Semester 54 T: 30 2

História, Princípios e Fundamentos 
da Acupuntura/ History, Principles 
and Fundamentals of Acupuncture

PA/AP Semestral/ 
Semester 162 T: 45; TP:30 6

Meridianos, Pontos e Técnicas em 
Acupuntura I/ Meridians, Points and 
Techniques in Acupuncture I

PA/AP Semestral/ 
Semester 189 T: 30; PL:30 7

(7 Items)

Mapa III - - 1º Ano/ 2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/ 2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular 
Unit

Área Científica 
/ Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Anatomia e Fisiologia II/ Anatomy 
and Physiology II CF/FS Semestral/ 

Semester 135 T:30; TP:30 5

Biologia Celular e Molecular/ 
Cellular and Molecular Biology CF/FS Semestral/ 

Semester 108 T:60 4

Histologia e Embriologia/ 
Histology and Embryology CF/FS Semestral/ 

Semester 108 T:30; PL:30 4

Neurofisiologia/ Neurophysiology CF/FS Semestral/ 
Semester 81 T:30 3

Diagnóstico em Acupuntura I/ 
Diagnosis in Acupuncture I PA/AP Semestral/ 

Semester 135 T:30; PL:30 5

Meridianos, Pontos e Técnicas em 
Acupuntura II/ Meridians, Points 
and Techniques in Acupuncture II

PA/AP Semestral/ 
Semester 135 T:45; PL:45 5

Taichi e QiGong/ Taichi and QiGong PA/AP 108 T:15; PL:45 4



Semestral/ 
Semester

(7 Items)

Mapa III - - 2º Ano/ 1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/ 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Saúde Pública, Epidemiologia e 
Ecologia/ Public Health, Epidemiology 
and Ecology

CTC/ STC Semestre/ 
Semester 81 T:30 3

Bioestatística/ Biostatistics CF/FS Semestre/ 
Semester 81 TP:60 3

Comunicação em Saúde/ Health 
Communication CF/FS Semestre/ 

Semester 81 T:45 3

Opções Terapêuticas: Farmacologia e 
Fitoterapia/ Therapeutic options: 
Pharmacology and Herbal Medicine

CTC/ STC Semestre/ 
Semester 135 T:60; TP:30 5

Tuina I/ Tuina I PA/AP Semestre/ 
Semester 135 T:30; PL:45 5

Diagnóstico em Acupuntura II/ Diagnosis 
in Acupuncture II PA/AP Semestre/ 

Semester 135 T:45; PL:30 5

Meridianos, Pontos e Técnicas em 
Acupuntura III/ Meridians, Points and 
Techniques in Acupuncture III

PA/AP Semestre/ 
Semester 162 T:30; PL:30 6

(7 Items)

Mapa III - - 2º Ano/ 2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura



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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/ 2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular 
Unit

Área Científica 
/ Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Exames Complementares de 
Diagnóstico I/ Complementary 
Diagnostic Exams I

CTC/ STC Semestral/ 
Semester 135 T:30; TP:15 5

Higiene e Segurança no Trabalho/ 
Health and Safety at Work CTC/ STC Semestral/ 

Semester 54 TP:30 2

Patologia I/ Pathology I CTC/ STC Semestral/ 
Semester 135 T: 75; TP:30 5

Tuina II/ Tuina II PA/AP Semestral/ 
Semester 162 T:30; PL:45 6

Diagnóstico em Acupuntura III/ 
Diagnosis in Acupuncture III PA/AP Semestral/ 

Semester 162 T:30; PL:30 6

Meridianos, Pontos e Técnicas em 
Acupuntura IV/ Meridians, Points and 
Techniques in Acupuncture IV

PA/AP Semestral/ 
Semester 162 T:30; PL:30 6

(6 Items)

Mapa III - - 3º Ano/ 1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/ 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

Semiologia Clínica/ Semiology Clinic CTC/STC Semestral/ 
Semester 135 T:30; TP:15 5

Patologia II/ Pathology II CTC/STC Semestral/ 
Semester 135 T:75; TP:30 5

Bioética, Legislação e Deontologia/ Bioethics, 
Law and Ethics CF/FS Semestral/ 

Semester 81 T:45 3

Exames Complementares de Diagnóstico 
II/ Complementary Diagnostic Exams II CTC/STC Semestral/ 

Semester 135 T:30; PL:15 5

Psicossociologia das Organizações/ Social 
Psychology of Organizations CF/FS Semestral/ 

Semester 54 T:30 2

Nutrição e Alimentação/ Nutrition and Food CF/FS Semestral/ 
Semester 81 T:45; TP:15 3

Acupuntura e Moxabustão I/ Acupuncture 
and Moxibustion I PA/AP Semestral/ 

Semester 189 T:60; PL:45 7

(7 Items)

Mapa III - - 3º Ano/ 2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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/ 2º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/ 2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

CF/FS 81 T:30; TP:30 3



Promoção e Educação para a Saúde/ 
Promotion and Health Education

Semestral/ 
Semester

Psiconeuroimunologia/ 
Psychoneuroimmunology CTC/STC Semestral/ 

Semester 135 T:60 5

Emergência e Suporte Básico de Vida/ 
Emergency and Basic Life Support CTC/STC Semestral/ 

Semester 135 T:15; PL:30 5

Investigação I/ Research I PA/AP Semestral/ 
Semester 135 T:30; TP:15 5

Acupuntura e Moxabustão II/ Acupuncture 
and Moxibustion II PA/AP Semestral/ 

Semester 189 T:45; PL:45 7

Prática Clínica de Acupuntura I/ Practice 
Acupuncture Clinic I PCA/PCA Semestral/ 

Semester 135 E:90; T:15; 
OT:15 5

(6 Items)

Mapa III - - 4º Ano/ 1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year/ 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Seminários Temáticos em 
Acupuntura/ Seminars in Acupuncture PA/AP Semestral/ 

Semester 108 S:60 4

Prática Clínica de Acupuntura II/ 
Practice Acupuncture Clinic II PCA/PCA Semestral/ 

Semester 702 E-600; T:15; 
OT:30 26

(2 Items)

Mapa III - - 4º Ano/ 2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Acupunctura

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year/ 2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

Investigação II/ Research II PA/AP Semestral/ 
Semester 108 TP:45 4

Prática Clínica de Acupuntura III/ Practice 
Acupuncture Clinic III PCA/PCA Semestral/ 

Semester 702 E-600; T:15; 
OT:30 26

(2 Items)

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:
Este plano de estudos para uma licenciatura em tecnologias de saúde complementares, no ensino 
superior público, segue a Portaria n.º 207-F/ 2014, visa o desenvolvimento das competências e objectivos 
definidos no artigo 4º da mesma:
Fomentar conhecimentos críticos sobre a teoria da medicina tradicional chinesa, das ciências biomédicas 
e básicas para a seleção e a aplicação das técnicas de acupuntura.Desenvolver competências para 
estabelecer o diagnóstico diferencial baseado na observação, palpação e diferenciação de sintomas e 
síndromas.Pemitir executar tratamentos auxiliares de acupuntura, como o Tui Na, o Taichi e o QiGong.
Melhorar a qualidade da prática da acupuntura tendo por base o conhecimento científico e o estado do 
conhecimento em investigação clínica.
Desenvolver competências de comunicação e interação de forma eficaz com pacientes e outros 
profissionais de saúde.
Fornecer uma oferta formativa na área da acupuntura, no ensino publico tendo um cariz profissionalizante

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
This proposal presents one of a degree curriculum in complementary health technologies, in public higher 
education, following the Ministerial Order No. 207-F / 2014 for the development of skills and objectives set 
out in Article 4 of the Ordinance:
- Promoting critical knowledge on the theory of traditional Chinese medicine, biomedical and basic science 
for the selection and application of acupuncture techniques.
- Develop skills to establish the differential diagnosis based on observation, palpation and differentiation of 
symptoms and syndromes.
- Pemitir perform auxiliary acupuncture treatments, such as Tui Na, Tai Chi and QiGong.
- Improve the quality practice of acupuncture based on scientific knowledge and the state of knowledge in 
clinical research.
- Develop communication skills and interact effectively with patients and other health professionals.
- Provide a training offer the acupuncture area in public education with a vocational nature



3.1.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Visam uma formação base científica, especialização técnica e a sua integração em contexto real e 
profissionalizante:
Identificar as indicações da acupuntura, reconhecendo e intervindo perante reações adversas ao 
tratamento de acupuntura
Estabelecer uma relação de confiança com o doente e construir e manter uma relação terapêutica
Avaliar casos clínicos, adaptar e aplicar tratamentos para manter ou recuperar a saúde do paciente
Desenvolver e aplicar planos de tratamento usando técnicas específicas de acupuntura para a prevenção 
da saúde, tratamento da doença e regulação do organismo 
Promover atividades de investigação no âmbito da acupuntura e proceder à sua apresentação
Encaminhar o paciente, se necessário, para o profissional de saúde melhor habilitado a tratar a sua 
situação de saúde 
Colaborar multidisciplinarmente na promoção da saúde através de métodos e meios da acupuntura
Evidenciar raciocínio clínico
Atuar sob conduta ética e deontológica suportada na legislação atual

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
Aim at a scientific training, technical expertise and its integration in real and professional context:
- Identify the acupuncture indications, recognizing and intervening to adverse reactions to acupuncture 
treatment
- Establish a relationship of trust with the patient and build and maintain a therapeutic relationship
- Assess clinical cases, adapt and apply treatments to maintain or restore the patient's health
- To develop and implement treatment plans using specific acupuncture techniques for the prevention of 
health, disease treatment and regulation of the body
- To promote research activities in the context of acupuncture and provide for their presentation
- Forward the patient, if necessary, to health professionals best qualified to treat your health situation
- Collaborate in multidisciplinary health promotion through methods and means of acupuncture
- Focus clinical reasoning
- Act on ethics and ethical conduct supported the current legislatio

3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a 
criação, transmissão e difusão do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, 
através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento 
experimental. O IPS pretende ser uma instituição fortemente articulada com a região e contribuir para a 
criação de uma cultura de fomento do empreendedorismo, da inovação tecnológica, da transferência de 
conhecimento e tecnologia entre a academia e as empresas e instituições.
A proposta de criação de um curso de licenciatura em Acupuntura, integrando as múltiplas valências de 
três áreas disciplinares existentes na ESS/IPS – Ciências Biomédicas, Ciências Sociais e Humanas e 
Enfermagem - pretende responder às atuais necessidades e possibilidades do país para a criação de 
recursos humanos qualificados numa área emergente, a acupuntura, dando fundamento a uma proposta 
para a sua acreditação no ensino superior politécnico, com contributos para a diversificação de ofertas de 
cuidados de saúde e de promoção do bem-estar.
Enquadrada na missão da ESS/IPS, no sentido em que esta proposta de licenciatura irá fomentar a 
inovação em saúde, irá suprir a necessidade de recursos humanos qualificados para aplicar soluções 
clinicas ao nível técnico, irá ainda contribuir para a investigação aplicada e desenvolvimento profissional. 
A proposta de licenciatura aqui apresentada contribuirá para a concretização da missão da ESS/IPS, pois 
permitirá reforçar os laços existentes com a rede institucional na área da saúde, especialmente através da 
colaboração de profissionais de saúde na área da acupuntura (clínicas ou institutos privados). Tal será 
concretizado, nomeadamente, através da realização de estágios curriculares na área do ciclo de estudos 
proposto, num total de 56 ECTS, reforçando a integração dos estudantes e futuros profissionais na sua 
área de intervenção.

3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the 
institution:

Polytechnic Institute of Setubal (IPS) is a public institution of higher education whose mission is the 
creation, transmission and dissemination of technical and scientific knowledge and knowledge of a 
professional nature, through the articulation of study, teaching, research oriented and experimental 
development. The IPS aims to be a strongly articulated institution with the region and contribute to the 
creation of a development culture of entrepreneurship, technological innovation, transfer of knowledge and 
technology between academia and business and institutions.
The proposed establishment of a degree course in Acupuncture, integrating multiple valences of three 
existing disciplines in the ESS / IPS - Biomedical Sciences, Social and Human and Nursing Sciences - aims 
to respond to current needs and possibilities of the country to create resources qualified personnel in an 
emerging area, acupuncture, giving basis for a proposal for its accreditation in higher education 
polytechnic, with contributions to the diversification of health care and the promotion of wellness offers.
Framed in the mission of ESS / IPS, in the sense that this proposed degree will foster innovation in health, 



will meet the need for qualified human resources to implement clinical solutions at the technical level, will 
also contribute to the applied research and professional development.
The proposal of degree in acupunture presented here will contribute to the achievement of the mission of 
ESS / IPS, as it will strengthen existing ties with the institutional network in health, especially through the 
health professional collaboration in the field of acupuncture (clinics or private institutes). This will be 
achieved in particular through the completion of internships in the course of study area proposed for a 
total of 56 ECTS, reinforcing the integration of students and future professionals in their area of   
intervention.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
O IPS é uma Instituição de Ensino Superior que procura, de forma permanente e em articulação com os 
parceiros sociais, contribuir para a valorização e desenvolvimento da sociedade em geral e da região de 
Setúbal, em particular, através de atividades de formação terciária, de investigação e de prestação de 
serviços, que concorram para a criação, desenvolvimento, difusão e transferência de conhecimento e para 
a promoção da ciência e da cultura.
O IPS tem por objetivo oferecer formação de nível superior em múltiplas áreas do conhecimento, 
nomeadamente a da Saúde, do Ensino, das Ciências Empresariais e das Tecnologias.
A ESS/IPS visa também a realização, nos termos da lei, de ciclos de estudo, no âmbito da formação 
terciária, pela atribuição de graus académicos de nível superior, bem como a realização de atividades de 
investigação, a promoção das qualificações da população ativa e da excelência das organizações. 
Assim, procura consolidar e desenvolver um projeto educativo, científico e cultural que promova o 
desenvolvimento local, regional e nacional, a formação de recursos qualificados e competentes na área da 
saúde e cumprir a sua responsabilidade social, tanto quanto as responsabilidades científicas e técnicas.
A ESS/IPS tem três 1ºs ciclos a decorrer (desde 2000 e 2002), com desenvolvimento de redes e parcerias 
com instituições prestadoras de cuidados de saúde e outras entidades na comunidade envolvente. É 
relevante para a Unidade Orgânica iniciar outra formação de 1º ciclo, na área da saúde, rentabilizando 
recursos internos e investindo na aquisição de recusos externos e no estabelecimento de novas parcerias 
regionais. 
Esta proposta de Licenciatura em Acupuntura possui um corpo docente variado e específico para as 
várias áreas científicas que a compõem. Particularmente na área das Ciências Fundamentais, aqui 
organizada de foma a incluir três áreas científicas da ESS/IPS, onde as Unidades Curriculares serão 
asseguradas por docentes do atual corpo docente da ESS/IPS. Esta proposta apresenta um conjunto de 
unidades curriculares específicas da Acupuntura, para as quais se prevê a contratação de docentes com 
elevados níveis de formação e especialização associados a instituições privadas da área do ciclo de 
estudos (ver fichas dos docentes). O coordenador de curso, Jorge Maia, e a docente Mónica Teixeira serão 
contratados a 100% caso a aprovação desta proposta seja uma realidade.

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
The IPS is a higher education institution that seeks a permanent basis and in consultation with the social 
partners to contribute to the enhancement and development of society in general and the Setubal region in 
particular through tertiary training activities, research and provision of services that contribute to the 
creation, development, dissemination and transfer of knowledge and the promotion of science and culture.
The IPS is designed to provide higher education in multiple areas of knowledge, including Health, 
Education, Business of Science and Technology.
ESS / IPS also aims to achieve, under the law, study cycles within the tertiary education, the award of 
degrees higher level, as well as conducting research activities, promotion of qualifications of the active 
population and excellence of organizations.
Thus seeks to consolidate and develop educational, scientific and cultural project that promotes local, 
regional and national development, the training of qualified and competent resources in health and fulfill 
its social responsibility as far as the scientific and technical responsibilities.
ESS / IPS has three graduation courses (1ºs cycles) running (since 2000 and 2002), with development of 
networks and partnerships with institutions providing health care and other entities in the surrounding 
community. Is it relevant to the Organic Unit start another training 1st cycle in health, maximizing internal 
resources and investing in the acquisition of external recusos and the establishment of new regional 
partnerships.
This proposal's Degree in Acupuncture has a diverse faculty and specific to the various scientific areas 
that comprise it. Particularly in the area of   Fundamental Sciences, here organized including the three 
scientific areas of ESS / IPS (CBM, CSH and Nurse) , the units will be provided for teachers of the current 
school of health ESS / IPS. This proposal presents a specific set of units in Acupuncture for which is 
expected to hire teachers with high levels of training and expertise associated with private institutions of 
the course of study area (see sheets of teachers). The course coordinator, Jorge Maia, and teacher Mónica 
Teixeira will be hired at full time (100%) if the approval of this proposal a reality.



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:

Como referido nos pontos anteriores, o curso de Licenciatura em Acupuntura tem como objetivo formar 
profissionais com um perfil fortemente profissional, capazes de desenvolver uma carreira sólida na área 
da saúde. Assim, o perfil do licenciado em Acupuntura deverá ser o de um profissional que alie os bons 
conhecimentos nas áreas de Acupuntura e Ciências Técnicas e Clínicas e Ciências Fundamentais à posse 
de competências profissionais, comunicacionais e relacionais adequadas aos contextos da prestação de 
cuidados de saúde, para intervir na resolução e prevenção de patologias e necessidades para as quais a 
acupuntura é indicada.
Os objetivos deste ciclo de estudos obedecem e espelham a especificidade da área de conhecimento e da 
prática da acupuntura, mas partilham dos princípios fundamentais que orientam as formações 
disponibilizadas pela ESS/IPS. Assume-se que esta é uma formação no domínio da saúde e, como tal, deve 
pautar-se pelo rigor técnico-científico, pelo fomento de competências reflexivas e relacionais, e por 
padrões de prática claros e consensuais, com atenção às necessidades de saúde das populações.
A ESS/IPS tem no seu plano estratégico o desenvolvimento de uma clínica para apoiar a formação e o 
desenvolvimento da I&D, bem como disponibilizar serviços especializados às populações da região. Este 
projeto tem sido concretizado de modo embrionário e experimental, sobretudo na área da Terapia da Fala. 
A área da Acupuntura, a ser acreditada, contribuirá de forma direta e relevante para o desenvolvimento 
deste objectivo, tendo em conta que o edifício próprio da ESS/IPS poderá estar terminado em 2018 e 
disporá de espaços adequados para a formalização da Clínica ESS/IPS.

3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational, 
scientific and cultural project:

s mentioned in the previous paragraphs, the Degree in Acupuncture aims to train professionals with a 
strong professional profile, able to develop a solid career in the health field. Thus, the licensee's profile 
Acupuncture should be a professional that combines good knowledge in the areas of Acupuncture and 
Technical Sciences and Clinical and Fundamental Sciences to the possession of professional skills, 
communicative and relational appropriate to the context of health care, to intervene in the resolution and 
prevention of diseases and needs for which acupuncture is indicated.
The objectives of this course of study follow and reflect the specificity of the field of knowledge and 
practice of acupuncture, but they share the fundamental principles that guide the training provided by ESS 
/ IPS. It is assumed that this is a training in the field of health and, as such, must be guided by technical-
scientific rigor, the development of reflective and relational skills, and clear and agreed standards of 
practice, with attention to the health needs populations.
ESS / IPS has in its strategic plan the development of a clinic to support the training and development of R 
& D, as well as provide specialized services to the population of the region. This project has been realized 
embryonic and experimental manner, especially in the area of   Speech Therapy. The area of   Acupuncture to 
be believed, contribute directly and significantly to the development of this objective, taking into account 
that the building itself ESS / IPS can be completed in 2018 and will have adequate space to formalize the 
ESS Clinic / IPS .

3.3. Unidades Curriculares

Mapa IV - Anatomia e Fisiologia I/ Anatomy and Physiology I

3.3.1. Unidade curricular:
Anatomia e Fisiologia I/ Anatomy and Physiology I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Carlos Manuel dos Santos Carvalho (T:30; TP:15)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (TP:15)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender os conceitos básicos estruturais (Anatomia) e funcionais (Fisiologia). 
• Compreender os princípios básicos da fisiologia da contração muscular. 
• Compreender a constituição e funcionamento dos diversos aparelhos e sistemas do corpo humano.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand the structural basics (anatomy) and function (physiology).



• Understand the basic principles of the physiology of muscle contraction.
• Understand the constitution and functioning of the various systems of the human body systems.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.O Corpo Humano como um todo: 
a. Conceitos de Anatomia e Fisiologia. 
b. Planos anatómicos de referência. 
c. A Pele 
d. Os Potenciais Eléctricos 
e. O Tecido Cartilageneo 
2.Sistema Esquelético 
a.Osteologia 
b.Artrologia 
c.Sistema Muscular 
3.Sistema Endócrino 
i. Glândula, hormona e célula alvo 
ii. Relação com o sistema nervoso 
iii. Glândulas endócrinas 
4. Sistema cardiovascular 
a) Anatomia do coração, electrofisiologia e ciclo cardíaco
b) Angiologia
c) Circulação linfática 
5. Aparelho respiratório 
a) Anatomia das vias respiratórias 
b) Ventilação, volumes e capacidades pulmonares 
c) Mecanismos de trocas gasosas. 

3.3.5. Syllabus:
1. The Human Body as a whole:
a) Concepts of Anatomy and Physiology.
b). anatomical reference planes
c) The skin
d). Potentials Electric
e) The Fabric Cartilageneo
2. Skeletal system
a.Osteology
b.Artrology
c. Muscular Systems
3. The Endocrine System
i. Glands, hormone and target cell
ii. The relationship with the nervous system
iii. Endocrine glands
4. Cardiovascular System
a) Heart anatomy; cardiac cycle and electrophysiology.
b) Angiology
c) The lymphatic circulation
5. Respiratory System
a) Airway anatomy
b) Pulmonary Ventilation, Volumes and lung capacity
d) Mechanisms of gas exchange.
e) The regulation of respiration

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

As aulas são expositivas, apresentados os conceitos fundamentais das diferentes rubricas do programa, 
pretendendo-se deste modo que os estudantes adquiram uma visão global dos temas abordados e suas 
interligações.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The lectures consist of theoretical exposure where the fundamental concepts of various sections of the 
program are presented, intending thereby that students acquire an overview of the themes and their 
interconnections.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da anatomia e fisiologia baseia-se essencialmente na articulação de métodos expositivos, 
demonstrativos e participativos. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 



resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teórico -práticos, com 
nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching of anatomy and physiology is essentially based on the articulation of exhibitive, 
demonstration and active methods. 
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A metodologia de ensino assenta em aulas teóricas e aulas teórico-práticas, que complementam o 
programa definido por forma a que os estudantes possam integrar os conteudos e atingir os objetivos 
definidos. Na componente teórica são apresentados os conteúdos, fazendo a relação entre os diferentes 
temas. Nas aulas teórico-práticas há o recurso a uma maior interação com os estudantes, que em grupo 
mais pequeno podem manipular modelos anatómicos, visualizar filmes ou mesmo apreender o 
funcionamento de diferentes estruturas anatómicas com recurso aos manequins de média e alta-fidelidade 
existentes na ESS.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodology is based on theoretical and practical classes, which complement the defined 
program allowing that students integrate all the contents and achieve the set goals. In the theoretical 
classes, contents are exposed, making the relationship between the different structures and systems. In 
theoretical-practical classes, a greater interaction with the students is possible, since they are in smaller 
groups, the students can use anatomical models, view movies or even grasp the operation of various 
anatomical structures using the media or high fidelity mannequins existing in ESS.

3.3.9. Bibliografia principal:
Ganong, W.F. (2013). Fisiologia médica. (24ª ed.). Rio de Janeiro: McGraw-Hill. Interamericana do Brasil.
Guyton, A.C., Hall, J.E. (2010). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. (12th ed.). WB Saunders 
Co., Ed. Guanabara Koogan SA.
Moore, K. L. (2011). Anatomia Orientada para a Clínica Moore (6 th ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Netter, F. H. (2000). Atlas de Anatomia Humana (2 nd ed.). Porto Alegre: Artmed.
Seeley, Stephens e Tate. (2005). Anatomia & Fisiologia, 6ª edição, Lusodidáctica.
Sobotta, J. (2000). Atlas de Anatomia Humana (21 th ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Testut, L., & Latarje, A. (2004). Compêndio De Anatomia Descriptiva (18th ed.). Barcelona: Ed. Elsevier.
Widmaier, E.; Raff, H. & Strang, K. (2013). Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. 
Inter. Edition (13th ed). New York: McGraw-Hill Med. Publs.

Mapa IV - Bioquímica Aplicada

3.3.1. Unidade curricular:
Bioquímica Aplicada

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria (T:30; TP:30)

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):
Pretende-se que no final desta unidade curricular o estudante seja capaz de:
• Compreender a relação molécula-metabolismo-fisiologia
• Aplicar os conteúdos teóricos na interpretação de valores de serologia clínica, hematologia e imunologia 
clínicas que ilustrem vias metabólicas desreguladas na causa de doenças

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this curricualr unit the student is able to:
• Understand the molecule - metabolism and physiology relationship
• Apply the theoretical concepts in the interpretation of clinical serology values, hematology and 
immunology clinical illustrating metabolic pathways deregulated in the cause of diseases

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A Bioquímica e a vida: origem molecular da vida
2. Células, tecidos e sistemas: hierarquia molecular
3. Água e compostos inorgânicos 
4. Soluções tampão, pH e tampões fisiológicos 
5. Metabolismo dos prótidos
5.1.Aminoácidos, péptidos e proteinas: conformação, estrutura-função
5.2.Propriedades das enzimas: co-factores, cinética e regulação da actividade enzimática
5.3. Proteinas receptoras
5.4.Patologias associadas
6. Metabolismo dos Hidratos de carbono:
6.1.Estrutura e função
6.2. Síntese de ATP: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória
6.3. Patologias associadas
7.Metabolismo dos Lípidos:
7.1. Membranas biológias e transporte
7.2.Lipoproteínas e circulação do colesterol
7.3. Patologias associadas
8. Metabolismo dos Ácidos nucleícos:
8.1. Fluxo da informação genética
8.2. Código genético e síntese proteica
8.3. Patologias associadas
9. Integação metabólica:
9.1. Hormonas de ação directa e indirecta
9.2. Neurotransmissores
9.3. Patologias associadas

3.3.5. Syllabus:
1. Biochemistry and life: molecular origin of life
2. Cells, tissues and systems: molecular hierarchy
3. Water and inorganic compounds
4. Buffer solutions, pH and physiologic buffers
5. Metabolism of protides
5.1. Aminocids, peptides and proteins: conformation, structure-function
5.2. Properties of enzymes: cofactors, kinetics and regulation of enzyme activity
5.3. Protein receptor
5.4. Associated pathologies
6. Metabolism of Carbohydrate:
6.1. Structure and function
6.2. ATP synthesis: glycolysis, Krebs cycle and respiratory chain
6.3. Associated pathologies
7. Metabolism of Lipids:
7.1. Biologies membranes and transport
7.2. Lipoproteins and cholesterol from the circulation
7.3. Associated pathologies
8. Metabolism of Nucleic Acids:
8.1. Flow of genetic information
8.2. Genetic code and protein synthesis
8.3. Associated pathologies
9. Metabolic Integration:
9.1. Hormones of direct and indirect action
9.2. Neurotransmitters
9.3. Associated pathologies 



3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os objectivos definidos para a componente teórica e teórico-prática assentam no domínio de conceitos 
bioquímicos aplicados a estados de equilíbrio e de desiquilíbrio metabólico, associados a patologias. O 
estudo de compostos químicos vitais a várias etapas metabólicas permite o conhecimento das vias 
metabólicas na origem de doenças permite mais facilmente compreender o estado fisiológico. Estas 
aprendizagens são cimentadas na componente teórico-prática onde o estudante analisa dados de análises 
clinicas com as respetivas patologias. Desta forma, os conteúdos programáticos estão coerentes com os 
objectivos definidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives set for the theoretical and theoretical- practical component based in the field of biochemical 
concepts applied to equilibrium states and metabolic pathways associated with pathologies. The study of 
chemical compounds vital to many metabolic pathways allows the knowledge of metabolic causes of 
diseases of origin allows more easily to understand the physiological state. All this contents and learning 
are more precise through the study of analytical data associated to specific diseases. Thus, the 
programmatic contents are consistent with the objectives set.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teórico -práticos, com 
nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification. The classification of all assessment instruments is expressed on 
a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal or greater than 10. The 
exam consists in a written test, in which the approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O método expositivo-participativo adoptado para as aulas teóricas é adequado à apresentação dos 
conteúdos abordados na unidade curricular, considerando o contacto com conteúdos inovadores para os 
estudantes. Além disso, permite o contributo dos estudantes na discussão dos tópicos analisados. As 
aulas teórico-práticas permitem uma abordagem fundamental para que os estudantes possam adquirir a 
capacidade de aplicar os seus conhecimentos na resolução de problemas que ilustrem situações reais de 
pertubações do metabolismo. A avaliação desenhada permite que o estudante reflita sobre os 
conhecimentos que vai adquirindo através da realização de exercícios, integrando ambas as componentes 
da unidade curricular. Os elementos de avaliação individual permitem ao estudante a possibilidade de 
evidenciar os seus conhecimentos permitindo-lhe também monitorizar o seu próprio conhecimento.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The expository-participatory methodology, adopted in the theoretical classes is well adapted to the 
presentation of the several themes discussed during this curricular unit. Besides that, it allows the 
participation of the students on the studied topics. Theoretical -practical classes through the resolution of 
exercises allow an approach to real problems and situations with metabolic perturbations. The evaluation 
methods demand that the students use the knowledge acquired during this curricular unit in an integrated 
perspective. The individual assessment enables student to monitor its own knowledge.

3.3.9. Bibliografia principal:
Baynes. (2001). Bioquímica Médica. Lisboa: Lusodidacta. 
Devlin, T.M. (2006). Textbook of Biochemistry with clinical correlations, 6th Ed. York: Wiley-Liss 
(Mediateca).
Kandel, E R. (1995). Essentials of neural science and behavior. Appleton & Lange.



Lozano, J.A. et al. (2003). Bioquímica Y Biologia Molecular para Ciencias de la Salud. Madrid: 
Interamericana McGraw-Hill. 
Quintas, A; Freire, R P; Halpern, M. (2008). Bioquímica - Organização Molecular da Vida. Lisboa: Edições 
Lidel.

Mapa IV - Biofísica/ Biophysics

3.3.1. Unidade curricular:
Biofísica/ Biophysics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Anna Sardinha Letournel (T:30; TP:30; PL:30)

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):
Espera-se que os estudantes adquiram conhecimentos de áreas importantes da física e das aplicações a 
domínios da biologia e da medicina. 
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender conceitos físicos em áreas de biologia/medicina: física do som, eletromagnetismo, análise 
de forças e movimentos, física nuclear e termodinâmica;
• Compreender como os conceitos físicos são importantes na compreensão do funcionamento de sistemas 
biológicos;
• Compreender os mecanismos de funcionamento, instrumentação e aplicações de dispositivos médicos 
tipicamente usados em ambiente clínico;
• Compreender as principais aplicações, limitações e riscos para a saúde do utente da utilização dos 
dispositivos médicos analisados;
• Medir em laboratório alguns parâmetros, manuseando corretamente os dispositivos 
• Compreender noções gerais de biomecânica aplicadas à saúde

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students are expected to acquire solid knowledge about important areas of physics and about the 
applications of those areas to the fields of biology and medicine. 
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand concepts in areas of physics with applications to biology and medicine: physics of sound, 
electromagnetism, analysis of force and movement, nuclear physics and thermodynamics;
• Understand how the aforementioned concepts are important for biological systems work;
• Understand how several medical devices, used in clinical applications and know the instrumentation with 
each device and their specific applications;
• Understand the main applications, limitations and health risks associated with the use of the medical 
devices discussed in class;
• Measure in a laboratory the parameters discussed in the theoretical classes, correctly handling the 
appropriate medical devices
• Understand general notions of biomechanics applied to health.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
1. Medicina nuclear
1.1. Física das radiações
1.2. Efeitos fisiológicos das radiações
1.3. Técnicas de imagem médica em Medicina Nuclear
1.4. Radioterapia
1.5. Ressonância Magnética Nuclear
2. Bioeletromagnetismo
2.1. Revisão de eletromagnetismo
2.2. Geração, propagação e transmissão de impulsos nervosos
2.3. Medição de sinais bioelétricos e biomagnéticos
2.4. Técnicas de estimulação neuronal
3. Lasers e utrasons
3.1. Física do som
3.2. Obtenção de imagens com ultrassons
3.3. Aplicações dos ultrassons
3.4. Definições e propriedades dos lasers



3.5. Aplicações e segurança
4. Biomecânica 
4.1. Revisão de forças e movimento
4.2. Composição e propriedades mecânicas do tecido conetivo
4.3. Aplicações terapêuticas das forças
Aulas Laboratoriais:
1. Oximetria de pulso
2. Eletrocardiografia
3. Ultrasonografia
4. Análise cinemática do movimento

3.3.5. Syllabus:
Theoretical classes:
1. Nuclear medicine
1.1. Radiation physics
1.2. Physiologic effects of radiation
1.3. Nuclear medicine imaging techniques 
1.4. Radiotherapy
1.5. Magnetic Resonance Imaging
2. Bioelectromagnetism
2.1. Revision of electromagnetism
2.2. Generation, propagation and transmission of nerve impulses
2.3. Measurement of biomagnetic and bioelectric potentials
2.4. Neuronal stimulation techniques
3. Lasers and ultrasounds
3.1. Physics of sound
3.2. Imaging with ultrasound
3.3. Applications of ultrasounds
3.4. Definition and properties of lasers
3.5. Applications and security
4. Biomechanics
4.1. Revision of forces and movement
4.2. Composition and mechanical properties of connective tissue
4.3. Therapeutic applications of forces
Practical classes
1. Pulse oximetry
2. Electocardiography
3. Ultrasonography
4. Cinematic analysis of motion

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos estão associados aos objectivos da UC, quer em cada uma das componentes 
quer no seu conjunto. Espera-se que os estudantes possam aprender a medir alguns parâmetros 
relevantes, introduzidos nas aulas teóricas, através do manuseamento de dispositivos médicos 
apropriados (objetivo 5), objetivo este que é abrangido nas aulas laboratoriais. Na componente teórica a 
divisão de cada tópico principal (Física Médica, Bioeletromagnetismo, Lasers e ultra-sons e Biomecânica) 
é feita de forma a ir de encontro aos restantes objetivos: o primeiro objetivo é coberto por uma introdução 
/ revisão a conceitos físicos subjacentes a cada tópico principal; o segundo objetivo é alcançado através 
da presença de aulas teóricas dedicadas à explicação de sistemas biológicos relacionados com cada 
tópico principal (por exemplo, no tópico “Física Médica”, há uma introdução geral aos efeitos fisiológicos 
da radiação; no tópico “Bioletromagnetismo” são discutidos impulsos nervosos e seu papel no 
funcionamento do sistema nervoso, cardíaco e muscular esquelético; no tópico “Biomecânica” são 
discutidas as propriedades biomecânicas de vários tecidos conectivos); o terceiro e quartos objetivos são 
alcançados, em parte, através de uma discussão aprofundada dos mecanismos de funcionamento de 
vários dispositivos médicos. A componente laboratorial também serve de complemento aos objetivos três 
e quatro, ao apresentar numa perspetiva mais prática (abordagem “saber-fazer”) alguns dispositivos 
médicos. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the intended learning outcomes of the course, in both the theoretical and 
laboratorial components of it. It is expected that students can learn how to measure some parameters, 
introduced in the theoretical classes, by handling appropriate medical devices (objective 5). The latter 
objective is covered by the laboratorial classes. Regarding the theoretical component, the division of each 
main topic of the syllabus (Medical Physics, Bioelectromagnetism, Lasers and ultrasounds and 
Biomechanics) is aimed at meeting each of the remaining objectives: objective one is met by an 
introduction / revision of physical principles underlying each of the main topics; the second objective is 
met by the presence of classes dedicated to the explaining biological systems related to each of the main 



topics (for instance, in the topic “Medical Physics”, the interaction between radiation and tissues is 
discussed; in the topic “Bioelectromagnetism”, nerve impulses are discussed and their role in the nervous 
system, cardiac system and skeletal muscle system is taught; in the topic “Biomechanics” the 
biomechanical properties of different connective tissues are discussed); objectives three and four are 
partly met by a detailed discussion about several medical devices. The laboratorial component also partly 
meets objectives three and four by presenting, in a more practical hands-on approach some medical 
devices.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão expositivas-participativas. As aulas teórico-práticas promoverão a autonomia dos 
estudantes na resolução de fichas de exercícios. Na componente prática laboratorial desenvolvem-se 
trabalhos experimentais que abrangem os conteúdos da UC e visam dotar o estudante com competências 
do âmbito do “saber-fazer”. 
A classificação final (CF) por avaliação contínua resultará das classificações obtidas em dois testes 
escritos. A componente prática é avaliada através de relatórios feitos nas aulas PL.
A classificação final, em avaliação contínua, é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50*T + 
0,25*TP+0,25*PL. A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 
valores, sendo que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. 
O exame é constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou 
superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical classes follow a participatory-expository teaching methodology. Theoretical-practical classes 
promote students’ autonomy to solve exercices. In the laboratory classes students will be asked to 
perform experiments covering syllabus and focus on providing students with skills for hands-on 
competences on the field. The final classification (FC) of curricular unit for continuous evaluation is 
obtained from the marks obtained in the written component.
The written component consists of two written tests containing both the theoretical and the theoretical 
-practical contents. The final grade is calculated from the following formula: FC = 0.50*T + 0.25*TP+0,25*PL. 
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O método expositivo-participativo adotado para as aulas teóricas é adequado à apresentação dos 
conteúdos abordados na unidade curricular. Estes conteúdos estão agrupados em 4 módulos Módulo A: 
Medicina nuclear; Módulo B: Bioeletromagnetismo; Módulo C: Lasers e ultrassons e Módulo D: 
Biomecânica.
As fichas de problemas resolvidas nas aulas teórico-práticas servem para ajudar a compreensão de alguns 
conceitos que possam ser difíceis de compreender na totalidade com apenas uma exposição teórica. As 
aulas laboratoriais permitem adquirir competências experimentais que complementam os tópicos 
abordados nas aulas teóricas especialmente no domínio da biomecânica dado que decorrerão no 
laboratório de movimento da ESS/IPS. Os métodos de avaliação estão definidos para que o estudante 
reflicta sobre os conhecimentos que vai adquirindo através da realização de relatórios, integrando ambas 
as componentes da unidade curricular. Os testes escritos durante o semestre permitem ao estudante 
consolidar por etapas os conhecimentos obtidos durante a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The expository-participatory methodology, adopted in the theoretical classes is adequate to the study of 
the several themes discussed during this curricular unit. These contents are grouped on 4 modules: 
Module A: Nuclear Medicine; Module B: Bio electromagnetism; Module C: Lasers and ultrasound and 
Module D: Biomechanics. The problems solved during the theoretical-practical classes also help in 
understanding some concepts that are hard to fully understand with a mere theoretical exposition. 
Laboratory classes allow for a hands-on approach that complements some of the topics discussed in the 
theoretical classes.
The evaluation methods require that students apply the knowledge acquired during this course in an 
integrated perspective leading to the expected outcomes. Written tests during the semester allow for 
students to consolidate knowledge acquired during the curricular unit step-by-step.

3.3.9. Bibliografia principal:
Fung, Y. C. (1993). Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, 2nd ed., 
Kane, S. A. (2009). Introduction to physics in modern medicine, 2nd ed. CRC Press, Taylor & Francis 
Group, Boca Raton.
Kerr, A, 2010. Introductory Biomechanics, Churchill Livingstone, Elsevier.
Khan, F. M. (2010). The physics of radiation therapy, 4th ed. Wolters Kluwer, Lippincott 



Malmivuo, J., Plonsey, R. (1995). Bioelectromagnetism: Principles and applications of bioelectric and 
biomagnetic field, 1st ed. Oxford University Press.
Panjabi, M.M. and White A.A. (2001). Biomechanics in the Musculoskeletal System, 1st. ed., Churchill 
Levingtone.
Plonsey, R., Barr, R.C. (2007). Bioelectricity: a quantitative approach, 3rd ed. Springer Science, New York.

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:

Célia Cristina Casaca Soares (30hT)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Identificar e descrever os principais conceitos e abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano. 
• Compreender e descrever as principais tarefas e aquisições ao longo das diferentes fases do ciclo de 
vida. 
• Compreender a interação entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano ao longo das diferentes fases do ciclo de vida. 
• Compreender a relevância da aplicação dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento no 
contexto das intervenções em saúde.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of this course, the students are expected to:
• Identify and describe the main concepts and theoretical approaches about human development. 
• Understand and describe the major developmental tasks and milestones across lifespan. 
• Understand the interaction between biological, psychological and social dimensions of human 
development across lifespan.
• Understand the importance of applying developmental psychology knowledge in health interventions.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 
2. Principais abordagens teóricas sobre desenvolvimento humano
3. A infância: 
3.1 O recém-nascido e a atividade reflexa 
3.2 Desenvolvimento sensorial e psicomotor 
3.3 Desenvolvimento cognitivo e da linguagem
3.4 Desenvolvimento psicossocial e emocional
4. A criança em idade pré-escolar: 
4.1 Principais aquisições cognitivas e psicomotoras 
4.2 Desenvolvimento psicossocial – self, relações com outros, género 
5. - A criança em idade escolar: 
5.1 Principais progressos cognitivos e psicossociais
6. - A adolescência: 
6.1 Construção da identidade, desenvolvimento da autoimagem e autoestima 
6.2 Desenvolvimento psicossexual 
6.3 Relação com os pais e os pares 
6.4 Desenvolvimento cognitivo e moral
7. - Idades adultas jovem, intermédia e tardia: principais características, desenvolvimento psicossocial e 
cognitivo; tarefas de desenvolvimento

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to developmental psychology
2. Major theoretical approaches on human development
3. Infancy:
3.1 The newborn and reflex activity
3.2 Sensorial and motor development
3.3 Cognitive and language development



3.4 Psychosocial and emotional development
4. The child in preschool years: 
4.1 Main acquisitions in cognitive and motor development
4.2 Psychosocial development: self, relationships with others, gender 
5. - The child at school age: 
5.1 Main cognitive and psychosocial developments
6. - Adolescent years: 
6.1 Identity construction, self-image and self-esteem
6.2 Psychosexual development
6.3 Relationships with parents and peers
6.4 Cognitive and moral development
7. - Young, Middle and Late Adulthood: main features and developmental tasks, psychosocial and 
cognitive development.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Considerando que os objetivos de aprendizagem desta UC pressupõem a compreensão e aquisição de 
conhecimento acerca do campo da psicologia do desenvolvimento, os seus conteúdos programáticos 
incluem a apresentação e discussão dos principais conceitos e modelos teóricos desta área disciplinar, 
bem como das principais dimensões do desenvolvimento humano, desde o nascimento até à idade adulta 
tardia. Deste modo, os conteúdos programáticos favorecem a aprendizagem de conhecimento adequado à 
compreensão da complexidade do desenvolvimento humano e das principais aquisições 
desenvolvimentistas ao longo da vida, com vista à sua aplicação ao contexto da saúde. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning goals of this course are based on knowledge attainment within the field of developmental 
psychology. Accordingly, it is expected that students can acquire proper knowledge and understanding 
about the main concepts and theories of human development, and also on the developmental features and 
milestones of individuals across their lifespan. Therefore, the specific contents of syllabus are oriented to 
learning of knowledge and understanding about the path and complexity of human development 
throughout lifespan considering health interventions.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino utilizadas nesta UC incluem o método expositivo, discussão/apresentação em 
grupo e visionamento de filmes, de modo a promover a aprendizagem e a compreensão dos conteúdos 
teóricos. Por outro lado, as aulas teórico-práticas assentam na análise de estudo de casos aplicados a 
diferentes fases do desenvolvimento humano.
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Para tal, o estudante tem de obter aprovação em duas 
avaliações sumativas, com uma classificação mínima de 10 valores:
Prova escrita individual (ponderação de 0,7 na nota final) e um trabalho de grupo (ponderação de 0,3 na 
nota final).
A avaliação em exame final é realizada através de uma prova escrita individual (100% da nota final).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
To promote students learning and understanding of theoretical knowledge several teaching methodologies 
are used in this curricular unit, namely expository method, discussion in large group, and video watching 
activities. Additionally, case study activities applied to human development are used.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 10 on the 
following summative evaluations:
. Individual written test (weight: 0.7 of final grade) and small group assignment (weight: 0.3 of final grade). 
If students fail in this evaluation, or if they miss it, they have the chance to take a written test in final exam 
(100% of final grade).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular são alicerçados na compreensão e na aquisição de 
conhecimento sobre conceitos teóricos, princípios e marcos do desenvolvimento humano. Neste contexto, 
e tendo em conta a tipologia das aulas e as metodologias de ensino estão articuladas com os objetivos de 
aprendizagem do seguinte modo:
. Identificar e descrever os principais conceitos e abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano – 
método expositivo, visionamento filmes, discussão em grupo; 
. Compreender e descrever as principais tarefas e aquisições ao longo das diferentes fases do ciclo de 
vida – método expositivo, visionamento filmes, estudo de casos, apresentação/discussão em grupo; 
. Compreender a interação entre os aspetos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano ao longo das diferentes fases do ciclo de vida - método expositivo, estudo de casos, 
apresentação/discussão em grupos; 



. Compreender a relevância da aplicação dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento no 
contexto das intervenções em saúde – discussão em grupo, estudo de casos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The learning goals of this course are based on understanding and knowledge attainment about concepts, 
theoretical principles, and milestones of human development. Consequently, and considering the typology 
of classes, the teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in 
the following ways:
To identify and describe the main concepts and theoretical approaches about human development - 
expository method, video watching activities, discussion in large group; 
To understand and describe the major developmental tasks and milestones across lifespan - expository 
method, video watching activities, case study, presentation/discussion in small groups;
To understand the interaction between biological, psychological and social dimensions of human 
development across lifespan - expository method, case study, presentation/discussion in small groups; 
To understand the importance of applying developmental psychology knowledge in health interventions – 
discussion in large group, case study.

3.3.9. Bibliografia principal:
Berk, L. (2013). Child development. Boston: Pearson.
Berk, L. E. (2004). Development through the lifespan. Boston: Alin & Bacon. 
Erikson, E. (1997). The life cycle completed. New York: W. W. Norton & Company. 
Ferland, F. (2006). O desenvolvimento da criança no dia a dia: do berço à escola primária. Lisboa: Climepsi 
Editores. 
Guedeney, N. & Guedeney, A. (2004). Vinculação. Conceitos e implicações. Lisboa: Climepsi Editores. 
Lourenço, O. (2002). Psicologia do desenvolvimento cognitivo: teoria, dados e implicações. Coimbra: 
Livraria Almedina. 
Marchand, H. (2001). Temas de desenvolvimento psicológico do adulto e do idoso. Coimbra: Quarteto. 
Papalia, D.E., Olds, S.W. & Feldman, R. D. (2009). O mundo da criança. Da infância à adolescência. São 
Paulo: MacGraw Hill. 
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Mapa IV - Introdução à Profissão/ Introduction to the Profession

3.3.1. Unidade curricular:
Introdução à Profissão/ Introduction to the Profession

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (T:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Conhecer a acupuntura e o papel do acupuntor.
• Conhecer o processo de intervenção em acupuntura e as competências do acupuntor.
• Identificar as disposições legais que regem a profissão.
• Compreender o processo científico e as suas repercussões na prática da acupuntura.
• Compreender o papel do acupuntor na prevenção da doença e da lesão e na promoção da saúde.
• Conhecer os standards e requisitos definidos pelas estruturas representativas da profissão e entidades 
reguladoras.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of this curricular, the students are expected to:
• To know the acupuncture and the role of the Acupuntur.
• To know the intervention process in acupuncture and the competences of the Acupuntur.
• To identify the legal dispositions that regulate the acupuncture.
• To understand the scientific process and its repercussion on acupuncture.
• To understand the role of the acupuntur in injury and disease prevention and in health promotion.
• To understand the standards and requirements defined by the groups representing acupuncture and 
regulating entities.



3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. História e desenvolvimento da Acupuntura a nível internacional e as suas tendências de evolução.
2. O Acupuntor como profissional de saúde.
3. Conceito sociológico da profissão.
4. O perfil do acupuntor.
5. Educação e Investigação em Acupuntura.
6. Legislação.

3.3.5. Syllabus:
1. History and development of the acupuncture at international level and its tendency of evolution.
2. The acupuntur as health professional.
3. Sociological concept of acupuncture.
4. The profile of the acupuntur.
5. Education and Research in Acupuncture.
6. Legislation.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

As aulas são expositivas, apresentado realidades da profissão em diferentes contextos, valorizando a 
evolução da acupuntura no oriente e no ocidente para concretizar com uma abordagem sucinta da 
legislação que na europa rege a profissão pretendendo-se deste modo que os estudantes adquiram uma 
visão global das potencialidades, capacidades e deveres do profissional de acupuntura nas vertentes 
clinica, de investigação e regulação ficando habilitado a caracterizar s etapas do processo da acupuntura. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The classes are expository, presented realities of the profession in different situations, emphasizing the 
philosophical evolution of acupuncture in the East and West to achieve with a succinct approach to the 
legislation in Europe governing the profession, allowing that students acquire an overview of the potential, 
capabilities and duties of acupuncture professional in the clinical aspects, research and regulation.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T). 
A componente escrita consta de duas frequências escritas. A classificação mínima em cada frequência é 
de 9,5 valores. A classificação final, em avaliação contínua, é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 
0,50*T1 + 0,50*T2. A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 
valores, sendo que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. 
O exame é constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou 
superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, The final 
classification (FC) of curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained in the 
written component (T).
The written component consists of two written tests. The minimum grade in each frequency is 9.5 values. 
The final grade is calculated from the following formula: CF = 0.50*T1 + 0.50*T2. The classification of all 
assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained 
must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the approval will require a 
rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A componente teórica permite dotar os estudantes com conhecimentos sobre a acupuntura que lhes 
capacitando-os para participar na discussão e reflexão sobre os instrumentos básicos da profissão em 
simultâneo com uma visão global da acupuntura resultante dos temas abordados e suas interligações com 
a atualidade, na discussão de situações e eventos relacionados com a profissão.



3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The theoretical component allows equipping students with knowledge of acupuncture which offer them 
participate in the discussion and reflection on the basic tools of the profession together with an overview 
of the resulting acupuncture of the themes and their interconnections with the present, in the discussion of 
situations and events related to the profession.

3.3.9. Bibliografia principal:
Corey, G., Corey, M.S. & Callanan, P. (2007). Issues and ethics in the helping professions. Belmont: 
Thomson.
Hawley, G. (Ed.) (2007). Ethics in clinical practice: an interprofessional approach. Essex: Pearson.
World Health Organization (1999). Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture. Geneva: WHO.
Portaria n.º 207-F/2014 - Diário da República n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-10-08, dos 
Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência [fixa a caracterização e o conteúdo funcional da profissão 
de acupuntor].

Mapa IV - História, Princípios e Fundamentos da Acupuntura History, Principles and Fundamentals of 
Acupuncture

3.3.1. Unidade curricular:
História, Princípios e Fundamentos da Acupuntura History, Principles and Fundamentals of Acupuncture

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro (T:45; TP:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender os princípios fundamentais do sistema teórico-filosófico da medicina tradicional chinesa
• Conhecer as conexões entre Energia, Matéria, Sangue e Fluídos Orgânicos à Luz da Medicina Tradicional 
Chinesa
• Conhecer a estrutura e organização do Sistema de Meridianos Energéticos de Acupuntura
• Compreender a etiologia e a evolução da Doença segundo a Medicina Tradicional Chinesa
• Compreender e diferenciar os conceitos de Yin/Yang e 5 Movimentos
• Diferenciar e correlacionar Energia (Qí), Matéria, Sangue e Fluídos
• Identificar e diferenciar as diferentes categorias de Meridianos Energéticos de Acupuntura
• Compreender os mecanismos etiológicos e fisiopatológicos da doença segundo a Medicina Tradicional 
Chinesa.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this curricular unit the student is able to:
• Understand the basic principles of theoretical and philosophical system of traditional Chinese medicine
• Understand the connections between energy, matter, blood and Fluid Organic Light of the Traditional 
Chinese Medicine
• Know the structure and organization of the Energy System of Acupuncture Meridians
• Understand the etiology and course of the disease according to Traditional Chinese Medicine
• To understand and differentiate the concepts of Yin / Yang and five Movements
• Differentiate and correlate between energy (Qi ), Matter, Blood and Fluid
• Identify and differentiate between different categories of Meridian Energy of Acupuncture
• Understanding the etiology and pathophysiology of the disease according to traditional Chinese 
medicine.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1. Formação e Desenvolvimento do Sistema Teórico da Medicina Chinesa
1.2. As Características Básicas da Acupuntura
2. As Teorias do Yin/Yang e dos Cinco Elementos (Wu Xing)
3. Teoria dos Zang Xiang
4. Jing, Qi, Xue e Jin Ye
5. Meridianos



6. Etiologia e Mecanismos de ocorrência da Doença
7. Patogénese
8. Auriculopuntura

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1 Formation and development of the theoretical system of Chinese medicine
1.2. Basic characteristics of acupuncture
2. Theories of Yin / Yang and the Five Elements (Wu Xing)
3. Theory of Zang Xiang
4. Jing, Qi, Xue and Jin Ye
5. Meridians
6. Etiology and mechanisms of disease occurrence 
7. Pathogenesis
8. Auriculoacupuncture

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os alunos 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos e conteúdos.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular abordam os conceitos filosóficos-teóricos 
fundamentais da Medicina Chinesa, com enfase na sua aplicação em Acupuntura, permitindo ao estudante 
compreender melhor o raciocínio teórico da Medicina Tradicional Chinesa que sustentará a sua prática 
clínica; diferenciar e correlacionar entre Energia (Qi), Matéria, Sangue e Fluídos; compreender o conceito 
de meridiano identificando a composição do seu sistema; e identificar e compreender os mecanismos 
etiológicos e fisiopatológicos da doença segundo a Medicina Tradicional Chinesa.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to curricular unit program will allow students to develop the 
knowledge and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus and the learning 
outcomes.
The syllabus of the curricular unit address the fundamental philosophical-theoretical concepts of Chinese 
medicine, with emphasis on their application in acupuncture, allowing the student to better understand the 
theoretical reasoning of traditional Chinese medicine that will sustain their clinical practice; differentiate 
and correlate between energy (Qi), Matter, Blood and Fluids; understand the concept of meridian 
identifying the composition of its system; and identify and understand the etiology and pathophysiology of 
the disease according to traditional Chinese medicine.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteudos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de exposição dos fundamentos da 
acupuntura baseada princípios fundamentais do sistema teórico-filosófico da medicina tradicional 



chinesa.
Nas aulas será estabelecida a correlação entre os conteúdos programáticos já abordados, sensibilizar os 
alunos para a importância da compreensão do conceito de meridianos e sua composição, e demonstrar os 
mecanismos etiológicos e fisiopatológicos da doença segundo a Medicina Tradicional Chinesa. Nestas 
aulas, o diálogo é de supra relevância para que os objetivos sejam alcançados.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of curricular unit.
This will be a curricular unit of explanatory memorandum of acupuncture based on fundamental principles 
of theoretical and philosophical system of traditional Chinese medicine.
In class the correlation will be established between program content already addressed, sensitize students 
to the importance of understanding the concept of meridians and their composition, and demonstrate the 
etiology and pathophysiology of the disease according to traditional Chinese medicine. In these classes, 
the dialogue is above relevance to the objectives are achieved.

3.3.9. Bibliografia principal:
Chai, K. (2007). Fundamental Theory of Traditional Chinese Medicine. (2nd edition). Chinese-English 
Textbooks for International Students of Chinese TCM Institutions, People’s Medical Publishing House. 
Liu, Y.; Zhang, R. & Dong, L. (1997). Advanced Textbook on Traditional Chinese Medicine and 
Pharmacology - Basic Theory of Traditional Chinese Medicine, Volume I, Livro 2. Beijing: New World Press.
Ouyang, B. & Gu, Z. (1996). Essentials of Traditional Chinese Medicine. Jinan: Shandong Science and 
Technology Press. 
Tian, C. & Ysao, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.
Zuo, Y. (2002). Basic Theory of Traditional Chinese Medicine. Compiled by Nanjing University of TCM, 
Translated & Published by Shanghai. University of TCM.

Mapa IV - Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura I/ Meridians, Points and Techniques In Acupuncture I

3.3.1. Unidade curricular:
Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura I/ Meridians, Points and Techniques In Acupuncture I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Jorge Alexandre de Oliveira Maia (T:30; PL:30)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Adquirir conhecimentos sobre a teoria e sistema de meridianos e as respetivas funções fisiológicas.
• Identificar os trajetos principais e secundários dos doze meridianos regulares.
• Definir ponto de acupuntura.
• Saber a classificação dos pontos de acupuntura.
• Conhecer os diversos pontos de acupunctura.
• Identificar, classificar e compreender as propriedades To ios diversos pontos de acupuntura.
• Compreender a metodologia de prescrição dos 14 meridianos principais.
• Adquirir conhecimentos de um microssistema de acupuntura – Auriculopuntura.
• Aplicar protocolos de auriculopuntura.

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Adquirir conhecimentos sobre a teoria e sistema de meridianos e as respetivas funções fisiológicas.
• Identificar os trajetos principais e secundários dos doze meridianos regulares.
• Definir ponto de acupuntura.
• Saber a classificação dos pontos de acupuntura.
• Conhecer os diversos pontos de acupunctura.
• Identificar, classificar e compreender as propriedades To ios diversos pontos de acupuntura.
• Compreender a metodologia de prescrição dos 14 meridianos principais.
• Adquirir conhecimentos de um microssistema de acupuntura – Auriculopuntura.
• Aplicar protocolos de auriculopuntura.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• To acquire knowledge on the theory and system of meridians and their respective physiological 



functions.
• To identify the main and secondary routes of the twelve regular meridians.
• To set up acupuncture point.
• To know the classification of acupuncture points.
• To know the various acupuncture points.
• Tp identify, classify and understand the properties of the various acupuncture points.
• To understand prescribing methodology of the 14 main meridians.
• To acquire knowledge of a microsystem acupuncture - auriculoacupuncture.
• To apply auriculoacupuncture protocols.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo dos Meridianos
1.1. Evolução da teoria de Meridianos
1.2. Composição do sistema de meridianos
1.3. As teorias de Gen Jie, Biao Ben, Qijie e quatro mares 
1.4. Funções fisiológicas do sistema de meridianos e aplicação clínica da teoria de meridianos
1.5. Trajetos Principais e Secundários dos doze Meridianos Regulares, principais sintomas e aplicações 
clínicas 
2. Introdução ao estudo dos pontos de acupunctura
2.1. Conceito de Pontos de Acupunctura
2.2. Evolução e Classificação dos pontos de acupunctura
2.3. Nomenclatura dos pontos de acupunctura
2.4. As propriedades dos pontos de acupunctura
2.5. Conceito e Classificação dos pontos específicos
3. Metodologia da Prescrição
3.1. Principais Indicações dos 14 Meridianos principais. 
4. Auriculopuntura

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the Study of the Meridians
1.1. Evolution of meridian theory
1.2. Composition of the meridian system
1.3. Theories of Gen Jie, Biao Ben, Qijie and four seas.
1.4. Physiological functions of the meridian system and clinical application of meridians theory.
1.5. Primary and secondary paths of the twelve Regular Meridians, main symptoms and clinical 
applications.
2. Introduction to the study of acupuncture points
2.1. Concept of Acupuncture Points 
2.2. Evolution and Classification of acupuncture points
2.3. Nomenclature of acupuncture points
2.4. The properties of acupuncture points
2.5. Concept and Classification of specific points
3. Methodology prescription
3.1. Mainly treats the 14 main meridians.
4. Auriculoacupuncture

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os alunos 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos. A abordagem à teoria e aos sistemas de meridianos (principais e 
secundários) associados ao seu trajeto permitirá ao aluno compreender as suas funções fisiológicas. É 
fundamental que os alunos conheçam e consigam distinguir os diferentes tipos de pontos de acupuntura e 
identifiquem quais as suas propriedades à luz da teoria da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). O 
tratamento por acupuntura envolve a punção de pontos de localização pré-definida que são identificados 
por palpação e sobre os quais os alunos devem conhecer os principais sintomas e aplicações clínicas. Os 
alunos deverão reconhecer e aplicar a auriculopuntura como uma técnica associada aos conceitos da 
MTC, segundo a qual corpo possui uma energia vital que garante o estado de saúde e bem-estar, pode ser 
trabalhada em microssistemas energéticos através da elaboração de protocolos terapêuticos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to curricular unit program will allow students to develop the 
knowledge and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
The approach to the theory and meridian systems (primary and extraordinary) associated with your path 
will allow the student to understand their physiological functions. It is essential that students know and 
can distinguish different types of acupuncture points and identify what their properties in the light of the 
theory of traditional Chinese medicine (TCM). The acupuncture treatment involves puncture predefined 



location points that are identified by palpation and on which students must know the main symptoms and 
clinical applications.
Students should recognize and apply the auriculoacupuncture as a technique associated with the concepts 
of TCM, according to which body has a vital energy that ensures the health and wellbeing, can be crafted 
energy microsystems by developing protocols therapeutic.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteudos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de exposição das funções 
fisiológicas do sistema de meridianos e respetiva composição, de demonstração da aplicação clínica da 
teoria de meridianos, bem como da auriculocunpuntura.
Nas aulas práticas os alunos deverão proceder à identificação dos pontos de acupuntura e 
auriculopuntura. De modo a facilitar o processo de aprendizagem, os alunos terão acesso e aos modelos 
anatómicos do corpo humano e da orelha com os pontos de acupunctura, meridianos, meridianos 
extraordinários, pontos curiosos e pontos novos. Fora do horário das suas turmas práticas os estudantes 
têm acesso às peças e aos modelos anatómicos. No período que antecede os exames, o acesso às 
mesmas está acessível durante 8 horas por dia.
Para beneficiar a aprendizagem e concretização dos objetivos definidos tentar-se-á estimular um processo 
de diálogo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit. This will be a curricualr unit of exposure of physiological functions of the 
respective system and meridians composition demonstration of clinical application of the theory of 
meridian and the auriculocunpuntura.
In practical classes students are expected to identify the points of acupuncture and auriculoacupuncture. 
In order to facilitate the learning process, students will have access and anatomical models of the human 
body and ear with acupuncture points, meridians, extraordinary meridians curious points and new points. 
Outside the hours of their practical classes students have access to parts and anatomical models. In the 
runup examinations, access to them is available for 8 hours a day. To benefit the learning and achievement 
of defined objectives will be tried to encourage a process of dialogue.

3.3.9. Bibliografia principal:
Chonghou, T. & Yamamura, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.
Eachou, C. (1997). Anatomia Topográfica dos Pontos de Acupunctura. São Paulo: ROCA.
Ferreira, A. A. (2012). Auriculoterapia na Prática Clínica. Lisboa: Lidel.
Focks, C. (2008). Atlas of Acupuncture. London: Churchill Livingstone.
Gaiyao, Z. Z. (2006). Fundamentos essenciais de acupunctura chinesa. São Paulo: Ícone.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Jing C. (1990). Anatomical Atlas of Acupuncture Points. China: Shandong Science and Technology Press.
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Mapa IV - Anatomia e Fisiologia II/ Anatomy and Physiology II

3.3.1. Unidade curricular:
Anatomia e Fisiologia II/ Anatomy and Physiology II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Carlos Manuel dos Santos Carvalho (T:30; TP:15)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (TP:15)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender os conceitos básicos estruturais (Anatomia) e funcionais (Fisiologia). 
• Compreender os princípios básicos da fisiologia da contração muscular. 
• Compreender a constituição e funcionamento dos diversos aparelhos e sistemas do corpo humano.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand the structural basics (anatomy) and function (physiology).
• Understand the basic principles of the physiology of muscle contraction.
• Understand the constitution and functioning of the various systems of the human body systems.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.O Sangue 
1.1.Constituição do sangue 
1.2.Conceito de hematopoiese 
1.3.Eritrocitos: sua constituição e funções; a hemoglobina 
1.4.A série leucocitária
1.5.A série megacariocítica 
1.6. A hemostase sanguínea 
1.7.Os grupos sanguíneos e conceitos básicos de Hemoterapia 
2.O Aparelho Digestivo 
2.1.Anatomia do tubo digestivo 
2.2.Órgãos anexos ao tubo digestivo 
2.3.Fisiologia do tubo digestivo 
3.O Aparelho Urinário 
3.1.Anatomia dos rins e vias urinárias 
3.2.Mecanismos de produção e concentração de urina 
3.3.Mecanismos de regulação da produção de urina 
4.O Aparelho Reprodutor Masculino 
5.O Aparelho Reprodutor Feminino 
5.3. Alterações hormonais induzidas pela gravidez 
7.Estesiologia: 
7.1.Generalidades em Estesiologia 
7.2.Olfacto e paladar 
7.3. Audição e equilíbrio: anatomia do ouvido; órgãos sensoriais da audição e do equilíbrio; vias neuronais 
da audição e do equilíbrio 
7.4.Visão: anatomia do globo ocular; a retina sensorial; via neuronal da visão. 

3.3.5. Syllabus:
1The Blood
1.1. Blood constitution
1.2. Concep of hematopoiesis
1.3. Eritrocytes: the construction and function; hemoglobin
1.4. Leucocytes
1.5. Megakaryocytics
1.6. Blood hemostasis
1.7. Blood groups and basic concepts of Hemotherapy
2. The Digestive system
2.1. Anatomy of the gut
2.2. Organs attached to the gut
2.3. Fisiology of the gut



3. The Urinary System
3.1. Anatomy of kidney and urinary tract
3.2. Mecanisms of the production and concentration of urine
3.3. Mecanisms for control urine output
4. The apparatus Male Reproductive
5. The apparatus Female Reproductive
7.Estesiologia:
7.1.Generalidades in Estesiologia
7.2. Olfact and taste
7.3. Hearing and balance: anatomy of the ear; sensory organs of hearing and balance; neuronal pathways 
of hearing and balance
7.4. Vision: Anatomy of the eyeball; the sensory retina; neuronal pathway of vision.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

As aulas são expositivas, apresentados os conceitos fundamentais das diferentes rubricas do programa, 
pretendendo-se deste modo que os estudantes adquiram uma visão global dos temas abordados e suas 
interligações.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The lectures consist of theoretical exposure where the fundamental concepts of various sections of the 
program are presented, intending thereby that students acquire an overview of the themes and their 
interconnections.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da anatomia e fisiologia baseia-se essencialmente na articulação de métodos expositivos, 
demonstrativos e participativos. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching of anatomy and physiology is essentially based on the articulation of exhibitive, 
demonstration and active methods. 
The unit can be effected by: (a) continuous evaluation, ongoing at the school and that results in the 
exemption examination period, if the final grade is equal to or higher than 10, and assuming the formative 
and summative dimensions; (b) exam, which takes the summative dimension. The assessment is made by 
two written tests, each one accounting for 50% and with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A metodologia de ensino assenta em aulas teóricas e aulas teórico-práticas, que complementam o 
programa definido de forma que os estudantes possam integrar os conteúdos e atingir os objetivos 
definidos. Na componente teórica são apresentados os conteúdos, fazendo a relação entre os diferentes 
temas. Nas aulas teórico-práticas há o recurso a uma maior interação com os estudantes, que em grupo 
mais pequeno podem manipular modelos anatómicos, visualizar filmes ou mesmo apreender o 
funcionamento de diferentes estruturas anatómicas com recurso aos manequins de media e alta fidelidade 
existentes na ESS.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodology is based on theoretical and practical classes, which complement the defined 
program allowing that students integrate all the contents and achieve the set goals. In the theoretical 
classes, contents are exposed, making the relationship between the different structures and systems. In 
theoretical-practical classes, a greater interaction with the students is possible, since they are in smaller 
groups, the students can use anatomical models, view movies or even grasp the operation of various 
anatomical structures using the media or high fidelity mannequins existing in ESS.
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Mapa IV - Biologia Celular e Molecular/ Cellular and Molecular Biology

3.3.1. Unidade curricular:
Biologia Celular e Molecular/ Cellular and Molecular Biology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria (T:60)

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 objetivo da unidade curricular é permitir que os estudantes adquiram competências no domínio da 
biologia celular e molecular que lhes permitam atuar como acupuntores no desenvolvimento de estruturas 
de apoio à investigação e à clínica pela análise, tratamento e interpretação de sinais biológicos, na área da 
biologia celular e molecular. 
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender os processos de divisão celular, replicação, transcrição e tradução dos ácidos nucleicos, 
com especial enfoque nas falhas dos processos fisiológicos vitais;
• Conhecer novas tecnologias de biologia celular e molecular aplicadas em diferentes áreas, 
nomeadamente nos domínios da saúde.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim of the course is to enable students to acquire skills in cell and molecular biology that allow them 
to act as health pofessionals in the development of support structures for research and clinical testing, 
processing and interpretation of biological signals in the area of cellular and molecular biology. 
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understanding the cell division process, replication, transcription and translation of nucleic acids, with 
particular focus on the failures of vital physiological processes;
• Knew new cell biology and molecular technologies applied in different areas, particularly in the areas of 
health.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Módulo de Biologia Celular
1. Biologia celular e molecular e Engenharia Biomédica. Perspetivas no séc. XXI.
2.Hierarquia celular.
3. Estruturas celulares: priões, vírus, procariotas e eucariotas
4. Membrana celular.
5.Citoesqueleto e organitos.
6.Proteínas membranares e sistemas de transporte
7. Compartimentos celulares e sincronia molecular
8.Ácidos nucleicos. Regulação da transcrição génica. O processo de cicatrização. Apoptose
9.Ciclo celular: regulação e noção de tumor
10.Células procariotas
11. Noções de terapia fágica
Módulo de Biologia Molecular
1. Dogma Central da Biologia Molecular e priões. A não replicação de proteínas
2. Processamento de proteínas como forma de regulação genica
3. A metilação e a fosforilação como processos fisiológicos de homeostasia
4. Mutações
6. Enzimas de restrição



7.Eletroforese
9.PCR e clonagem
10.Sequenciação de DNA
11.Aplicações biotecnológicas com Plasmídeos

3.3.5. Syllabus:
Cell Biology Module
1. Cellular and Molecular Biology and Biomedical Engineering. Perspectives in the XXI century.
2. Cell hierarchy.
3 .Cellular structures: prions, viruses, prokaryotes and eukaryotes
4 . Cell membrane.
5. Matrix organelles.
6. Proteins and membrane transport systems
7 . Cellular compartments and molecular synchrony
8. Nucleic acids. Regulation of gene transcription. The healing process. Apoptosis
9. Cell cycle: regulation and concept of tumor
10. Prokaryotes cells
11 . Notions of phage therapy
Molecular Biology Module
1. Central Dogma of Molecular Biology and prions. The non- replicating protein
2 . Processing of proteins as a means of regulating gene
3 . Methylation and physiological processes such as phosphorylation homeostasis
4 . Mutations
6 . Restriction enzymes
7. Eletrophoresys
9.PCR and cloning
10.DNA Sequencing
11. Biotechnological applications with plasmids

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O conteúdo programático definido, permite atingir os objectivos propostos, na medida em que contém um 
conjunto de temáticas essenciais às aprendizagens esperadas. Trabalha-se com o estudante noções 
fundamentais para a compreensão e conhecimento da diversidade dos processos celulares e moleculares 
nos seres vivos, bem como para o domínio dos mecanismos fisiológicos vitais, como a divisão celular e a 
especialização molecular em deste processo que lhe permitem adquirir conhecimentos que lhes permita 
intervir em domínios da Saúde.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus set achieves these objectives, in that it contains a set of topics essential to the learning 
expected. Works with the student basic concepts for understanding and knowledge of the diversity of 
cellular and molecular processes in living beings as well as for the field of vital physiological mechanisms, 
such as cell division and specialization in this molecular process that enable you to acquire knowledge 
allowing interventions in the fields of health.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A UC pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 
valores, e assumindo as dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a 
dimensão sumativa. 
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T). 
A componente escrita consta de dois testes escritos (T1 e T2). A classificação mínima em cada frequência 
é de 9,5 valores. A classificação final, em avaliação contínua, é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 
0,50*T1 + 0,50*T2. A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 
valores, sendo que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. 
O exame é constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou 
superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The final classification (FC) of curricular unit for continuous evaluation is 
obtained from the marks obtained in the written component (T).
The written component consists of two written tests (T1 and T2). The minimum grade in each test is 9.5 
values. The final grade is calculated from the following formula: CF = 0.50*T1 + 0.50*T2. The classification 



of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks 
obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the approval will 
require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Nesta unidade curricular, os conteúdos programáticos organizam-se em dois módulos semi-autónomos, o 
que tem repercussões nas metodologias de aprendizagem, na avaliação e na organização das atividades 
letivas. Se, por um lado, existe flexibilidade nas práticas pedagógicas e na organização, por outro lado, 
espera-se que haja maior eficácia, por centrar a aprendizagem no formando, assumindo este o papel de 
gestor no desenvolvimento dos seus saberes e competências. Por outro lado, a metodologia expositiva-
participativa implica que os estudantes realizem previamente pesquisa para melhor discutirem os temas.
Desta forma deverão tornar-se proactivos e não apenas conhecerem os conteúdos, mas também 
conseguir discuti-los e poderem mesmo desenvolver novos procedimentos laboratoriais de testes 
moleculares.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

In this curricular unit, the syllabus is organized into two semi-autonomous modules, which are related to 
the learning methodologies and with the organization of semester activities. There are flexibility in teaching 
practices and organization, allowing a more effective learning process of students since they are focus on 
the learning process, assuming the management for the development of their knowledge and skills.
Moreover, the method implies that expository-participatory students carry out previously some research 
for better discuss topics. Thus, they should become proactive and not just knowing the contents, but also 
to be able to discuss the contents and even be able to propose developments of new laboratory 
procedures of molecular tests.
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Lozano, JA et al. (2003).Bioquímica Y Biologia Molecular para ciencias de la salud. Madrid: Interamericana 
McGraw-Hill. 2ªed.
Lodish, H et al. (1995). Molecular Cell Biology. 3ªed. New York: Scientific American Books. 
McKee, T.; McKee, J.(2003). Biochemistry: the molecular basis of life. 3ªed. New York: McGraw-Hill.
Quintas, A., Ponces Freire, A.; Halpern, M. (2008). Bioquimica: Organização molecular da vida. 1ª Ed. 
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Mapa IV - Histologia e Embriologia/ Histology and Embryology

3.3.1. Unidade curricular:
Histologia e Embriologia/ Histology and Embryology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria (T:30; TP:15)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (TP:15)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Conhecer a estrutura dos tecidos, órgãos e aparelhos/sistemas a nível da microscopia, sobretudo ótica 
mas também eletrónica, bem como o desenvolvimento embrionário e pós-natal dos principais órgãos e 
sistemas.
• Adquirir conceitos básicos de histofisiologia. 
• Desenvolver conhecimentos integrados de Embriologia Humana Descritiva, integrando os conceitos de 
Anatomia e preparando bases para o ensino de áreas clínicas como por exemplo a Obstetrícia e Pediatria.
• Conhecer a histofisiologia dos tecidos e órgãos do corpo Humano e todos os seus componentes 
estruturais. 
• Conhecer as estruturas e processos histofisiológicos subjacentes que são mais vulgarmente sujeitos à 
doença. 



• Conhecer e descrever o desenvolvimento embriológico humano normal e conhecer as anomalias mais 
frequentes e as suas consequências.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• To know the structure of tissues, organs and systems / systems at the level of microscopy, particularly 
optics but also electronics, as well as embryonic and postnatal development of the major organ systems.
• To acquire basic contents on histophysiology.
• To develop knowledge on Human Descriptive Embryology, integrating the concepts of anatomy and 
preparing bases for teaching clinical areas such as obstetrics and paediatrics.
• To know the histophysiology of the tissues and organs of the human body and all of its structural 
components. 
• To know the structures and processes underlying histophysiological that are most commonly subject to 
disease.
• To know and to describe the normal human embryological development, as well as to know and realize 
that the most frequent anomalies and their consequences.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo da Embriologia.
2. Embriologia Geral
2.1. Gametogénese, ovulação, fecundação, segmentação, fase de mórula e blástula, implantação. 
2.2. Disco germinativo bilaminado e trilaminado. 
2.3. Períodos pré-embrionário, embrionário e fetal. 
2.4. Anexos embrionários.
2.5. Teratologia e descrição das malformações mais comuns.
3. Embriologia Especial
3.1. Sistemas músculo-esquelético, cardiovascular, respiratório, digestivo, urogenital. Cavidades serosas, 
cabeça e pescoço, ouvido, olho, pele e anexos, sistema nervoso central (formação da glândula pineal), 
sistema nervoso periférico (formação da glândula supra-renal). 
4. Introdução ao estudo da Histologia
4.1. Tecido epitelial e tecido conjuntivo.
4.2. Sistema cardiovascular, medula óssea, sistema imunitário e órgãos linfáticos.
4.3. Pele e anexos, tubo digestivo e glândulas anexas, aparelho respiratório, urinário, sexual masculino e 
feminino, glândulas endócrinas e mamária, olho, ouvido.

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of Embryology
2. Embryology General.
2.1. Gametogenesis, ovulation, fertilization, cleavage, morula stage, blastula stage, deployment.
2.2. Bi-laminate and trilaminate germinal disc.
2.3. The pre-embryonic, embryonic and fetal.
2.4. Embryonic attachments.
2.5. Teratology and description of the most common malformations.
3. Embryology Special 
3.1. Muscoskeletal, cardiovascular, respiratory, digestive and urogenital system. Serous cavities, head and 
neck, ear, eye, skin and appendages central nervous system (formation of the pineal gland), the peripheral 
nervous system (formation of the adrenal gland). 
4. The Introduction to Histology 
4.1. Epithelial and connective tissue.
4.2. Cardiovascular system, bone marrow, immune system, and lymphatic organs. 
4.3. Skin and appendages, digestive tract and accessory glands, respiratory, urinary system, male and 
female reproductive system endocrine and mammary glands, eye, and ear.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O estudo desenvolvido no primeiro capítulo fornece os conhecimentos básicos relativos à formação dos 
órgãos e sistema do ser humano a partir do zigoto. Nos capítulos 2 e 3, aborda-se as etapas do 
desenvolvimento embrionário e pós-natal dos principais órgãos e sistemas, assim como as anomalias 
mais frequentes e as suas consequências. Efetuada a abordagem ao desenvolvimento embrionário, no 
capítulo quatro, será iniciada uma introdução ao estudo da histologia, tendo por base o processo de 
diferenciação dos folhetos germinativos, indispensável para a compreensão da formação dos tecidos. 
Será realizada uma descrição microscópica dos tecidos (epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso), 
abordar-se-á a classificação, a estrutura, principais caraterísticas e funções dos tecidos para uma melhor 
compreensão das unidades curriculares de fisiologia, bioquímica e fisiopatologia. Neste capítulo, será 
ainda enfoque o estudo da organização tecidual e a formação de órgãos/ sistemas. Paralelamente será 
realizada uma relação entre a estrutura e os processos histofisiológicos subjacentes suscetíveis a lesão.



3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The study developed in the first chapter provides the basic knowledge about the formation of organs and 
human system from the zygote. In Chapters two and three, it approaches stages of embryonic development 
and postnatal the major organs and systems, as well as the most frequent anomalies and their 
consequences. Made the approach to embryonic development, in chapter four, an introduction to the study 
of histology will be initiated, based on the process of differentiation of germ layers, essential for 
understanding the formation of tissues. a microscopic description of tissues (epithelial, connective, 
muscular and nervous), will be addressed classification, structure, main features and functions of tissues 
for a better understanding of the curricular units of physiology, biochemistry and pathophysiology will be 
held. In this chapter we will also approach the study of tissue organization and the formation of organs / 
systems. A parallel relationship between the structure and the underlying processes histophysiological 
susceptible to injury will be performed.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteudos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Nas aulas teóricas efetuar-se-à uma explanação descritiva dos conteúdos programáticos, centrada na 
descrição do desenvolvimento embrionário e do processo de diferenciação de tecidos, assim como todos 
os seus componentes estruturais, conceptualizando toda a histofisiologia. Ainda com recurso aos 
métodos expositivo e demonstrativo serão abordadas as anomalias mais frequentes e as suas 
consequências, assim como as estruturas e processos histofisiológicos mais susceptíveis a lesão.
Dado as matérias a versar apresentarem uma variante prática, nas aulas terão acesso a preparações 
histológicas e citológicas para melhor integração dos conhecimentos. Fora do horário das suas turmas 
práticas os estudantes têm acesso às preparações histológicas e citológicas. No período que antecede os 
exames, o acesso às mesmas está acessível durante 8 horas por dia.
No ínicio de cada sessão letiva, será estabelecida a relação com as matérias abordadas em aulas 
anteriores, contribuindo assim, para um melhor enquadramento e maior facilidade na perceção e 
consecução dos objetivos que se pretendem alcançar.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

In the theoretical classes be effected to the descriptive explanation of the syllabus, focusing on the 
description of embryonic development and tissue differentiation process, as well as all of its structural 
components, conceptualising all histophysiology. Still using the expository and demonstrative methods 
frequently anomalies will be addressed and their consequences, as well as the structures and processes 
histophysiological more susceptible to injury.
Given the matters to traverse present a practical variant, the classes will have access to histological and 
cytological preparations to better integration of knowledge. Outside the hours of their practical classes 
students have access to the histologic and cytologic preparations. In the run-up examinations, access to 
them is available for 8 hours a day.
At the beginning of each teaching session, the relationship with the subjects addressed will be established 
in previous classes, thus contributing to a better environment and greater ease in perception and 
achievement of the objectives defined.



3.3.9. Bibliografia principal:
Junqueira,LC; Carneiro,J (2008). Histologia Básica (11th ed.). Rio de Janeiro Guanabara Koogan.
Michael, H. R., & Wojciech Pawlina (2012). Histologia - Texto e Atlas - Em Correlação com Biologia Celular 
e Molecular (6th ed.). Rio de Janeiro Guanabara Koogan. 
Schoenwolf, G.C. & Bleyl, S.B. (2008). Larsen's Human Embryology (4th ed.). Philadelphia. Churchill 
Livingston.
Young, B. Lowe, J.S., Stevens, A., & Heath, J.W. (2006). Wheater's Functional Histology - A Text and Colour 
Atlas (5th ed.). Philadelphia. Churchill Livingstone.

Mapa IV - Neurofisiologia/ Neurophysiology

3.3.1. Unidade curricular:
Neurofisiologia/ Neurophysiology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Isabel Santos Lestro Henriques (T:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Conhecer detalhadamente a estrutura sistema nervoso humano. 
• Ter uma perspetiva abrangente da função do sistema nervoso, com uma incidência particular nos tópicos 
relevantes para as neurociências clínicas. 
• Conhecer a nomenclatura do sistema nervoso central 
• Conhecer os principios neuroanatómicos e funcionais necessários à compreensão e interpretação do 
exame neurológico. 
• Entender e perceber a interligação e a relação do sistema nervoso com os restantes sistemas do corpo 
humano.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• To know in detail the structure of the human nervous system
• To have a large perspective of the nervous system function, with a particular focus on topics relevant to 
clinical neurosciences.
• To know the nomenclature of the central nervous system.
• To know the neuroanatomic and functional principles necessary for understanding and interprete 
neurological examinations.
• To understand and to realize the interconnection and relationship of the nervous system with other body 
systems.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Configuração geral e organização do sistema nervoso central e ontogénese.
2. Neurobiologia do neurónio e da neuróglia.
3. Fibras nervosas, nervos periféricos, terminações recetoras e efetoras, dermátomos, miótomos, 
esclerótomos e atividade muscular.
4. A medula espinal e os tratos ascendentes e descendentes.
5. Tronco encefálico.
6. Cerebelo e suas conexões.
7. Cérebro.
8. Estrutura e localização funcional do córtex cerebral.
9. Formação reticular e sistema límbico.
10. Gânglios da base e suas conexões.
11. Núcleos dos nervos cranianos, suas conexões centrais e distribuição.
12. Tálamo e suas conexões.
13. Sistema nervoso autónomo.
14. Meninges cerebrais e da espinal medula.
15. Sistema ventricular, líquido céfalo-raquidiano e as barreiras hemato-encefálicas e hemato-líquido 
céfalo-raquidiano.
16. Vasos sanguíneos do encéfalo e da espinal medula.



3.3.5. Syllabus:
1. General Setup and organization of the central nervous system and ontogenesis.
2. Neurobiology of neuron and glia.
3. Nerve fibers, peripheral nerves, endings and effector receptors, dermatomes, myotomes, sclerotomes 
and muscle activity.
4. The spinal cord and ascending and descending tracts.
5. Brainstem.
6. Cerebellum and their connections.
7. Brain.
8. Structure and functional location of the cerebral cortex.
9. Reticular formation and limbic system.
10. Basal ganglia and their connections.
11. Nuclei of cranial nerves, their plants and distribution connections.
12. Thalamus and their connections.
13. Autonomic nervous system.
14. Cerebral meninges or spinal cord.
15. Ventricular system, cerebrospinal fluid and the blood-brain and blood-cerebrospinal fluid barrier.
16. Blood vessels of the brain and spinal cord.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e competências a adquirir pelos 
estudantes. Será realizada uma abordagem integrada e progressiva dos conteúdos programáticos para 
que os estudantes desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos e que os 
apliquem posteriormente noutras unidades curriculares.
Serão explanados os princípios e nomenclaturas utilizadas na descrição anátomo-fisiológica das 
estruturas que compõem o sistema nervoso, assim como a relação do sistema nervoso com os restantes 
sistemas do corpo humano.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus were defined according to of objectives and skills to be acquired by students. An integrated 
and progressive approach of the syllabus for students to develop the knowledge and skills set out the 
objectives and the later apply in other curricular units will be held.
They will be explained the principles and terminology used in the description of the anatomical and 
physiological structures that make up the nervous system, as well as the relationship with the nervous 
system other body systems.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, e (b) a avaliação por exame, que 
assume a dimensão sumativa. 
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T). 
A componente escrita consta de dois testes escritos (T1 e T2). A classificação mínima em cada frequência 
é de 9,5 valores. A classificação final, em avaliação contínua, é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 
0,50*T1 + 0,50*T2. A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 
valores, sendo que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. 
O exame é constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou 
superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, and (b) exam, which takes the summative dimension. The final classification (FC) of curricular 
unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained in the written component (T).
The written component consists of two written tests (T1 and T2). The minimum grade in each frequency is 
9.5 values. The final grade is calculated from the following formula: CF = 0.50*T1 + 0.50*T2. The 
classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of 
the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Nas aulas teóricas será realizada uma descrição anatómica e funcional detalhada das estruturas que 
compõem o sistema nervoso. O método expositivo, demonstrativo e baseado na resolução de problemas, 
permite ao estudante adquitir uma perspetiva da função do sistema nervoso e a sua interligação/ relação 
com os restantes sistemas do corpo humano.



No ínicio de cada sessão letiva, será estabelecida a relação com as matérias abordadas em aulas 
anteriores, contribuindo assim, para um melhor enquadramento e maior facilidade na perceção e 
consecução dos objetivos que se pretendem alcançar.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

In the theoric classes will be held a detailed anatomical and functional description of the structures that 
make up the nervous system. The expository method statement and based on problem solving, allows the 
student adquitir one perspective of the nervous system function and its connection / relationship with 
other body systems.
At the beginning of each session letiva, the relationship with the subjects addressed will be established in 
previous classes, thus contributing to a better environment and greater ease in perception and 
achievement of the objectives to be achieved.

3.3.9. Bibliografia principal:
Guyton, A. C. & Hall, J. E. (2011). Tratado de Fisiologia Médica (12ª ed.). Rio de Janeiro: Editora Guanabara 
Koogan.
Moore, K. L. (2011). Anatomia Orientada para a Clínica Moore (6ª ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Netter, F. H. (2000). Atlas de Anatomia Humana (2 nd ed.). Porto Alegre: Artmed.
Seeley, R.; Stephens, T.; Tate, P. (2001). Anatomia e Fisiologia. (3ª ed.). Lisboa; Lusodidacta.
Snell, R. (2009). Clinical Neuroanatomy for medical students (7th ed.). Wolters Kluwer: Lippincott Williams 
& Wilkins.
Sobotta, J. (2000). Atlas de Anatomia Humana (21 th ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Mapa IV - Diagnóstico em Acupuntura I/ Diagnosis in Acupuncture I

3.3.1. Unidade curricular:
Diagnóstico em Acupuntura I/ Diagnosis in Acupuncture I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Armindo Custódio Mendonça Caetano (T:30; PL30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender a importância e autonomia do Diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa
• Conhecer os principais métodos de diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa
• Conhecer os diferentes Síndromes Energéticos em Medicina Tradicional Chinesa
• Analisar, identificar e proceder à diferenciação de sinais e sintomas à luz da Medicina Tradicional 
Chinesa
• Efetuar técnicas na área da anamnese, observação do corpo, sentidos e língua do paciente
• Realizar a palpação e diferenciação de características do pulso do paciente
• Identificar e efetuar a diferenciação de Síndromes Energéticos

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand the importance and autonomy of diagnosis in Traditional Chinese Medicine
• Know the main methods of diagnosis in Traditional Chinese Medicine
• Know the different syndromes Energy in Traditional Chinese Medicine
• To analyze, identify and carry out the differentiation of signs and symptoms in the light of Traditional 
Chinese Medicine
• Perform techniques in the field of history, observation body, senses and the patient's language
• Performing palpation and differentiation of patient's pulse characteristics
• Identify and make the differentiation of syndromes Energy

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução Geral
1.1. Conceito de Diagnóstico em Acupuntura
1.2. Princípios em Acupuntura
2. Os Quatro de Métodos de Diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa



2.1. Inspeção
2.2. Cheiro e sabor
2.3. Inquérito
2.4.Exame de Pulso e Palpação
3. Diferenciação de Síndrome
3.1. Diferenciação de Síndrome de acordo com os Oito Princípios
3.2. Diferenciação de Síndromes de acordo com Qi, Sangue e Líquidos Orgânicos
4. Aplicações Clínicas

3.3.5. Syllabus:
1. General Introduction
1.1. Diagnostic concept in Acupuncture
1.2. Principles in Acupuncture
2. Four Diagnostic Methods in Traditional Chinese Medicine
2.1. Inspection
2.2. Hearing and smell
2.3. Inquiry
2.4. Pulse and palpation examination
3. Syndrome Differentiation
3.1. Syndrome differentiation according to the Eight Principles
3.2. Differentiation of syndromes according to Qi, Blood and Organic Liquids
4. Clinical Applications

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Sendo objetivos da Unidade Curricular desenvolver competências e aptidões na área do diagnóstico e da 
diferenciação de síndromes energéticos em Medicina Tradicional Chinesa, os conteúdos apresentados 
centram-se na observação detalhada do paciente, segundo os critérios da Medicina Chinesa e na análise e 
interpretação dessa observação de acordo com os critérios energéticos fundamentais da Medicina 
Chinesa.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
Being of the course aims to develop competencies and skills in diagnostics and differentiation of energy 
syndromes in traditional Chinese medicine, the contents presented focus on detailed observation of the 
patient, at the choice of Chinese Medicine and the analysis and interpretation of this observation in 
accordance with the fundamental energy criteria of Chinese medicine.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteudos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.



3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular.
Sendo que, os conteúdos programáticos da Unidade Curricular incidem sobre uma componente sobretudo 
prática - a Observação e o Diagnóstico – opta-se por uma metodologia mista, de forma a proporcionar ao 
estudante uma consolidação teórica do conhecimento aliada à possibilidade de treino técnico e prático 
supervisionado.
Assim, pretender-se-á desenvolver as competências dos estudantes e sensibilizá-los para a importância 
dos temas abordados no contexto real e atual, contribuindo para um melhor enquadramento e maior 
facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar. Os estudantes aprenderão a fazer de 
forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e alternativas propostas, 
melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-se-á estimular um processo de diálogo 
em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Deste modo, partilhar-se-á 
conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos estudantes e incentivar uma 
maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das 
capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de 
diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the course.
The syllabus of the course focus on one particularly practical component - the Observation and Diagnosis - 
is chosen to a mixed methodology in order to provide the student a theoretical consolidation of knowledge 
combined with the possibility of technical training and practical supervised.
Thus, will be intended to develop student’s skills and increase their awareness of the importance of the 
issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease in 
perception of the goals to be achieved. Students will learn to make conscious, reflecting and making 
decisions on the issues and proposed alternatives, improving their skills in the topics under review. We 
will try to stimulate a dialogue in which everyone participates, through their own experience and 
knowledge. Thus share shall be knowledge, doubts and questions in order to benefit student learning and 
encourage greater motivation thereof. Find It will essentially ensure capacity building of "apply in different 
contexts" the knowledge acquired under the influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the courses.

3.3.9. Bibliografia principal:
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA
Maciocia, G. (2007). Fundamentos da Medicina Chinesa, Um Texto Abrangente para Acupuntores e 
Fitoterapeutas. São Paulo: ROCA
Ouyang, B.; Gu, Z. (1996). Essentials of Traditional Chinese Medicine. Jinan: Shandong Science and 
Technology Press. 
Tian, C.; Ysao, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.

Mapa IV - Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura II/ Meridians, Points and Techniques in Acupuncture 
II

3.3.1. Unidade curricular:
Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura II/ Meridians, Points and Techniques in Acupuncture II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Jorge Alexandre de Oliveira Maia (T:45; PL:45)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Identificar o trajeto dos doze meridianos regulares.
• Localizar os pontos dos doze meridianos regulares e conhecer as suas principais indicações.



• Identificar o trajeto dos meridianos curiosos.
• Localizar os pontos dos meridianos curiosos e conhecer as suas principais indicações.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this curricular unit the student is able to:
• Identify the path of the twelve regular meridians.
• Find the points of the twelve regular meridians and know their main indications.
• Identify the path of the curious meridians.
• Find the points of curious meridians and know their main indications.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Os 12 Meridianos Regulares
1.1. Trajeto do Meridiano do Pulmão
1.2. Trajeto do Meridiano do Intestino Grosso
1.3. Trajeto do Meridiano do Estômago
1.4. Trajeto do Meridiano do Baço
1.5. Trajeto do Meridiano do Coração
1.6. Trajeto do Meridiano do Intestino Delgado
1.7. Trajeto do Meridiano do Bexiga
1.8. Trajeto do Meridiano do Rim
1.9. Trajeto do Meridiano do Pericárdio (Mestre Coração)
1.10. Trajeto do Meridiano do San Jiao (Triplo Aquecedor)
1.11. Trajeto do Meridiano da Vesícula Biliar
1.12. Trajeto do Meridiano do Fígado
2. Meridianos Curiosos
2.1. Ren Mai – Vaso Conceção
2.2. Du Mai – Vaso Governador
2.3. Yin-Chiao-Mai – Meridiano da Motilidade Yin
2.4. Yang-Xhiao-Mai – Meridiano da Motilidade Yang
2.5. Yin Wei-Mai – Meridiano Regular do Yin
2.6. Yuan Wee-Mai – Meridiano Regular do Yang
2.7. Dai Mai – Vaso da Cintura 
2.8. Chong Mai – Vaso dos Ataques

3.3.5. Syllabus:
1. The 12 Regular Meridians
1.1. Path Lung Meridian
1.2. Path Large Intestine Meridian
1.3. Path Stomach Meridian
1.4. Path Spleen Meridian
1.5. Path of Heart Meridian
1.6. Path of Small Intestine Meridian
1.7. Path of Urinary Bladder Meridian
1.8. Path of Kidney Meridian
1.9. Path of Pericardium Meridian
1.10. Path of San Jiao Meridian
1.11. Path of Gallbladder Meridian
1.12. Path of Liver Meridian
2. Extraordinary Meridians
2.1. Ren Mai – Conception Vessel
2.2. Du Mai – Governor Vessel
2.3. Yin-Chiao-Mai – Yin Motility Meridian
2.4. Yang-Xhiao-Mai – Yang Motility Meridian
2.5. Yin Wei-Mai – Yin Regular Meridian
2.6. Yuan Wee-Mai – Yang Regular Meridian
2.7. Dai Mai – Belt Vessel
2.8. Chong Mai – Rushing Vessel

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Meridianos, Pontos e Técnicas II pretendem 
proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos e competências no domínio da localização dos 
pontos de acupuntura.
Nesse sentido, os conteúdos programáticos da unidade curricular abordam o trajeto dos meridianos 
principais e curiosos, a localização e principais indicações dos pontos.



3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the curricular unit of Meridians, Points and Techniques II aim to provide students with the 
acquisition of knowledge and expertise regarding the location of acupuncture points. In this sense, the 
syllabus of the curricular unit deal with the path of the regular and extraordinary meridians, location and 
main directions of the points.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation. 
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical and practical content. The 
minimum grade in each frequency is 10 values. The pratical component consists of two moments of 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As aulas teóricas do ensino das matérias fornecem ao aluno as bases para a compreensão e 
conhecimento do trajeto dos meridianos regulares e curioso e respetivas indicações dos pontos de 
acupuntura. A componente prática irá consolidar esses mesmos conhecimentos permitindo-lhe correta 
identificação dos pontos dos referidos medianos.
Nestas aulas os estudantes terão acesso e aos modelos anatómicos do corpo humano com os pontos de 
acupunctura, meridianos, meridianos extraordinários, pontos curiosos e pontos novos. Fora do horário 
das suas turmas práticas os estudantes têm acesso às peças e aos modelos anatómicos. No período que 
antecede os exames, o acesso às mesmas está acessível durante 8 horas por dia.
A utilização de questões ao longo das sessões temáticas permitem despertar nos alunos a curiosidade e o 
aprofundamento das matérias abordadas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The lectures of teaching materials provide students with the foundation for the understanding and 
knowledge of the path of the regular and extraordinary meridians and respective indications of 
acupuncture points. The practical component will consolidate those same skills allowing you to correct 
identification of points of said median.
In these classes students will have access and anatomical models of the human body with acupuncture 
points, meridians, extraordinary meridians points and new points. Outside the hours of their practical 
classes students have access to parts and anatomical models. In the runup examinations, access to them 
is available for 8 hours a day.
The use issues throughout the thematic sessions allow students to awaken the curiosity and the 
deepening of the subjects covered.

3.3.9. Bibliografia principal:
Chonghou, T.; & Yamamura, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.
Eachou, C. (1997). Anatomia Topográfica dos Pontos de Acupunctura. São Paulo: ROCA.
Focks, C. (2008). Atlas of Acupuncture. London: Churchill Livingstone.
Gaiyao, Z. Z. (2006). Fundamentos essenciais de acupunctura chinesa. São Paulo: Ícone.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Jing C. (1990). Anatomical Atlas of Acupuncture Points. China: Shandong Science and Technology Press.
Zhenguo Y. (2003). Anatomical Atlas of Acupuncture Points. Hers: Donica Publishing, Lta.



Mapa IV - Taichi e Qigong/ Taichi e Qigong

3.3.1. Unidade curricular:
Taichi e Qigong/ Taichi e Qigong

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Ana Sofia Cardoso Barata Pacheco (T:15; PL:45)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Conhecer a história do Taichi e do QiGong.
• Compreender os fundamentos teóricos e práticos do Taichi e do QiGong, como especialidades 
terapêuticas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC).
• Entender os princípios filosóficos do Taichi e do QiGong derivados das obras clássicas taoistas.
• Distinguir o Taichi e do QiGong.
• Conhecer os principais efeitos benéficos e contra-indicações da prática do Taichi e do QiGong.
• Adequar a prática do Taichi e do QiGong à condição específica de certos grupos (ex: idosos, crianças) e 
de cada indivíduo.
• Compreender e utilizar a prática do Taichi e do QiGong para promoção da saúde.
• Saber utilizar a prática do Taichi e do QiGong para o desenvolvimento pessoal e fortalecimento 
energético.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Know the history of Tai Chi and QiGong.
• Understand the theoretical and practical foundations of Taichi and QiGong, as therapeutic specialties of 
Traditional Chinese Medicine (TCM).
• Understand the philosophical principles of Tai Chi and QiGong derived from Taoist classics.
• Distinguish the Taichi and QiGong.
• Know the main beneficial effects and contraindications of the practice of Tai Chi and QiGong.
• Adapt the practice of Tai Chi and QiGong to the specific condition of certain groups of people (eg elderly, 
children) and of each individual.
• Understand and use the practice of Tai Chi and QiGong for health promotion.
• Know how to use the practice of Tai Chi and QiGong for personal development and strengthening energy.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao Qi Gong e Tai Ji: Xin e Yi; Wei Dan e Nei Dan; os 3 tesouros (Jing, Qi e Shen); 
2. Princípios básicos da filosofia taoista (Qi; Yin e Yang; Wu Wei)
3. Conselhos para a prática do Qi Gong e Tai Ji e reações mais comuns resultantes da prática; relação 
mente / corpo;
4. Automassagem e relaxamento;
5. Os 9 pontos de abertura;
6. Estiramentos dos meridianos (individuais e a pares)
7. As Posturas da Árvore e os 5 elementos (Zhan Zhuang Qi Gong) 
8. Sistemas de Movimentos: 
8.1. As 8 peças do Brocado
8.2. Os 18 movimentos do Tai Ji / Qi Gong
8.3. O sistema de transformação de músculos e tendões – Yi Jin Jing
8.4. Tai Ji estilo Yang (8 movimentos; 24 movimentos)
9. Qi Gong e Tai Ji para condições específicas (Qi Gong e Tai Ji Sénior)

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to Qi Gong and Tai Ji: Xin and Yi; Wei and Nei Dan; the 3 treasures (Jin, Qi and Shen);
2. Basic principles of Taoist philosophy (Qi; Yin and Yang; Wu Wei)
3. Advises for the practice of Qi Gong and Tai Ji, and most common reactions to the practice; relation 
between mind/body;
4. Self-massage and relaxation;
5. The 9 points of Qi;
6. Meridian stretching (individually and in pairs)
7. “Standing like a Tree” positions and the 5 elements (Zhan Zhuang Qi Gong)



8. Motion Systems (Forms): 
8.1. The 8 brocade pieces
8.2. The 18 movements of Tai Ji / Qi Gong
8.3. The system of transformation of muscles and tendons – Yi Jin Jing
8.4. Tai Ji Yang style (8 movements; 24 movements)
9. Qi Gong and Tai Ji for specific conditions (Qi Gong and Tai Ji Senior)

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Através da apresentação sumária das principais diferenças entre os vários estilos e linhagens de Qi Gong 
e Tai Ji ficará evidente para os estudantes a forma como estas práticas energéticas se relacionam 
intimamente com o desenvolvimento histórico e a prática clínica da Medicina Tradicional Chinesa. O 
estudo dos princípios básicos da filosofia taoista contribuirá para o desenvolvimento pessoal dos 
estudantes, ao mesmo tempo que a prática dos sistemas de movimentos levará ao seu fortalecimento 
energético, favorecendo a qualidade da sua prática clínica no futuro e evitando o desgaste físico e 
psicológico do profissional (“burnout”). 
O conhecimento prático dos efeitos benéficos e reações mais comuns à prática, assim como o estudo das 
suas possíveis contraindicações, permitirá que as competências adquiridas possam, também, ser 
aplicadas na promoção da saúde de outros, prescrevendo exercícios a indivíduos ou grupos, em função 
da sua condição específica (idade, género, história clínica).

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
Through briefly describing the main differences between the several styles and lineages of Qi Gong and 
Tai Ji, it will be evident to the students the way in which these energetic practices are intimately related to 
the historical development and clinical practice of TCM. The study of the basic Taoist philosophical 
principles will contribute to the personal development of the student, while simultaneously the practice of 
movements will bring an energetic strengthening that will favor the quality of their clinical practice in the 
future, avoiding professional physical and psychological burnout. 
Moreover, it will bring knowledge on the most common beneficial effects of these practices, as well as the 
study of possible contraindications. It will allow the students to acquire skills to be applied to the 
promotion of health of others, by prescribing exercises to individuals, or groups, according to their 
specific condition (age, gender, clinical history).

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation. 
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical and practical content. The 
minimum grade in each frequency is 10 values. The pratical component consists of two moments of 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular.
As aulas de Taichi e QiGong serão sobretudo práticas, todavia, também possuem uma relevante 



componente teórica. 
Será feita uma exposição teórica dos princípios filosóficos e fundamentos históricos destas práticas, que 
deverá ser complementada na modalidade de estudo autónomo por parte dos estudantes (leituras de 
partes de obras clássicas taoistas e outras de referência, e de alguns artigos científicos). Esta 
metodologia, irá promover uma discussão crítica e contribuirá para que os estudantes possam constatar 
que as especialidades terapêuticas do Taichi e do QiGong, sendo historicamente constitutivas da Medicina 
Tradicional Chinesa, continuam a fazer parte do seu presente, sendo úteis na prática clínica.
A componente prática, sendo preponderante, exige uma apresentação minuciosa dos exercícios, que terá 
necessariamente de ser complementada por uma prática (individual e/ou em grupo) também na 
modalidade de estudo autónomo. Essa prática será aferida através da elaboração obrigatória de um diário 
de prática por parte de cada estudante.
A partir das leituras teóricas e da prática individual, caberá a cada estudante desenvolver um tema da sua 
preferência de entre os tópicos do programa letivo e posterior apresentação oral, o que permitirá dotar os 
estudantes de conhecimentos aprofundados sobre os efeitos destas práticas e da necessidade da sua 
adaptação à condição específica de cada um. Contribuirá também para a capacitação do estudante para os 
desafios da promoção da saúde junto de outros indivíduos ou grupos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the course.
The Taichi and QiGong classes will be mainly practical, however, also have a relevant theoretical 
component.
A theoretical exposition of philosophical principles and historical foundations of these practices, which 
should be complemented in the study autonomous mode by the students (readings of parts of classical 
works Taoist and other reference, and some scientific papers) will be made. This methodology, which will 
promote critical discussion and help students to realize that therapeutic specialties Taichi and QiGong, 
and historically constitutive of traditional Chinese medicine, continue to be part of your present and are 
useful in clinical practice.
The practical component, being predominant, requires a thorough presentation of the exercises, which will 
necessarily have to be complemented by a practical (individual and / or group) also in the self-study mode. 
This practice will be measured through the mandatory preparation of a daily practice by each student.
From the theoretical readings and individual practice, it is up to each student to develop a theme of your 
choice from among the topics of the school program and subsequent oral presentation, which will provide 
students with thorough knowledge of the effects of these practices and the need for their adaptation to the 
specific condition of each. 
Also contribute to the student training to the challenges of health promotion from other individuals or 
groups.

3.3.9. Bibliografia principal:
Johnson, J. (2000). Chinese Medical Qi Gong Therapy: a comprehensive clinical text. USA: The 
International Institute of Medical Qi Gong.
Tzu, L. (2009). Tao Te Ching. Lisboa: Planeta Editora.
Yang, J. (1989). The root of Chinese Chi Kung. The secrets of Chi Kung Training. USA: Ymaa Yangs Martial 
Arts Association.
Yang, J. (1990). The Essence of Tai Chi Chi Kung. USA: Ymaa Yangs Martial Arts Association.

Mapa IV - Saúde Pública, Epidemiologia e Ecologia/ Public Health, Epidemiology and Ecology

3.3.1. Unidade curricular:
Saúde Pública, Epidemiologia e Ecologia/ Public Health, Epidemiology and Ecology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues (T:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
•Compreender a evolução dos paradigmas de saúde e doença
•Discutir as tendências e problemáticas da saúde pública a nível nacional e internacional 
•Analisar as implicações da globalização na saúde 
•Discutir os determinantes de saúde e seu impacto na saúde individual e coletiva



•Distinguir as várias componentes e formas de organização dos sistemas de saúde
•Conhecer o Plano Nacional de Saúde
•Reconhecer a natureza sistémica e ecológica das problemáticas em saúde 
•Conhecer os métodos e estudos epidemiológicos necessários à prevenção, vigilância e avaliação de 
problemas e programas de Saúde Pública 
•Analisar as interações entre os sistemas sociais e os sistemas ecológicos, considerando a sua relação 
com a saúde pública e a epidemiologia
•Demonstrar conhecimentos teóricos e metodológicos da intervenção psicossocial e da intervenção 
comunitária em saúde

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
As a result of the learning is expected that the student:
• Understand the evolution of paradigms in health and illness
• Discuss the trends and issues of public health at national and international level 
• Reflect critically on the impact of the globalization in health 
• Discuss the health determinants and his impact in individual and collective health 
• Differentiate the various components and forms of organization of health systems
• Know the National Health Plan
• Recognize the systemic and ecological nature of health problems
• Know the methods and epidemiological studies necessary for the prevention, monitoring and assessment 
of problems and programs in public health 
• Analyse the interactions between social systems and ecological systems, considering its relationship to 
public health and epidemiology
• Get theoretical and methodological knowledge of psychosocial intervention and community intervention 
in health

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Saúde Pública e Epidemiologia
• A saúde e a doença 
• Saúde Pública e Saúde Global
• Determinantes de saúde, estilos de vida e qualidade de vida
• Dinâmicas demográficas e saúde
• Saúde, literacia e desigualdade
• Políticas de saúde e sistemas de saúde 
• O sistema de saúde português e o Serviço Nacional de Saúde
• O Plano Nacional de Saúde
• Fundamentos e métodos em Epidemiologia 
• Epidemiologia descritiva: a avaliação da carga de doença na comunidade 
• Medidas e indicadores de saúde
• Epidemiologia analítica: identificação dos fatores determinantes da saúde e da doença na comunidade: 
intervenção e avaliação.
• Fontes de informação de saúde.
2.Ecologia 
• Fundamentos da Ecologia Humana.
• Teorias de Ecologia Humana
• Da perspetiva ecológica à perspetiva bioecologia do desenvolvimento humano
• Saúde, cultura, desenvolvimento e o impacto dos acontecimentos nas trajetórias de vida 
• Ecologia da saúde: Observação, análise e práticas nos diferentes níveis sistémicos

3.3.5. Syllabus:
1.Public Health and Epidemiology
• Health and disease
• Public Health and Global Health
• Health determinants, lifestyles and quality of life
• Demographic dynamics and health
• Health literacy and inequality
• Health and Health Systems Policies
• The Portuguese health system and the National Health Service
• The National Health Plan
• Fundamentals and Methods in Epidemiology
• Descriptive epidemiology: evaluation burden of disease in the community
• Measures and health indicators
• Analytical epidemiology: identifying the determinants of health and disease in the community: 
intervention and evaluation
• Health Information sources
2. Ecology
• Fundamentals of Human Ecology.
• Human Ecology Theories



• Since the ecological perspective to the bioecology human development perspective
• Health, culture, development and the impact of events in the life trajectories
• Health Ecology: Observation, analysis and practices in different systemic levels

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Pretende-se que os estudantes consigam compreender, refletir e discutir as questões conceituais e 
operacionais das diferentes temáticas. Os conteúdos foram selecionados e organizados de forma a dar 
resposta aos objetivos esperados, estão organizados em dois módulos: 1.Saúde Pública e Epidemiologia e 
2.Ecologia. A análise da evolução dos paradigmas, assim como dos conceitos de saúde global propiciam o 
enquadramento da saúde pública e a compreensão das suas tendências e problemáticas a nível nacional e 
internacional. A reflexão sobre as dinâmicas demográficas, desenvolvimento, determinantes de saúde, 
cidadania, políticas, sistema de saúde e a inter-relação entre os sistemas sociais e os sistemas ecológicos, 
permitem o seu conhecimento, a análise e discussão do seu impacto e enquadram os processos de 
mudança social e individual em saúde. Também a aquisição de conhecimentos sobre os fundamentos, 
métodos e diversidade de estudos epidemiológicos está contemplada no programa. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is expected that students understand, reflect and discuss the conceptual and operational questions of 
the various themes contained in the syllabus. The contents were selected and organized to respond to the 
expected objectives, and are organized into two modules: 1. Public Health and Epidemiology and 2. 
Ecology. The analysis of the evolution of paradigms, as well as the global health concept provides the 
framing of public health and the understanding of the trends and problematics at national and international 
context. The reflection about the demographic dynamics, development, health determinants, citizenship, 
policies, health system and the interrelationship between social systems and ecological systems, allow 
their knowledge, analysis and discussion of their impact and contextualize the social and individual health 
change processes. Also the acquisition of knowledge about the fundamentals, methods and diversity of 
epidemiological studies, is reflected in the program.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino-aprendizagem incluem a exposição teórica, análise e debate em torno de 
artigos científicos e trabalho em grupo. Neste contexto, as sessões teóricas terão caráter expositivo. 
As sessões letivas teórico-práticas contam com a participação ativa dos estudantes com debate e 
resolução de problemas em grupo a partir da análise de casos específicos e de artigos científicos, sendo o 
professor o facilitador e moderador dos processos de aprendizagem. 
Avaliação contínua:
A metodologia de avaliação que consiste na realização de um trabalho de grupo abordando as questões 
epidemiológicas do programa e um teste individual realizado no final do semestre abrangendo todas as 
temáticas. A classificação final é calculada a partir da seguinte fórmula: 0,30% trabalho de grupo + 0,70 % 
prova escrita individual. 
Avaliação por exame: 
- Prova escrita Individual – 100% da classificação

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teach-learning methodologies include theoretical exposition, analysis of texts, discussion and group 
work. The theoretical sessions will be of a expository character.
The theoretical and practical sessions rely on the active participation of students with debate and problem 
solving from the analysis of specific cases and scientific papers, moderated by the teacher.
Continuous evaluation:
The evaluation methodology consists in carrying out a group work covering epidemiological issues and a 
written individual test throughout the semester covering all subjects of the course. The final classification 
is calculated through the following formula: 0.30% group work + 0.70% written individual test.
Evaluation by examination:
- Written Individual test

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os diferentes conteúdos serão tratados privilegiando metodologias participativas e reflexivas que 
permitam a aquisição dos conceitos, o estudo individual, a discussão e trabalho em grupo em torno da 
resolução de problemas, com o objetivo de serem alcançados os objetivos esperados. As metodologias 
utilizadas são baseadas num trabalho de reflexão e análise enquadrado nas sessões letivas teóricas e 
teóricas práticas. As aulas teórico-práticas têm como objetivo principal a resolução de problemas a partir 
de casos, para aplicação dos conteúdos lecionados nas aulas teóricas, bem como a leitura e interpretação 
de artigos científicos. O recurso ao trabalho de grupo com resolução de problemas, leitura orientada, 
debates em sala de aula sobre as diferentes temáticas propostas, são exemplos de metodologias que 
respondem aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As opções de avaliação, um trabalho de grupo e um teste individual, exigem o aprofundamento dos temas 



do programa e refletem a preocupação de motivar os estudantes para a importância de questões da saúde 
pública e da ecologia, e para o seu impacto na vida das pessoas e da sociedade. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The different contents will be treated favouring participative and reflective methodologies that allow the 
acquisition of the concepts, individual study, discussion and group work about problem solving, in order 
to achieve the expected goals. The methodologies used are based on a reflection and analysis adjusted to 
the theoretical and theoretical-practical teaching sessions. The theoretical and practical classes have as 
main objective the solving of case-based problems, in order to apply the content learnt in the theoretical 
classes, and the reading and interpretation of scientific articles. The use of group work, guided reading, 
classroom discussions based on various proposed themes, are examples of methodologies to achieve the 
expected learning outcome. The evaluation options, a working group and an individual test, that requires 
the review and critical depth on all the topics of curriculum addresses the need of attracting students to 
the importance of health and ecology questions and their impact in the life of people and society. 

3.3.9. Bibliografia principal:
Biscaia, A. et al. (2006). Cuidados de Saúde Primários em Portugal. Lisboa: Padrões Culturais Editora.
Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do Desenvolvimento humano. Tornando os seres humanos mais 
humanos. Porto Alegre: Artmed. 
BrooKer, L. & Woodhead, M. (2012). Healty Environments. Milton Keynes: The Open University.
Crisp, N. (coord.), Berwick, D., Kickbusch, I., Bos, W., Antunes, L. Barros, J. & Soares, J. (2014). Um futuro 
para a saúde. Todos temos um papel a desempenhar. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Gordis, L. (2009) Epidemiologia. Loures: Lusodidacta. 
Ornelas, J. (2008). Psicologia Comunitária. Lisboa: Fim do Século.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. (2014). Relatório do desenvolvimento humano 
2014. Reduzir as Vulnerabilidades e reforçar a resiliência. Washington DC: Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento.
Rocha, A., Cesar, C. (2008). Saúde Pública. Bases concetuais. S. Paulo: Atheneu

Mapa IV - Bioestatística/ Biostatistics 

3.3.1. Unidade curricular:
Bioestatística/ Biostatistics 

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Anabela Cardoso Marques (TP:60)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender conceitos de Estatística Descritiva e Inferencial e articulá-los com problemas de 
investigação específicos na area da saúde;
• Aplicar metodologias da Estatística Descritiva e Inferencial ao estudo de populações a partir de dados 
amostrais; 
• Desenvolver competências informáticas relacionadas com o tratamento e a análise de dados 
quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand concepts of descriptive and inferential statistics and to articulate it with specific research 
problems in the field of health; 
• Apply methodologies of descriptive and inferential statistics to the study of populations based on sample 
data;
• Develop skills related to treatment and analysis of quantitative data with IBM SPSS software.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Variáveis, populações e amostras
2. Medidas de tendência central, dispersão, assimetria e achatamento
3. Criação de bases de dados e análise exploratória de dados 



4. Inferência Estatística
5. Comparação de Contagens e Proporções 
6. Testes Binomial e do Qui-Quadrado 
7. Testes Paramétricos para comparar amostras independentes
8. Condições de aplicação: Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, Levene
9. Testes t-Student para uma e duas médias populacionais
10. Análise de Variância a um fator e comparação múltipla de médias 
11. Testes Não-Paramétricos para comparar amostras independentes
12. Teste de Wilcoxon para uma mediana populacional
13. Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney
14. Anova em ordens de Kruskal-Wallis
15. Testes Paramétricos e Não-Paramétricos para comparar amostras emparelhadas
16. Teste t-Student e Teste de Wilcoxon
17. Medidas de Associação e Correlação 
18. Coeficientes V de Cramer e Phi
19. Coeficientes de Correlação de Spearman e Pearson

3.3.5. Syllabus:
1. Variables, populations and samples
2. Measures of central tendency, dispersion, asymmetry and kurtosis 
3. Creation of data bases and exploratory data analysis
4. Inferential Statistics
5. Counts and proportions comparisons:
6. Binomial and chi-square tests
7. Parametric tests for comparing independent samples:
8. Assumptions: Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk, Levene 
9. t-Student tests for one and two population means
10. One-Way analysis of variance and post hoc tests 
11. Nonparametric tests for comparing independent samples:
12. Wilcoxon test for one population median
13. Wilcoxon-Mann-Whitney test
14. Kruskal-Wallis Rank Sum Test
15. Parametric and Nonparametric tests for comparing paired samples:
16. t-Student and Wilcoxon tests
17. Association and correlation measures:
18. Cramer’s V and Phi coefficients
19. Spearman and Pearson coefficients

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Nesta unidade UC espera-se que os estudantes desenvolvam conhecimentos teóricos e competências 
teórico-práticas que permitam compreender e aplicar conceitos da Estatística na resolução de problemas 
de investigação na área da saúde. Neste contexto, numa fase inicial os conteúdos programáticos 
acentuam uma dimensão teórica que sustenta todo o processo de análise estatística, nomeadamente 
através do estudo das variáveis, populações e amostras, distribuições teóricas e das teorias da estimação 
e decisão. Posteriormente, apresenta-se um bloco de testes estatísticos que permitem analisar problemas 
de investigação concretos, complementando a aprendizagem dos estudantes com recurso ao software IBM 
SPSS. Deste modo, a UC favorece a compreensão de conceitos estatísticos, aplicados a problema de 
investigação específicos, bem como o desenvolvimento de competências informáticas aplicadas à análise 
quantitativa de dados.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit students are expected to develop theoretical knowledge and practical skills allowing 
them to understand and apply statistics concepts to health research problems. Hence, the course begins 
by emphasizing theoretical concepts that will be the basis for any process of statistical analysis, namely 
variables, populations and samples, theoretical distributions, estimation and decision theories. 
Subsequently, a group of statistical tests is presented. The study of these statistical tests, which is 
complemented with the use of IBM SPSS software, allows for the analysis of specific research problems.
The theoretical and practical nature of this course thus gives students the possibility to: understand 
statistics concepts applied to research problems they have to deal with; and develop skills related to the 
use of IBM SPSS tools on treatment and analysis of quantitative data. 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias utilizadas nesta UC são o método expositivo, debate em grande grupo e resolução de 
casos práticos em pequenos grupos.
Os casos práticos são resolvidos utilizando o software IBM SPSS, com a mobilização dos conteúdos 
teóricos subjacentes ao processo de análise. As primeiras aplicações são projetadas em direto, para um 



melhor acompanhamento dos estudantes.
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Para tal, o estudante tem de obter uma classificação 
mínima de 10 valores nas avaliações que decorrem ao longo do período letivo. Os instrumentos de 
avaliação utilizados são:
a) Caso prático em grupo, com ponderação de 0,35 na classificação final; 
b) Prova escrita individual, com ponderação de 0,65 na classificação final;
A avaliação em exame final é realizada através de uma prova escrita, que representa 100% da nota final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Various teaching methodologies are used in this course, namely expository method, large group 
discussion about theoretical concepts and resolution of practical cases in small groups. The practical 
cases are solved in class with the aid of IBM SPSS software and by taking into account the theoretical 
contents. The solutions to the first practical cases are projected on screen as students try to solve them, 
so that they may follow more easily.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 10 on the 
evaluations taking place during the module. Assessment instruments are:
a) Assignment of a quantitative practical case to be solved in small group – weight: 0,35;
b) Individual written test – weight: 0,65.
If students fail in this evaluation, or if they miss it, they have the chance to take a written test in final exams 
(100% of final grade).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As metodologias de ensino utilizadas encontram-se articuladas com os objetivos de aprendizagem 
esperados para esta UC do seguinte modo:
. Compreender conceitos de Estatística Descritiva e Inferencial e articulá-los com problemas de 
investigação específicos na área da saúde - método expositivo e debate em grande grupo;
. Aplicar metodologias de Estatística Descritiva e Inferencial ao estudo de populações a partir de dados 
amostrais - resolução de problemas estatísticos aplicados à investigação a partir de casos práticos 
realizados em pequenos grupos e discussão crítica de resultados, com orientação do docente;
. Desenvolver competências informáticas relacionadas com o tratamento e a análise de dados 
quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS - aplicação da ferramenta IBM SPSS na resolução de 
casos práticos em pequenos grupos, a partir de problemas aplicados à investigação em saúde, com a 
orientação do docente.
Deste modo, são utilizadas metodologias de ensino teóricas e teórico-práticas que promovem a aquisição 
de conceitos, bem como a sua aplicação a problemas concretos de investigação em saúde que impliquem 
uma abordagem de análise de dados quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in the following 
way:
. To understand descriptive and inferential statistics concepts and to articulate them with specific research 
problems in the field of health - expository method and large group discussion;
. To apply descriptive and inferential statistics methods to the study of populations from sample data - 
resolution of practical cases applied to concrete research problems in small groups with supervision of 
teacher;
. To develop skills related to the treatment and analysis of quantitative data with IBM SPSS software - use 
of IBM SPSS software tools in the resolution of practical cases applied to concrete research problems in 
health in small groups and with supervision of teacher.
Various theoretical and practical methodologies are thus used in order to promote students' acquisition of 
theoretical concepts as well as their application to specific research problems involving quantitative data 
analysis with IBM SPSS software.

3.3.9. Bibliografia principal:
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Gouveia de Oliveira, A. (2009). Bioestatística, epidemiologia e investigação: teoria e aplicações. Lisboa: 
Lidel.
Maroco, J. (2011). Análise estatística com utilização do SPSS Statistics. Lisboa: Report Number.
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McGraw-Hill. 
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Lisboa: Edições Sílabo.
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Mapa IV - Comunicação em Saúde/ Health Communication

3.3.1. Unidade curricular:
Comunicação em Saúde/ Health Communication

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

António Manuel dos Reis Marques (T:45)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Usar ferramentas conceptuais na análise teórica dos processos de comunicação
• Identificar e compreender os principais factores psicossociais que influenciam os processos de 
comunicação
• Demonstrar competências para comunicar verbal e não-verbalmente, de modo adequado ao contexto das 
relações em saúde 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Use conceptual tools in the theoretical analysis of communication processes
• Identify and understand the main psychosocial factors that influence communication processes
• Demonstrate skills to communicate verbally and non-verbally and appropriately to the context of health 
relations

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Comunicação: enquadramento conceptual
2. A influência de dimensões de ordem psicossocial nos processos de comunicação:
3. Comunicação verbal e não-verbal e estilos comunicacionais
4. A entrevista de saúde: aspectos verbais e não-verbais
5. Eficácia na comunicação: o papel do feedback 
6. Comunicação nas relações em saúde

3.3.5. Syllabus:
1. Communication: conceptual framework
2. The Influence of psychosocial dimensions in communication processes:
3. Verbal and non-verbal communication and communication styles
4. Health interview: verbal and non-verbal aspects
5. Effective communication: the role of feedback
6. Communication in health relations

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

No seu conjunto, os objectivos da UC valorizam a importância da teoria para fundamentar e consolidar as 
competências de comunicação no contexto da saúde. Esses conteúdos programáticos sustentam o treino 
e desenvolvimento de competências específicas para estabelecer relações terapêuticas eficazes, 
adequadas e colaborativas com os utentes.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
On the whole, the objectives of the UC value the importance of theory to support and consolidate the 
communication skills in the context of health. These syllabus support the training and development of 
specific skills to establish effective, appropriate and collaborative therapeutic relationships with patients.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino serão: sessões teóricas, em que se utilizará o método expositivo, discussão 
em grupo alargado, trabalhos em pequenos grupos, sessões de experimentação e avaliação de entrevistas 
simuladas.



A avaliação contínua será realizada através de um teste escrito (50%) e de elaboração, em grupos de três 
elementos, de um trabalho prático (40%), sendo obrigatória a obtenção de, pelo menos, 10 valores (numa 
escala de 0 a 20). Por opção ou no caso da reprovação em avaliação contínua, o estudante realizará um 
exame escrito.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methodology will be: theoretical sessions, in which they use the lecture method, discussion 
in large group, small group work, experimental sessions and evaluation of simulated interviews.
Continuous evaluation will be conducted through a written test (50%) and elaboration in groups of three 
elements, a practical work (40%), being mandatory to obtain at least 10 (on a scale of 0 to 20). By choice or 
in the case of failure in continuous evaluation, the student will hold a written exam.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objectivos enquadram-se nos domínios da conceptualização e da aplicação das aprendizagens a 
entrevistas simuladas. As sessões teóricas serão focalizadas na transmissão e apropriação das 
ferramentas conceptuais e de alguns procedimentos considerados desejáveis na relação terapêutica (e.g. 
escuta activa, feedback, reformulação, tipos de questões). As sessões teórico-práticas serão dedicadas ao 
treino de competências concretas, com experimentação, discussão e feedback relativos a entrevistas 
simuladas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The objectives fall within the areas of conceptualization and application of learning to simulated interviews. 
The theoretical sessions will be focused on transmission and appropriation of conceptual tools and some 
procedures considered desirable on the therapeutic relationship (eg active listening, feedback, 
reformulation, types of questions). The practical sessions will be devoted to the training of practical skills, 
with experimentation, discussion and feedback on the simulated interviews.

3.3.9. Bibliografia principal:
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Burnard, P. (1997). Effective Communication Skills for Health Professionals (2ª edição). London: Chapman 
& Hall.
Cardoso, R.M. (Coord.) (2012). Competências Clínicas de Comunicação. Porto: Unidade de Psicologia 
Médica, DNCSM da FMUP.
Fachada, O. (2005). Psicologia das Relações Interpessoais (7ªEdição). Lisboa: Edições Rumo.
Hall, E. T. (1986). A dimensão Oculta. Lisboa: Relógio d’Água.
Northouse, L. L. & Northouse, P. G. (1998). Health Communication. Strategies for Health Professionals (3th 
ed.). New Jersey: Pearson Education. 
Rungapadiachy, D.M. (1999). Interpersonal Communication and Psychology for health care Professionals. 
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Mapa IV - Opções Terapêuticas: Farmacologia e Fitoterapia Therapeutic options Pharmacology and Herbal 
Medicine

3.3.1. Unidade curricular:
Opções Terapêuticas: Farmacologia e Fitoterapia Therapeutic options Pharmacology and Herbal Medicine

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria do Céu Gonçalves da Costa (T:45)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Diogo de Brito Calado (T:15)
António José Almeida Ferreira (TP:15)
Sacha Pereira Matias (TP:45)



3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de::
• Dominar a terminologia e conceitos básicos da Farmacologia
• Conhecer o circuito do medicamento.
• Reconhecer as diferentes MMC, conhecer as suas classificações e as suas ações tendo em conta as suas 
propriedade, aplicar este conhecimento à prática clínica prescrevendo de acordo com as teorias da MTC 
as diferentes formas simples ou combinadas. 
• Descrever os principais mecanismos de ação farmacológica.
• Compreender os usos terapêuticos das principais classes de fármacos, assim como os efeitos 
secundários e interações medicamentosas mais representativos.
• Identificar as precauções e contraindicações do uso das MMC.
• Conhecer os princípios básicos de Toxicologia.
• Compreender os riscos potencialmente associados a intervenções terapêuticas.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrated knowledge on the terminology and basic concepts of Pharmacology
• Recognize the different MMC, know their ratings and their actions in view of their property, apply this 
knowledge to clinical practice prescribing according to the theories of TCM different single or combined 
forms.
• Understand the medicines’ cycle
• Identify ways to use the MMC.
• Described the main mechanisms of drug action.
• Understand the therapeutic uses of the major drug classes, as well as the most representative side 
effects and interaction
• Identify the precautions and contraindications of using MMC.
• Understand the basic principles of Toxicology
• Understand the potential risks associated with therapeutic interventions

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos básicos de Farmacologia
2. Circuito do medicamento
3. Fontes de informação na área do medicamento
4. Vias de administração 
5. Farmacocinética
6. Farmacodinamia 
7. Grupos Terapêuticos
8. Uso racional do medicamento. Medicamentos essenciais. Precauções na gravidez, amamentação e em 
pediatria. Notificação de ADR
9. Noções gerais da Matéria Médica Chinesa
10. Matéria Médica Chinesa
11. Princípios de Toxicologia
12. Dose/Resposta e parâmetros toxicológicos
13. Avaliação do risco. Biomarcadores
14. Mutagénese e cancerigénese
15. Toxicologia reprodutiva e do desenvolvimento
16. Toxicidade dirigida a órgãos: hepática, cardiovascular, respiratória, neurológica, renal e locomotora
17. Toxicologia Aplicada: solventes, toxinas, plantas, pesticidas, metais
18. Classificação de substâncias perigosas. Fichas de dados de segurança. Aspetos regulamentares

3.3.5. Syllabus:
1. Basic concepts in Pharmacology. 
2. Medicines’ cycle. 
3. Drug information resources
4. Administration routes
5. Pharmacokinetics
6. Pharmacodynamics
7. Therapeutic groups
8. Rational use of medicines. Essential drugs. Precautions in pregnancy, breastfeeding and pediatrics. 
Notification of ADRs
9. General notions of Chinese Materia Medica
10. Chinese Materia Medica
11. Principles of Toxicology
12. Dose-response and toxicological parameters
13. Risk assessment. Biomarkers
14. Mutagenesis and Mutagenesis
15. DART



16. Organ-directed toxicology: hepatic, cardiovascular, respiratory, neurologic, renal, locomotor
17. Applied toxicology: solvents, toxins, plants, pesticides, metals
18. Classification of hazardous substances. Material safety data sheets. Regulatory aspects.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Esta unidade curricular (UC) procura iniciar o aluno na área da Farmacologia e Fitoterapia Chinesa, pelo 
que uma parte considerável do programa incide sobre os conceitos gerais desta disciplina. 
Com esta UC pretende-se também que os estudantes conheçam as principais classes de fármacos, 
compreendendo os seus mecanismos de ação e utilização terapêutica, bem como os principais efeitos 
secundários e interações, assim como noções gerais da matéria médica chinesa. Deste modo, e para uma 
mais fácil compreensão por parte dos estudantes, o programa da unidade curricular está dividido de 
acordo com os órgãos/sistemas alvos, dentro de cada qual serão estudadas as classes de fármacos mais 
relevantes. Tal conhecimento é indispensável a qualquer profissional na área da saúde. A segunda parte 
baseia-se na análise das características, processamento e indicações e precauções dos diferentes grupos 
da matéria médica chinesa. 
A terceira parte incide sobre a Toxicologia. Uma vez apresentados os conceitos globais e os diferentes 
tipos de efeitos toxicológicos, serão abordados os efeitos das classes de agentes tóxicos mais relevantes 
para a prática clínica.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit (CU) aims at initiating students in the field of Pharmacology and Chinese herbal 
medicine. Therefore, a considerable part of the syllabus is devoted to the general concepts of this subject. 
In this CU, it is sought that students acquire knowledge on the main drug classes, understanding their 
mechanisms of action and therapeutic uses, as well as the main side effects and interactions, as well as 
general notions of Chinese materia medica. In this context, and in order to facilitate the comprehension by 
the students, the syllabus is divided according to the target organs/systems, in each the most relevant 
drug classes will be studied. Such knowledge is essential for every health professional. 
The second part is based on the analysis of the characteristics, processing, and precautions of different 
groups of Chinese materia medica.
The second part of the syllabus is focused on Toxicology. After presenting the basic concepts and the 
different types of toxic effects, the effects of the classes of toxicants more relevant for the clinical practice 
will be addressed.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efetuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, com 
nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As aulas teóricas permitem transmitir os conteúdos programáticos definidos, de acordo com os objetivos 
da UC. O facto de os estudantes serem encorajados a participar ativamente, discutindo os diferentes 
temas e expondo as suas questões, promove a compreensão por parte dos estudantes e estimula o seu 
sentido crítico.
Os trabalhos de grupo a realizar nas aulas teórico-práticas requerem a pesquisa em fontes de literatura 
especializadas, a análise crítica e a contextualização dos resultados da pesquisa. Estes trabalhos 
promovem também o debate de ideias entre os estudantes e os docentes. A resolução de casos práticos 
permite aprofundar os temas lecionados numa perspetiva da aplicação prática dos mesmos. 
A avaliação de trabalhos práticos no regime de avaliação contínua permite valorizar a participação ativa 



nos trabalhos de grupo e discussões. A avaliação por provas escritas permite avaliar se o aluno adquiriu e 
compreendeu os conhecimentos de forma apropriada.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Lectures allow the transmission of all the contents of the syllabus to the students, according to the 
objectives of the curricular unit. The fact that students are encouraged to actively participate in these 
classes, discussing the subjects and exposing their questions, promotes the comprehension and critical 
view.
The theoretical and practical classes based on work in groups require search of specialized literature 
sources, critical analysis and contextualization of the information. Such works also promote the interaction 
and debate among students and teachers. The resolution of practical cases allows a deeper understanding 
of the subjects taught in lectures, in the perspective of its applied use.
The evaluation of the practical works in the continuous evaluation option promotes the active participation 
of students in group works and discussions. The evaluation by written tests will assess whether students 
acquired and understood the subject matter at the appropriate level.

3.3.9. Bibliografia principal:
Goodman, L. S. (2011). Goodman & Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics. (12th ed.). 
McGraw Hill. 
Guimarães, S., Moura, D. & Soares da Silva, P. (2014). Terapêutica Medicamentosa e suas bases 
Farmacológicas. (6ª ed.). Porto Editora.
Infarmed (2013). Prontuário Terapêutico 11.
Lu FC, Kacem S. Lu’s (2012). Basic Toxicology: Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment. (6th 
ed.). CRC Press.
Klaassen, C. (2013). Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. (8th ed.).
Teng, Jialin (2007). Chinese Materia Medica, People’s Medical Publishing House. China. 
Tang, Decai (2003). Science Chinese Materia Medica, Publishing House of Shangai University of TCM, 
Shanghai, China.

Mapa IV - Tuina I/ Tuina I

3.3.1. Unidade curricular:
Tuina I/ Tuina I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Bárbara Francelino Luz (T:30; PL:45)

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):
• Mobilizar um referencial teórico do percurso histórico e evolutivo do Tui Na no contexto da MTC
• Conhecer os princípios gerais de elaboração de um protocolo clínico de Tui Na
• Conhecer as principais metodologias diagnósticas e terapêuticas em Tui Na
• Mobilizar uma base de conhecimentos teórico-práticos que lhes permita o desenvolvimento de um 
raciocínio clínico e técnico em contexto de prática clínica em UC futuras.
• Compreender os Fundamentos Teóricos do Tui Na e da MTC
• Interpretar e analisar o um Plano Clínico em Tui Na
• Identificar e Diferenciar as principais técnicas terapêuticas e manipulativas em Tui Na
• Relacionar a metodologia de atuação em Tui Na com casos clínicos e situações patológicas concretas
• Adaptar a intervenção terapêutica do Tui Na à luz da Diferenciação de Síndromes Energéticos da 
Medicina Tradicional Chinesa
• Desenvolver Raciocínio Clínico de Diagnóstico e Tratamento em Tui Na

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To acquire a theoretical framework of historical and evolutionary path of Tui Na in the context of 
Traditional Chinese Medicine
• To know the general principles of development of a clinical protocol of Tui Na
• To know the main diagnostic and therapeutic methodologies in Tui Na
• To acquire a basic theoretical and practical knowledge for the development of a clinical and technical 
reasoning in the context of clinical practice in future curricular units.



• To understand the theoretical foundations of Tui Na and TCM
• To interpret and analyze a Clinical Plan Tui Na
• To identify and differentiate the main therapeutic and manipulative techniques in Tui Na
• To relate the work methodology in Tui Na with concrete clinical cases and pathological situations
• To adapt the Tui therapeutic intervention In the light of Syndromes Differentiation of Energy of Traditional 
Chinese Medicine
• To develop Clinical Reasoning Diagnosis and Treatment in Tui Na

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Tui Na
2. Indicações e contra indicações da prática de Tui Na
3. Abordagens de diagnóstico em Tui Na
3.1. Exame da pele
3.2. Palpação dos membros 
3.3. Pontos de Assentimento e Alarme
4. Metodologias de atuação em Tui Na
4.1. Generalidades sobre o tratamento 
4.2. Princípios da escolha de pontos e pontos comumente usados para tratamento
4.3. Princípios terapêuticos e reforço e redução com Tui Na
4.4. Pano de Tui Na
4.5. Ficha clinica de Tui Na
5. Tui Na Liangong
6. Manipulações de Tui Na
6.1. Definição da Categoria 
6.2. Principais manipulações das diferentes categorias
6.3. Evoluções das manipulações das diferentes categorias
6.4. Manipulações de Tui Na para adultos
6.5. Manipulações de Tui Na Infantil
7. Abordagens à prática de Manipulações de Tui Na 
8. Terapêuticas Auxiliares
9. Principais pontos para diagnóstico, manipulações básicas e manipulações modificadas de acordo com a 
diferenciação de síndromes diversos.

3.3.5. Syllabus:
1. Tui Na Introduction
2. Indications, Contraindications and Points for Attention in Tui Na
3. Methods of operations in Tui Na
3.1. Skin exam
3.2. Palpation of members
3.3. Points of Nod and Alarm
4. Methods of operations in Tui Na
4.1. Overview of treatment
4.2. Principles of choice points and points commonly used to treat
4.3. Therapeutic principles and strengthening and reduction with Tui Na
4.4. Tui cloth In
4.5. Clinical plug Tui Na
5. Tui Na Liangong
6. Manipulation of Tui Na
6.1. Category Definition
6.2. Major manipulations of the different categories
6.3. Developments of the manipulations of the different categories
6.4. Manipulations of Tui Na for adults
6.5. Manipulations of Tui Na Children
7. Approaches of Manipulation Tui Na Practice
8. Auxiliary Therapy
9. Key points for diagnosis, basic manipulation and handling modified according to distinct syndrome 
differentiation 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Sendo os objetivos da Unidade Curricular fornecer uma base de conhecimentos em Tui Na que possibilite 
a prática futura, os conteúdos programáticos apresentados debruçam-se sobre a descrição e análise das 
principais técnicas terapêuticas e manipulativas do Tui Na, bem como as principais metodologias 
diagnósticas e terapêuticas essenciais à elaboração de um Protocolo Clínico em Tui Na. Permite ainda 
relacionar os fundamentos da Tui Na com casos clínicos concretos.



3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
Being of course objectives provide a knowledge base in Tui Na that enables future practice, the syllabus 
presented are occupied with the description and analysis of the main therapeutic and manipulative 
techniques of Tui Na, as well as the main diagnostic and therapeutic methods essential to the development 
of a Clinical Protocol in Tui Na. Allows still relate the basics of Tui Na with concrete clinical cases.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por
avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular.
Sendo que, os conteúdos programáticos da Unidade Curricular incidem sobre uma componente sobretudo 
prática - elaboração de um protocolo clínico de Tui Na e sua execução – opta-se por uma metodologia 
mista, de forma a proporcionar ao estudante uma consolidação teórica do conhecimento aliada à 
possibilidade de treino técnico e prático supervisionado.
Assim, pretender-se-á desenvolver as competências dos estudantes e sensibilizá-los para a importância 
dos temas abordados no contexto real e atual, contribuindo para um melhor enquadramento e maior 
facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar. Os estudantes aprenderão a fazer de 
forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e alternativas propostas, 
melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-se-á estimular um processo de diálogo 
em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Deste modo, partilhar-se-á 
conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos estudantes e incentivar uma 
maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das 
capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de 
diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the course.
The syllabus of the course focus on one particularly practical component - development of a clinical Tui Na 
protocol and their implementation - is chosen to a mixed methodology in order to provide the student a 
theoretical consolidation of knowledge combined with the possibility of technical training and practical 
supervised.
Thus, will be intended to develop student’s skills and increase their awareness of the importance of the 
issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease in 
perception of the goals to be achieved. Students will learn to make conscious, reflecting and making 
decisions on the issues and proposed alternatives, improving their skills in the topics under review. We 



will try to stimulate a dialogue in which everyone participates, through their own experience and 
knowledge. Thus share shall be knowledge, doubts and questions in order to benefit student learning and 
encourage greater motivation thereof. Find It will essentially ensure capacity building of "apply in different 
contexts" the knowledge acquired under the influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
Hongzhu, J. (2003). Chinese Tuina (Massage). Newly Compiled Practical English-Chinese Library of 
Traditional Chinese Medicine. Shangai, China: Publising House of Shangai University of Tradicional 
Chinese Medicine
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA
Pritchard, S. (2010). Tuina – A Manual of Chinese Massage Therapy. London: Elsevier.
Yisheng, Z. (2000). Tuinalogy. University Textbooks of Traditional Chinese Medicine for Overseas 
Advanced Students. Beijing, China: People’s Medical Publishing House.

Mapa IV - Diagnóstico em Acupuntura II/ Diagnosis in Acupuncture II

3.3.1. Unidade curricular:
Diagnóstico em Acupuntura II/ Diagnosis in Acupuncture II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Armindo Custódio Mendonça Caetano (T:45; PL:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar conhecimentos aprofundados sobre os diferentes Síndromes Energéticos em Medicina 
Tradicional Chinesa
• Demonstrar conhecimentos aprofundados sobre Pulsologia em Medicina Tradicional Chinesa
• Corelacionar o Método de diagnóstico pelo Pulso com os diferentes Síndromes Energéticos em Medicina 
Tradicional Chinesa
• Identificar e Diferenciar os Síndromes Energéticos Simples e Complexos dos Zang/Fu e Meridianos
• Analisar as características do pulso fisiológico e patológico em Medicina Tradicional Chinesa
• Identificar e diferenciar os 28 Pulsos Patológicos 
• Relacionar os diferentes Pulsos Patológicos com os Síndromes Energéticos correspondentes.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• To show knowledge about the different syndromes Energy in Traditional Chinese Medicine
• To demonstrate deep knowledge of pulsology in Traditional Chinese Medicine
• To correlate the diagnostic method by Pulse with different syndromes Energy in Traditional Chinese 
Medicine
• To identify and differentiate the syndromes Simple and Energy Complex of Zang / Fu and Meridian
• To analyse the characteristics of physiological and pathological pulse in Traditional Chinese Medicine
• To identify and differentiate the 28 Pathologic Pulses
• To relate the different Pathologic pulses with the corresponding Energy syndromes.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Diferenciação de Síndromes simples e complexas dos órgãos (Zang), vísceras (Fu) e dos meridianos 
(Jing Luo)
1.1. Diferenciação de Síndrome do Coração
1.2. Diferenciação de Síndrome do Pulmão
1.3. Diferenciação de Síndrome do Baço-Pâncreas
1.4. Diferenciação de Síndrome do Fígado
1.5. Diferenciação de Síndrome do Rim
1.6. Diferenciação de Síndrome do Estômago
1.7. Diferenciação de Síndrome da Vesícula Biliar
1.8. Diferenciação de Síndrome do Intestino Delgado
1.9. Diferenciação de Síndrome do Intestino Grosso



1.10. Diferenciação de Síndrome da Bexiga
1.11. Diferenciação de Síndrome do San Jiao
1.12. Diferenciação de síndromes complicados dos Zang Fu
2. Exame e estudo de pulsos

3.3.5. Syllabus:
1. Differentiation of simple and complex syndromes of the organs (Zang), viscera (Fu) and meridians (Jing 
Luo)
1.1. Differentiation Heart Syndrome
1.2. Differentiation Lung Syndrome
1.3. Differentiation Spleen – Pancreas Syndrome
1.4. Differentiation Liver Syndrome
1.5. Differentiation Kidney Syndrome
1.6. Differentiation Stomach Syndrome
1.7. Differentiation Gallbladder Syndrome
1.8. Differentiation Small Intestine Syndrome
1.9. Differentiation Large Intestine Syndrome
1.10. Differentiation Bladder Syndrome
1.11. Differentiation San Jiao Syndrome
1.12. Differentiation complicated syndromes of Zang Fu
2. Examination and study of pulses

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Sendo os objetivos da Unidade Curricular desenvolver competências na área da diferenciação de 
síndromes energéticos em Medicina Tradicional Chinesa, no capítulo 1, os conteúdos apresentados 
centram-se na abordagem da diferenciação de síndromes em todos os meridianos e no capítulo 2 serão 
transmitidos conhecimentos relativos à análise e interpretação do exame do pulso.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
Being of the course aims to develop skills in differentiation of energy syndromes in traditional Chinese 
medicine, in Chapter 1 , the contents presented focus on the approach of differentiation of syndromes in all 
meridians and Chapter 2 will be transmitted knowledge concerning the analysis and interpretation of pulse 
examination.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.



3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Sendo que, os conteúdos programáticos da unidade curricular 
incidem sobre uma componente sobretudo prática a Observação e o Diagnóstico – opta-se por uma 
metodologia mista, de forma a proporcionar ao estudante uma consolidação teórica dos conhecimentos 
relativos à diferenciação de síndromes simples e complexas dos órgãos (zang), vísceras (Fu) e meridianos 
(Jing Luo), assim como palpação das artérias para interpretação do exame do pulso, aliada à possibilidade 
de treino técnico e prático supervisionado.
A verificação da aquisição de conhecimentos e capacidades será conseguida através de avaliação 
contínua ou por exame final.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit. The syllabus of the curricular unit focus on a particular practical 
component the Observation and Diagnosis is chosen to a mixed methodology in order to provide the 
student a theoretical consolidation of knowledge related to the differentiation of simple and complex 
syndromes of organs (zang), viscera (Fu) and meridians (Jing Luo) and palpation of the arteries to 
interpretation of pulse examination, combined with the possibility of technical training and practical 
supervised
Verification of acquisition of knowledge and skills will be achieved through continuous assessment or final 
exam.

3.3.9. Bibliografia principal:
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA
Maciocia, G. (2007). Fundamentos da Medicina Chinesa, Um Texto Abrangente para Acupuntores e 
Fitoterapeutas. São Paulo: ROCA
Ouyang, B.; Gu, Z. (1996). Essentials of Traditional Chinese Medicine. Jinan: Shandong Science and 
Technology Press. 
Tian, C.; Ysao, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.

Mapa IV - Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura III/ Meridians, Points and Techniques in Acupuncture 
III

3.3.1. Unidade curricular:
Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura III/ Meridians, Points and Techniques in Acupuncture III

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Jorge Alexandre de Oliveira Maia (T:30; PL:30) 

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar conhecimentos gerais sobre a agulha filiforme de acupuntura.
• Saber os conceitos de ação das agulhas: tonificação, dispersão e harmonização.
• Aplicar os métodos de tonificação, dispersão e harmonização.
• Compreender o mecanismo de obtenção do Qi.
• Compreender o princípio da moxabustão.
• Compreender e identificar os diferentes métodos e aplicações da moxabustão no meio clinico
• Identificar os diferentes métodos de aplicação da ventosaterapia, electropuntura e laser no meio clinico.
• Adquirir conhecimentos de um microssistema de acupuntura – craniopuntura.
• Aplicar protocolos de craniopuntura.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• To demonstrate general knowledge of filiform needle acupuncture.
• To know the concepts of action of needles: toning, dispersion and harmonization.
• To apply the methods of toning, dispersion and harmonization.
• To understand the mechanism of obtaining Qi.



• To understand the principle of moxibustion.
• To understand and identify the different methods and moxibustion clinical applications in the clinical 
middle.
• To identify the different methods of application of cupping therapy, laser and electropuncture in the 
clinical middle.
• To acquire knowledge of a microsystem acupuncture - craniopuncture.
• To apply scalp acupuncture protocols.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Generalidades da agulha filiforme de acupunctura
1.1. A Inserção da agulha;
1.2. A Obtenção do Qi;
1.3. Métodos de Tonificação, Dispersão e Harmonização;
2. Moxabustão
2.1. Conceito
2.2. Material da Moxabustão
2.3. Ações da Moxabustão
2.4. Classificação da Moxabustão
2.5. Indicações
2.5.1. Reforçar a Deficiência de Yang
2.5.2. Aquecer os Meridianos nos tratamentos dos Sindromes Bi
2.5.3. Resolver Estagnação
2.5.4. Proteção da Saúde
2.6. Aplicações da Moxabustão
2.6.1. Moxabustão com Cone de Moxa
2.6.2. Moxabustão com o Bastão de Moxa
2.6.3. Técnica de Aquecer a Agulha
2.6.4. Proibições da Moxabustão
2.7. Métodos de Moxabustão Direta
2.8. Métodos de Moxabustão Indireta
2.9. Precauções da Moxabustão
2.9.1. Sequência da Moxabustão
2.9.2. Métodos de Tonificação e Dispersão com a Moxabustão
2.9.3. Contra-indicações da Moxabustão
2.9.4. Manutenção da Moxabustão
3. Ventosaterapia
4. Eletropuntura/ Laser
5. Craniopuntura

3.3.5. Syllabus:
1. General of filiform needle acupuncture
1.1. The needle insertion;
1.2. The Obtaining of Qi;
1.3. Toning methods, dispersion and harmonization;
2. Moxibustion
2.1. Concept
2.2. Moxibustion material
2.3. Shares of moxibustion
2.4. Classification of moxibustion
2.5. Indications
2.5.1. Strengthen Yang Deficiency
2.5.2. Warm the meridians in the treatment of Bi syndromes
2.5.3. Solve Stagnation
2.5.4. Health protection
2.6. Applications of moxibustion
2.6.1. Moxibustion with Moxa Cone
2.6.2. Moxibustion with Moxa Bat
2.6.3. Heat technique the needle
2.6.4. Prohibitions of moxibustion
2.7. Direct moxibustion methods
2.8. Indirect moxibustion methods
2.9. Precautions moxibustion
2.9.1. Following the moxibustion
2.9.2. Methods toning and dispersion with moxibustion
2.9.3. Contraindications of Moxibustion
2.9.4. Maintenance of moxibustion
3. Cupping therapy
4. Electropuncture / Laser
5. Scalp Acupuncture



3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular abordam, no capítulo 1, os conceitos gerais das 
agulhas de acupuntura, tais como a inserção de agulhas, obtenção do Qi, os métodos de tonificação, 
dispersão e harmonização. É fundamental que os estudantes compreendam que de um modo geral, as 
agulhas provocam dispersão de um ponto. Todavia, dependendo da forma de aplicação pode-se conseguir 
efeitos tonificantes, sedantes ou harmonizantes. Compreender que o mecanismo da chegada da energia 
(Qi) é o princípio da puntura. No capítulo 2, será explanado o princípio de aplicação da moxabustão, os 
diferentes métodos e aplicações e que o seu efeito é predominantemente estimular (tonificante). O capítulo 
3 aborda a terapêutica com recurso a ventosas, os diferentes métodos, as aplicações clínicas e que possui 
como efeito a dispersão. 
No capítulo 4, será abordada a electrocupuntura, terapia com a base e os princípios da acupuntura, mas 
com recursos a equipamentos elétricos, conectados às agulhas ou elétrodos, que transmitem estímulos a 
determinados pontos corpo, para desobstruir e equilibrar o fluxo de energia Qi. Reconhecer a importância 
do recuso à terapia com o laser na prática clínica, como na reparação tecidular, na reabilitação, na 
regulação neuroimunoendócrina, na estimulação do sistema nervoso periférico, entre outras aplicações. 
No capitulo 5, será abordado o tratamento por auriculopuntura e respetivos protocolos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
The syllabus of the course includes in chapter 1, the general concepts of acupuncture needles, such as the 
insertion of needles, getting Qi, methods of toning, dispersion and harmonization. It is essential that 
students understand that in general, the needles cause dispersion of a point. However, depending upon 
the application may be accomplished toning effect, sedative or harmonizing. Understand that the energy 
arriving mechanism (Qi) is the beginning of puncture. In Chapter 2, will be explained the principle of 
application of moxibustion, the different methods and applications and that its effect is predominantly 
stimulating (tonic). Chapter 3 the therapeutic approaches using suction cups, different methods, clinical 
applications and has the effect of dispersion. In Chapter 4, will be addressed electrocupuncture, therapy 
with the base and the principles of acupuncture, but with resources to electrical equipment connected to 
the needles or electrodes, which transmit stimuli to certain body points to unblock and balance the Qi 
energy flow. Recognize the importance of refuse to the laser therapy in clinical practice, such as in tissue 
repair, rehabilitation, in neuroimmunoendocrine regulation, stimulation of the peripheral nervous system, 
among other applications. In chapter 5, we will address the treatment for scalp acupunture and respective 
protocols.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.



3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Sendo que, os conteúdos programáticos da unidade curricular 
incidem sobre uma componente sobretudo prática, opta-se por uma metodologia mista, de forma a 
proporcionar ao estudante uma consolidação teórica dos conhecimentos relativos à generalidades da 
agulha filiforme de acupuntura, moxabustão, ventosaterapia, eletropuntura/ laser e craniopuntura. O aluno 
pode optar por realizar a unidade curricular por avaliação contínua, funcionando como um mecanismo que 
permite verificar se os objetivos pretendidos são efetivamente atingidos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit. The syllabus of the curricular unit focus on one particularly practical 
component, the option is for a mixed methodology in order to provide the student a theoretical 
consolidation knowledge about the threadlike needle generalities of acupuncture, moxibustion, cupping 
therapy, eletropuntura / laser and scalp acupuncture. The student can choose to carry out the course for 
ongoing assessment, functioning as a mechanism to check whether the desired objectives are effectively 
achieved.

3.3.9. Bibliografia principal:
Chirali, I. Z. (2001). Ventosaterapia. ROCA.Mayor, D. F. (2007). Electroacupuncture: A Practical Manual & 
Resource. Churchill Livingstone.
Chonghou, T.; & Yamamura, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.
Feely, R. A. (2010). Yamamoto New Scalp Acupuncture: Principles and Practice. (2th ed.). Thieme.
Fornazieri, L.C. (2011). Laser em Acupuntura: Teoria e Prática. São Paulo: ROCA.
Gaiyao, Z. Z. (2006). Fundamentos essenciais de acupunctura chinesa. São Paulo: Ícone.
Guan-rong, L. (2007). Clinical Moxibustion Therapy. (2nd ed.). People’s Medical Publishing House.
Hao, J. J.; Hao, L. L. & Wolfe, H. L. (2011). Chinese Scalp Acupunture. Blue Poppy Press.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.

Mapa IV - Exames Complementares de Diagnóstico I/ Complementary Diagnostic Exams I

3.3.1. Unidade curricular:
Exames Complementares de Diagnóstico I/ Complementary Diagnostic Exams I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Ana Paula Marum (T:30; TP:15)

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 conhecimentos dos fundamentos físicos subjacentes a cada técnica de diagnóstico;
• Conhecer a normal apresentação estrutural dos diferentes componentes anatómicos, segundo diferentes 
técnicas de estudo complementar; 
• Analisar e interpretar diversos exames e saber distinguir a normalidade da “não normalidade”;
• Reconhecer nos diferentes meios de diagnóstico, situações patológicas consideradas como as mais 
comuns;
• Conhecer os termos científicos relacionados a cada meio de diagnóstico, para uniformização da 
linguagem científica na descrição dos mesmos.
• Compreender a importância e utilidade das diferentes técnicas de diagnóstico, na avaliação de diferentes 
estruturas anatómicas;
• Empregar os conhecimentos físicos das técnicas e do corpo humano e adequar o estudo dos mesmos 
com a técnica complementar mais apropriada;
• Aplicar os conhecimentos na prática, sob regulamentos éticos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To acquire knowledge of the physical fundamentals underlying each analise diagnostic technique;
• To recognize normal structural presentation of the different anatomical components according to 
different diagnostic technique;



• To analyse and to interpret different clinical exams to distinguish the normality from "not normal";
• To recognize pathological situations considered to be the most common;
• To know and to apply scientific terms related to each means of diagnosis, with a view to standardizing 
scientific language to describe them.
• To understand the importance and utility of various diagnostic techniques in the evaluation of different 
anatomical structures;
• To apply the framework of physical knowledge and of the human body, to adequate its study with the 
most appropriate complementary technique;
• To apply theoretical skills to practice in accordance with ethical rules and responsibility.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às técnicas complementares de diagnóstico.
1.1. Revisão histórica da evolução temporal.
1.2. Princípios físicos.
1.3. Nomenclatura científica dos diferentes métodos.
1.4. Noções gerais de aplicabilidade na prática clínica.
2. Meios Complementares de Diagnóstico
2.1. Radiologia Convencional (Rx)
2.2. Ecografia ou Ultrassonografia
2.3. Tomografia Computorizada (TC)
2.4. Artroscopia
2.5. Ressonância Magnética (RM)
2.6. Cintigrafia
2.7. Osteodensitometria

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to complementary diagnostic techniques.
1.1. Historical review of the temporal evolution.
1.2. Physical principles.
1.3. Scientific nomenclature of the different methods.
1.4. Applicability in clinical practice.
2. Complementary diagnostic techniques.
2.1. X-Rays 
2.2. Ultrasound 
2.3. Computed Tomography (CT)
2.4. Arthroscopy
2.5. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
2.6. Bone densitometry

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos, promovendo o conhecimento e a integração das diferentes técnicas de 
diagnóstico imagiológico na prática clínica diária.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus, promoting knowledge and 
the integration of different diagnostic imaging techniques in clinical practice.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 



equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. As aulas teórico-práticas permitirão ao estudante integrar os 
conhecimentos, através da compreensão dos fundamentos físicos subjacentes a cada técnica de 
diagnóstico, compreender a importância e utilidade das diferentes técnicas de diagnóstico, na avaliação 
de diferentes estruturas anatómicas, empregar os conhecimentos físicos das técnicas e do corpo humano 
e adequar o estudo dos mesmos com a técnica complementar mais apropriada, e analisar e interpretar 
diversos exames e saber distinguir a normalidade da “não normalidade”.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit. The theoretical and practical classes will enable the student to integrate 
knowledge, through understanding of the physical fundamentals underlying each diagnostic technique, 
understanding the importance and utility of various diagnostic techniques, evaluation of different 
anatomical structures, employing the physical knowledge of the technical and the human body and bring 
the study of them with the most appropriate complementary technique, and analyze and interpret various 
tests and to distinguish the normality of "not normal".

3.3.9. Bibliografia principal:
Brant, W.E. & Helms, C. A. (2207). Fundamentals of Diagnostic Radiology. (4th ed.); Lippincott Williams & 
Wilkins.
Daffner, R. H. (2007). Clinical Radiology, the essentials (3rd ed). Lippincott Williams & Wilkins.
Gunderman R. B. (2006). Essential Radiology. Thieme.
Lisle, D. (2007). Imaging for Students. (3rd ed); Hodder Arnold.
Orrison W. W. (2000). Neuroimaging. W.B. Saunders Company.
Pisco L. & Aires de Sousa L. (2003). Noções Fundamentais de Imagiologia. Lidel.
Pisco, J. M. (2009). Imagiologia Básica – Texto e Atlas. (2nd ed); Lidel.

Mapa IV - Higiene e Segurança no Trabalho/ Health and Safety at Work

3.3.1. Unidade curricular:
Higiene e Segurança no Trabalho/ Health and Safety at Work

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Jorge Alexandre de Oliveira Maia (TP:30)

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):
• Identificar as obrigações legais inerentes à higiene e segurança no trabalho.
• Identificar e adotar comportamentos de segurança. 
• Identificar os fatores de risco associados ao aparecimento de lesões relacionadas com o trabalho;
• Adotar uma postura corporal correta.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Identify the legal obligations relating to health and safety at work.
• Identify and adopt safe behaviours.
• To identify the risk factors associated with the onset of injuries related to work;
• Adopt a correct body posture.



3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos da segurança no trabalho.
2. Enquadramento legal da higiene e segurança no trabalho.
3. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicossociais e acidentes.
4. Contributos da análise ergonómica na prevenção dos acidentes de trabalho.

3.3.5. Syllabus:
1. Security fundamentals at work.
2. Legal framework of health and safety at work.
3. Physical, chemical, biological, ergonomic, psychosocial and accidents.
4. Contributions of ergonomic analysis in the prevention of occupational accidents.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos, as aptidões e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a 
coerência entre os conteúdos programáticos. Nesta UC efetua-se um enquadramento legal da segurança 
no trabalho, dos riscos presentes nos locais de trabalho para que os futuros profissionais de saúde 
possam adotar comportamentos seguros e evitar o aparecimento de lesões relacionadas com o trabalho, 
assim como adota uma postura corporal correta, após perceber os contributos da análise ergonómica.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the curricular unit program will enable students to develop the 
knowledge, skills and competences set out the objectives, ensuring consistency between the syllabus. 
This UC makes it a legal framework for safety at work, the risks present in the workplace so that future 
health professionals to adopt safe behaviors and avoid the appearance of injuries related to work, and 
adopts a correct body posture, after realizing the contributions of ergonomic analysis.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes teóricos, com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a 
classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests of theoretical- contents, each one 
accounting for 50% and with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de exposição e demonstração mas 
também de reflexão e aplicação, onde os estudantes aprenderão não só o conjunto dos conteúdos 
programáticos mas também se promoverá o espirito crítico e reflexivo relativo à informação veiculada. 
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos previstos nos objetivos será desenvolvido 
no início de cada assunto a abordar, nas aulas teóricas, onde será estabelecida a relação com outras 
matérias já tratadas em aulas anteriores, noutras unidades curriculares ou mesmo com conhecimentos e 
experiências individuais passadas. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver as competências dos 
estudantes e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados no contexto real e atual, 
contribuindo para um melhor enquadramento e maior facilidade na perceção dos objetivos que se 
pretendem alcançar. 
Dado as matérias a versar apresentarem uma variante prática, nas aulas serão apresentados e propostos 
vários exercícios e casos concretos, resultantes de trabalho em clínica e da investigação desenvolvida. Os 



estudantes aprenderão a fazer de forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e 
alternativas propostas, melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-se-á estimular um 
processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim, partilhar-
se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos estudantes e incentivar 
uma maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das 
capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de 
diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit. This will be a course of exhibition and demonstration but also of reflection 
and application, where students will learn not only the whole of the syllabus but also promote critical and 
reflective spirit on the information conveyed.
The provision of information and scientific knowledge provided the goals will be developed at the 
beginning of each issue to address, in lectures, which will be established in relation to other matters 
already addressed in previous classes, other courses or even individual knowledge and past experiences. 
In these sessions you want It will develop the skills of students and make them aware of the importance of 
the issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease 
in perception of the goals to be achieved.
Given the matters to traverse present a practical variant, the classes will be presented and proposed 
various exercises and individual cases arising from work in clinical and research developed. Students will 
learn to make conscious, reflecting and making decisions on the issues and proposed alternatives, 
improving their skills in the topics under review. We will try to stimulate a dialogue in which everyone 
participates, through their own experience and knowledge. So share shall be knowledge, doubts and 
questions in order to benefit student learning and encourage greater motivation thereof. Find It will 
essentially ensure capacity building of "apply in different contexts" the knowledge acquired under the 
influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
Channing, J. (2007). Safety at Work. (7th ed.). Routledge.
Grandjean, E. (2004). Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Porto Alegre: Artes Médicas.
Lida, I. (1995). Ergonomia – Projecto e Produção. S. Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda.
Rebelo, F. (2004). Ergonomia no dia-a-dia. Lisboa: Edições Sílabo.

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:

Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (T:75; TP:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar conhecimentos e compreensão dos conceitos básicos fisiológicos associados a 
perturbações na origem de patologias dos sistemas cardiovascular, respiratório, digestivo, endócrino, 
nervoso e imunitário. 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate knowledge and understanding of physiological basic concepts associated with 
perturbations in the origin of diseases of respiratory, cardio-vascular, digestive, endocrine, nervous and 
immune systems.



3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Alterações dos sistemas cardiovascular
2. Alterações do Sistema Respiratório
3. Alterações do Sistema Digestivo
4. Alterações Endócrinas
5. Fisiopatologia neurológica e principais síndromes 

3.3.5. Syllabus:
1. Changes of the cardio -vascular system
2. Changes of the Respiratory System
3. Changes of the Digestive System
4. Changes Endocrine
5. Neurological Pathophysiology and main syndromes

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A sequenciação dos conteúdos responde à sequência e complexidade dos objectivos. Cada objectivo da 
UC é concretizável em ligação a pelo menos um grupo de conteúdos. No seu conjunto os conteúdos vão-
se ligando no sentido de atingir objectivos mais complexos que envolvam o reconhecimento de sintomas 
associados a patologias em articulação com a etiologia das mesmas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The sequencing of the content responds to the sequence and complexity of the objectives. Each object of 
UC is achievable in connection with at least one content group. On the whole content will be turning 
towards achieving complex goals involving the recognition of symptoms associated with conditions in 
conjunction with the etiology of the same.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta é uma UC com um cariz predominantemente teórico, mas que disponibiliza ferramentas facilitadoras 
da compreensão das dimensões da doença nas diferentes possibilidades sistémicas. Assim, nas aulas 
práticas, utilizam-se casos clínicos para a aplicação de conceitos e teorias. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

This is a UC with a predominantly theoretical nature, but provides tools that facilitate understanding of the 
dimensions of the disease in different systemic possibilities. Thus, in practical classes , are used in clinical 
cases for the application of concepts and theories.

3.3.9. Bibliografia principal:
Boglio, L.; Brasileiro filho, G.(2006). Patologia. 7ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Castro del Pozo S. (2001). Manual de Patologia General, Barcelona Ed. Masson. 



Cotran, K, Collins.. (1999). Pathologic Basis of Disease, London Ed. Saunders. 
McPhee,S., Lingappa, V.; Ganong,W.; Lange,J. (1995). Pathophysiology of disease, Connecticut. Ed. 
Appleton & Lange. 
Montenego, M. R. (ed.); Franco, M. (ed.). Patologia: Processos Gerais. (2004). 4.ed São Paulo: Atheneu.
Mota Pinto,A. (2007). Fisiopatologia: Fundamentos e e Aplicaçoes, Lidel. ISBN: 978-972-757-429-2 
RobbinsS.; Cotran,R.; Kumar,V.. (2013). Patologia: Bases Patológicas das doenças. 9ª ed. Madrid: Elsevier 
Espanha.
Stevens, A.; Lowe J. (2002). Patologia. 2ª ed. Barueri: Manole.

Mapa IV - Tuina II/ Tuina II

3.3.1. Unidade curricular:
Tuina II/ Tuina II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Bárbara Francelino Luz (T:30; PL:45)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Relacionar os Fundamentos Teóricos e Técnicos da Tui Na com situações clínicas e patológicas 
concretas
• Adaptar a intervenção terapêutica do Tui Na à luz da Diferenciação de Síndromes Energéticos da 
Medicina Tradicional Chinesa
• Desenvolver Raciocínio Clínico de Diagnóstico e Tratamento em Tui Na
• Interpretar e analisar criticamente de Casos Clínicos Concretos
• Diferenciar a Intervenção Terapêutica em Tui Na 
• Relacionar Casos Clínicos concretos com a visão destes à luz da Medicina Tradicional Chinesa

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• To list the Theoretical Foundations and Technical Tui Na with specific clinical and pathological situations
• To adapt the Tui therapeutic intervention In the light of Syndromes Differentiation of Energy of Traditional 
Chinese Medicine
• To develop Clinical Reasoning Diagnosis and Treatment in Tui Na
• To interpret and perform Critical Analysis of Clinical Cases Concrete
• To different Therapeutic Intervention in Tui Na 
• Relate concrete Clinical Cases at the sight of these in the light of Traditional Chinese Medicine

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Principais pontos para diagnóstico, manipulações básicas e manipulações modificadas de acordo com a 
diferenciação de síndromes para:
1.1. Gripe
1.2. Tosse e Asma
1.3. Dor de cabeça
1.4. Insónia
1.5. Vertigem
1.6. Doença Cardíaca Coronária
1.7. Dor Epigástrica
1.8. Gastroptosis
1.9. Diarreia
1.10. Obstipação
1.11. Prostatite
1.12. Disúria
1.13. Emissão Seminal
1.14. Hemiplegia
1.15. Rigidez do Pescoço
1.16. Omalgia 
1.17. Espondilopatia Cervical
1.18. Lumbago
1.19. Dismenorreia
1.20. Histeroptose



1.21. Mastite Aguda
1.22. Síndrome Climatério
1.23. Obesidade Simples
1.24. Odontalgia

3.3.5. Syllabus:
1. Key points for diagnosis, basic manipulation and handling modified according to syndrome 
differentiation for:
1.1. Flu
1.2. Cough and Asthma
1.3. Headache
1.4. Insomnia
1.5. Dizziness
1.6. Coronary Heart Disease
1.7. Epigastric pain
1.8. Gastroptosis
1.9. Diarrhea
1.10. Constipation
1.11. Prostatitis
1.12. Dysuria
1.13. Seminal emission
1.14. Hemiplegia
1.15. Neck stiffness
1.16. Fronzen Shoulder
1.17. Cervical spondylopathy
1.18. Lumbago
1.19. Dysmenorrhoea
1.20. Histeroptosis
1.21. Acute mastitis
1.22. Climacteric syndrome
1.23. Simple obesity
1.24. Toothache

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Sendo os Objetivos desta Unidade Curricular relacionar dos fundamentos da Tui Na com casos clínicos 
concretos, os conteúdos apresentados centram-se na definição concreta de protocolos diagnósticos e 
terapêuticos de Tui Na, para os casos mais comuns em contexto de prática clínica.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
Since the objectives of this curricular unit relate the basics of Tui Na with concrete clinical cases, the 
contents presented focus on the concrete definition of diagnostic and therapeutic protocols of Tui Na, for 
the most common cases in the context of clinical practice.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 



grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular.
Sendo que, os conteúdos programáticos da Unidade Curricular incidem sobre uma componente sobretudo 
prática - elaboração de um protocolo clínico de Tui Na de acordo com a diferenciação de síndromes e sua 
execução para patologias específicas – opta-se por uma metodologia mista, de forma a proporcionar ao 
estudante uma consolidação teórica do conhecimento aliada à possibilidade de treino técnico e prático 
supervisionado.
Assim, pretender-se-á desenvolver as competências dos estudantes e sensibilizá-los para a importância 
dos temas abordados no contexto real e atual, contribuindo para um melhor enquadramento e maior 
facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar. Os estudantes aprenderão a fazer de 
forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e alternativas propostas, 
melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-se-á estimular um processo de diálogo 
em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Deste modo, partilhar-se-á 
conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos estudantes e incentivar uma 
maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das 
capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de 
diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the course.
The syllabus of the course focus on one particularly practical component - development of a clinical 
protocol of Tui Na accordance with the differentiation of syndromes and its implementation for pathologies 
specific - is chosen to a mixed methodology in order to provide the student a theoretical consolidation of 
knowledge combined with the possibility of technical training and practical supervised.
Thus, will be intended to develop student’s skills and increase their awareness of the importance of the 
issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease in 
perception of the goals to be achieved. Students will learn to make conscious, reflecting and making 
decisions on the issues and proposed alternatives, improving their skills in the topics under review. We 
will try to stimulate a dialogue in which everyone participates, through their own experience and 
knowledge. Thus share shall be knowledge, doubts and questions in order to benefit student learning and 
encourage greater motivation thereof. Find it will essentially ensure capacity building of "apply in different 
contexts" the knowledge acquired under the influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
Hongzhu, J. (2003). Chinese Tuina (Massage). Newly Compiled Practical English-Chinese Library of 
Traditional Chinese Medicine. Shangai, China: Publising House of Shangai University of Tradicional 
Chinese Medicine.
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA.
Pritchard, S. (2010). Tuina – A Manual of Chinese Massage Therapy. London: Elsevier.
Yisheng, Z. (2000). Tuinalogy. University Textbooks of Traditional Chinese Medicine for Overseas 
Advanced. People's Medical Publishing.

Mapa IV - Diagnóstico em Acupuntura III/ Diagnosis in Acupuncture III

3.3.1. Unidade curricular:
Diagnóstico em Acupuntura III/ Diagnosis in Acupuncture III

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

João Paulo Lousas Carrilho Gomes (T:30; PL:30)



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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar conhecimentos de Diagnóstico e Diferenciação de Síndromes Energéticos em Medicina 
Tradicional Chinesa
• Compreender a importância da gestão de dados para o diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa
• Analisar e compreender outros métodos de diferenciação de Síndromes Energéticos em MTC
• Gerir os dados clínicos de pacientes à luz da Diferenciação de Síndromes
• Registar e organizar os casos clínicos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate knowledge of diagnosis and differentiation of syndromes Energy in Traditional Chinese 
Medicine
• Understand the importance of data management for diagnosis in Traditional Chinese Medicine
• Analyze and understand other syndromes Energy differentiation methods in TCM
• Manage the clinical data of patients in the light of Syndromes Differentiation
• Record and organize clinical cases.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Outros Métodos de Diferenciação de Síndrome
1.1. Diferenciação de síndromes dos Seis Meridianos
1.2. Síndromes dos quatro sistemas: wei, qi, ying,xue
1.3. Síndromes dos três jiao
2. Aplicação integrada dos métodos de diagnóstico e da diferenciação de síndromes
2.1. Gestão de dados
2.2. Métodos e procedimentos na diferenciação de síndromes
3. Registo de casos
3.1. Significado e requisitos do registo de caso
3.2. Formato do registo de casos em Acupuntura

3.3.5. Syllabus:
1. Other methods for Syndrome Differentiation
1.1. Syndrome differentiation of Six Meridians
1.2. Syndromes of four systems: wei qi , ying, xue
1.3. Syndromes of the three jiao
2. Integrated application of diagnostic methods and differentiation of syndromes
2.1. Data Management
2.2. Methods and procedures for differentiating syndromes
3. Case Register
3.1. Meaning and if registration requirements
3.2. Cases of log format in Acupuncture

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Sendo os objetivos da Unidade Curricular desenvolver competências na área da diferenciação de 
síndromes energéticos em Medicina Tradicional Chinesa, no capítulo 1, os conteúdos apresentados 
centram-se na abordagem a outros métodos de diferenciação de síndromes. No capítulo 2, serão 
transmitidos conhecimentos relativos à gestão e procedimentos de diferenciação de síndromes e no 
capítulo 3 os procedimentos relativos ao registo de casos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
Being of the course aims to develop skills in differentiation of energy syndromes in traditional Chinese 
medicine, in Chapter 1, our contents focus on the approach to other syndromes differentiation methods. In 
chapter 2, knowledge of the management and syndromes differentiation procedures and in chapter 3 the 
procedures for the registration of cases will be transmitted.



3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular.
Sendo que, os conteúdos programáticos da Unidade Curricular incidem sobre uma componente sobretudo 
prática - a observação, o diagnóstico, gestão de dados e registo de casos clínicos – opta-se por uma 
metodologia mista, de forma a proporcionar ao estudante uma consolidação teórica do conhecimento 
aliada à possibilidade de treino técnico e prático supervisionado.
Assim, pretender-se-á desenvolver as competências dos estudantes e sensibilizá-los para a importância 
dos temas abordados no contexto real e atual, contribuindo para um melhor enquadramento e maior 
facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar. Os estudantes aprenderão a fazer de 
forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e alternativas propostas, 
melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-se-á estimular um processo de diálogo 
em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Deste modo, partilhar-se-á 
conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos estudantes e incentivar uma 
maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das 
capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de 
diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the course.
The syllabus of the course focus on one particularly practical component - observation, diagnosis, data 
management and recording of clinical cases - is chosen to a mixed methodology in order to provide the 
student a theoretical consolidation of knowledge combined with the possibility of technical training and 
practical supervised.
Thus, will be intended to develop student’s skills and increase their awareness of the importance of the 
issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease in 
perception of the goals to be achieved. Students will learn to make conscious, reflecting and making 
decisions on the issues and proposed alternatives, improving their skills in the topics under review. We 
will try to stimulate a dialogue in which everyone participates, through their own experience and 
knowledge. Thus share shall be knowledge, doubts and questions in order to benefit student learning and 
encourage greater motivation thereof. Find it will essentially ensure capacity building of "apply in different 
contexts" the knowledge acquired under the influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the curricular unit.



3.3.9. Bibliografia principal:
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA.
Maciocia, G. (2007). Fundamentos da Medicina Chinesa, Um Texto Abrangente para Acupuntores e 
Fitoterapeutas. São Paulo: ROCA
Ouyang, B.; Gu, Z. (1996). Essentials of Traditional Chinese Medicine. Jinan: Shandong Science and 
Technology Press. 
Tian, C.; Ysao, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.

Mapa IV - Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura IV/ Meridians, Points and Techniques in Acupuncture 
IV

3.3.1. Unidade curricular:
Meridianos, Pontos e Técnicas em Acupuntura IV/ Meridians, Points and Techniques in Acupuncture IV

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Jorge Alexandre de Oliveira Maia (T:30; PL:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar conhecimento relativo ao uso clínico dos pontos de acupuntura.
• Classificar os pontos de acupuntura.
• Localizar os pontos de acupuntura.
• Indicar as funções e os efeitos curativos dos pontos de acupuntura.
• Identificar os fatores que afetam os efeitos curativos do tratamento de acupuntura.
• Reconhecer os princípios de seleção de pontos.
• Conhecer os métodos de combinação de pontos.
• Realizar a combinação de pares de pontos.
• Prescrever um protocolo terapêutico de acupuntura.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate knowledge regarding the clinical use of acupuncture points.
• Classify the acupuncture points.
• Find the acupuncture points.
• Indicate the functions and curative effects of acupuncture points.
• Identify the factors that affect the healing effects of acupuncture treatment.
• Recognize the principles of selection points.
• Know the methods of combination points.
• Performing the combination of pairs of points.
• Prescribe a therapeutic protocol of acupuncture.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Classificação de Pontos
2. Funções dos Pontos de Acupuntura
3. Regras Básicas dos Efeitos Curativos dos Pontos de Acupuntura
4. Classificação e uso clínico dos pontos de acupuntura
4.1. Pontos dos 14 Meridianos Principais
4.2. Pontos SHU das costas/ Assentimento
4.3. Pontos MU da frente/Alarme
4.4. Cinco Pontos Shu
4.5. Pontos Yuan 
4.6. Pontos Luo
4.7. Pontos Xi-Cleft/ Emergência
4.8. Oito Pontos Influentes
4.9. Oito Pontos Confluentes
4.10. Quatro Pontos Gerais
4.11. Pontos dos Quatro Portões
4.12. Pontos dos Quatro Mares
4.13. Pontos de DanYangMa´s
4.14. Pontos para reanimar o Yang



4.15. Pontos Fantasma
4.16. Pontos locais, distais e sintomáticos
4.17. Pontos Extra
5. Principais Fatores que Afetam os Efeitos Curativos do Tratamento de Acupuntura
6. Princípios de Seleção de Pontos
7. Métodos de Combinação de Pontos
8. Introdução à combinação de pares de pontos e exemplos clínicos

3.3.5. Syllabus:
1. Points Classification
2. Functions of Acupuncture Points
3. Basic Rules of Curative Effect of Acupuncture Points
4. Classification and clinical use of acupuncture points
4.1. Main points of the 14 meridians
4.2. SHU points back / Consent
4.3. MU points front / Alarm
4.4. Five Shu Points
4.5. Yuan Points
4.6. Luo Points
4.7. Xi- Cleft / Emergency points
4.8. Eight Influential Points
4.9. Eight Confluent Points
4.10. Four general points
4.11. Four Gates points
4.12. The Four Seas points
4.13. DanYangMa's points
4.14. Points to revive the Yang
4.15. Ghost points
4.16. Local and symptomatic distal points
4.17. Extra points
5. Major Factors Affecting Wound Effects of Acupuncture Treatment
6. Principles of Points Selection 
7. Methods of Points Combination 
8. Introduction to combination of pairs of points and clinical examples

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O programa da unidade curricular permitirá que os estudantes desenvolvam os conhecimentos e as 
competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência entre os conteúdos programáticos. 
Assim, irá realizar-se uma abordagem introdutória à classificação e função dos pontos de acupuntura, o 
seu uso clínico e os fatores que afetam o tratamento de acupuntura. Posteriormente, serão abordados os 
princípios de seleção de pontos, bem como os métodos de combinação.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program of the course will allow students to develop the knowledge and skills set out in the objectives, 
ensuring consistency between the syllabus. So it will hold up an introductory approach to the 
classification and function of acupuncture points, its clinical use and the factors affecting the acupuncture 
treatment. Will be discussed later the principles of check points as well as the combination of methods.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).



The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As aulas de natureza expositiva pretendem a aquisição de conhecimentos relacionados com o uso clínico 
dos pontos de acupuntura, classificação e função dos pontos de acupuntura e reconhecer os princípios de 
seleção de pontos. A localização de pontos, combinação de pares de pontos e metodologias de prescrição 
de protocolo terapêutico de acupuntura decorrem da dinâmica das aulas práticas onde se procura que os 
estudantes utilizem metodologias ativas na transmissão do conhecimento e estimulem os colegas à 
reflexão nesses temas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The expository nature classes intend to acquire knowledge related to the clinical use of acupuncture 
points, classification and function of acupuncture points and recognize the principles of selection points. 
The location of points, combination of pairs of points and therapeutic acupuncture protocol prescribing 
methodologies stem from the dynamics of practical classes where looking for students to use active 
methodologies in the transmission of knowledge and encourage colleagues to reflect on these issues.

3.3.9. Bibliografia principal:
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Medicine Publications.
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Given, S. et, al. (2009). Clean Needle Technique Manual for Acupuncturists: Guidelines and Standards for 
the Clean and Safe Clinical Practice of Acupuncture. (6th ed.). National Acupuncture Foundation.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Pirog, J. E. (1996). The Practical Application of Meridian Style Acupuncture. Pacific View Pr.
Xinnong, C. (2010). Chinese Acupuncture and Moxibustion. (3rd ed.). Foreign Languages Press.

Mapa IV - Semiologia Clínica/ Semiology Clinic

3.3.1. Unidade curricular:
Semiologia Clínica/ Semiology Clinic

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Ana Paula Marum (T:30; TP:15)

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):
• Compreender a importância da semiologia no diagnóstico clínico.
• Adquirir conhecimentos essenciais de semiologia.
• Conhecer a noção de análises laboratoriais como complemento da semiologia. 
• Adquirir conhecimentos inerentes à interpretação dos exames laboratoriais.
• Aprender a integrar sinais e sintomas na prática do diagnóstico clínico.
• Compreender a importância do diagnóstico correto.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To understand the importance of semiotics in the clinical diagnosis.
• To acquire the essential of semiology knowledge.
• To know the notion of medical tests as a complement to semiotics.
• To acquire the knowledge inherent in the interpretation of laboratory tests.
• To learn to integrate signs and symptoms in the practice of clinical diagnosis.
• To understand the importance of correct diagnosis.



3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O diagnóstico clínico
2. Conceito de semiologia
3. Testes de diagnóstico laboratorial
4. Semiologia e diagnóstico nas seguintes áreas de patologia:
4.1. Cárdio-Vasculares 
4.1.1. Hipertensão Arterial
4.1.2. Cardiopatia Isquémica
4.1.3. Insuficiência Cardíaca
4.2. Insuficiência Venosa Crónica 
4.3. Aparelho Respiratório
4.3.1. Infeções do Trato Respiratório
4.3.2. Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
4.4. Aparelho Digestivo
4.4.1. Úlcera Péptica
4.4.2. Gastrite
4.4.3. Doença do Refluxo Gastro-Esofágico
4.4.4. Patologias do Cólon
4.5. Endócrinas
4.5.1. Diabetes Mellitus
4.5.2. Hipertiroidismo
4.5.3. Hipotiroidismo
4.6. Cérebro-Vasculares
4.6.1. Acidente Vascular Cerebral
4.7. Aparelho Locomotor
4.7.1. Doenças da Coluna Vertebral
4.7.2. Doenças das Articulações
4.8. Oncológicas
4.9. Alérgicas
4.9.1. Respiratórias
4.9.2. Cutâneas
5. Discussão de Casos Clínicos

3.3.5. Syllabus:
1. The clinical diagnosis
2. Semiotics Concept
3. Laboratory diagnostic tests
4. Semiology and diagnosis in the following areas of pathology:
4.1. Cardio-Vascular:
4.1.1. Arterial hypertension
4.1.2. Ischemic heart disease
4.1.3. Heart failure
4.2. Chronic Venous Insufficiency
4.3. Respiratory Tract
4.3.1. Infections of the respiratory tract
4.3.2. Chronic obstructive pulmonary disease
4.4. Digestive System
4.4.1. Peptic Ulcer
4.4.2. Gastritis
4.4.3. Reflux Disease Gastro-Esophageal
4.4.4. Bowel disorders
4.5. Endocrine System
4.5.1. Diabetes mellitus
4.5.2. Hyperthyroidism
4.5.3. Hypothyroidism
4.6. Brain-Vascular
4.6.1. Brain Stem Stroke
4.7. Musculoskeletal System
4.7.1. Spinal Diseases
4.7.2. Diseases of Joints
4.8. Oncological
4.9. Allergic
4.9.1. Respiratory
4.9.2. Skin
5. Discussion of Clinical Cases



3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos. No capítulo 1 e 2, será demonstrada a importância da semiologia no 
diagnóstico clínico e do conhecimento semiológico. No capítulo 3, enaltece e demonstra-se o contributo 
das análises laboratoriais como complemento da semiologia, recorrendo à exemplificação de interpretação 
de exames laboratoriais (capítulo 5). No capítulo 4, serão integrados os sinais e sintomatologia das 
patologias mais comuns na prática do diagnóstico clinico e laboratorial.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
In the chapter 1 and 2, will be demonstrated the importance of symptomatology in clinical diagnosis and 
semiotic knowledge. In Chapter 3, praises and shows up the contribution of laboratory tests to 
complement the symptomatology, using the exemplification in interpreting laboratory tests (Chapter 5). In 
Chapter 4, the signs and symptoms of the most common diseases in the practice of clinical and laboratory 
diagnostics will be integrated.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular.
Pela tipologia das horas de contacto, privilegia-se o uso de metodologias de ensino participativas, sendo 
um oportunidade para o aluno ser um agente ativo na construção do seu conhecimento numa perspetiva 
de interligação teórico-prática e permite o aprofundamento concetual, a mobilização do conhecimento, o 
desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo e a compreensão necessária à aplicação dos 
conhecimentos adquiridos no contexto da prática clínica.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit.
The type of contact hours, favors the use of participatory teaching methods, being an opportunity for the 
student to be an active agent in the construction of knowledge in a perspective of theoretical and practical 
interconnection and allows the conceptual deepening, the mobilization of knowledge the development of 
critical and reflective thinking and understanding necessary to apply the knowledge acquired in the 
context of clinical practice.

3.3.9. Bibliografia principal:
Douglas, G.; Nicol, F. &Robertson, C. (2005). Macleod's Clinical Examination with student consult access. 
(11th ed.). Elsevier.
Ducla Soares, J.L. (2007). Semiologia Médica - Princípios, Métodos e Interpretação. Lidel.



Ford, M.; Japp, A. & Hennessey I. (2005). Introduction to Clinical Examination. Elsevier.
Papanikitas, A.; Bahal, N. & Chan M. (2005). Get Through Clinical Finals: A Toolkit for OSCE's (Get Through 
Series). CRC Press.
Welsby, P. D. (2002). História e Exame Clínico. (2nd ed.). Churchill Livingstone, Euromédice.

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:

Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (T:75; TP:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender os conceitos básicos fisiológicos associados a perturbações na origem de patologias do 
sistema urinário.
• Compreender noções de fisiologia integrada, compreendendo o mecanismo fisiopatológico de processos 
como a inflamação, o estabelecimento de neoplasias e de osteoporose.
• Conheça as noções básicas de imunologia.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand the basic concepts associated with physiological disorders at the origin of the urinary system 
diseases.
• Understand concepts of integrated physiology, comprising the pathophysiological mechanism processes 
as inflammation, cancer development and the osteoporosis.
• Learn the basics of immunology.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Alterações do Sistema urinário
2. Alterações sanguíneas
3. Fisiopatologia das neoplasias 
4. Fisiopatologia da Inflamação
5. Fisiopatologia da osteoporose e subclassificação 
6. Noções de imunologia básica: fundamentos de fisiopatologia e manifestações

3.3.5. Syllabus:
1. Changes of the urinary system
2. Blood disorders
3. Pathophysiology of cancer
4. Inflammation Pathophysiology
5. Pathophysiology of osteoporosis and subclassification
6. Basic Immunology: pathophysiological fundamentals, classification and manifestations

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A sequenciação dos conteúdos responde à sequência e complexidade dos objectivos. Cada objectivo da 
UC é concretizável em ligação a pelo menos um grupo de conteúdos. No seu conjunto os conteúdos vão-
se ligando no sentido de atingir objectivos mais complexos que envolvam o reconhecimento de sintomas 
associados a patologias em articulação com a etiologia das mesmas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The sequencing of the content responds to the sequence and complexity of the objectives. Each object of 
UC is achievable in connection with at least one content group. On the whole content will be turning 
towards achieving complex goals involving the recognition of symptoms associated with conditions in 
conjunction with the etiology of the same.



3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta é uma UC com um cariz predominantemente teórico, mas que utiliza também ferramentas 
facilitadoras da compreensão das dimensões da doença nas diferentes possibilidades sistémicas. Assim, 
nas aulas práticas, utilizam-se casos clínicos para a aplicação de conceitos e teorias fazendo a integração 
com os conteúdos de Patologia I sempre que possível e necessário.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

This is a UC with a predominantly theoretical nature, but uses also tools that facilitate understanding of the 
dimensions of the disease in different systemic possibilities. Thus, in practical classes, are used in clinical 
cases for the application of concepts and theories integrating also with knowledge from pathology I if 
possible and if necessary.

3.3.9. Bibliografia principal:
Boglio, L.; Brasileiro filho, G.(2006). Patologia. 7ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Castro del Pozo S. (2001). Manual de Patologia General, Ed. Masson. 
Cotran, K, Collins.. (1999). Pathologic Basis of Disease, London, Ed. Saunders. 
McPhee,S., Lingappa, V.; Ganong,W.; Lange,J. (1995). Pathophysiology of disease, Ed. Appleton & Lange. 
Montenego, M. R. (ed.); Franco, M. (ed.). Patologia: Processos Gerais. (2004). 4.ed São Paulo: Atheneu.
Mota Pinto,A. (2007). Fisiopatologia: Fundamentos e e Aplicaçoes, Lidel. ISBN: 978-972-757-429-2 
RobbinsS.; Cotran,R.; Kumar,V.. (2013). Patologia: Bases Patlógicas das doenças. 9ª ed. Madrid: Elsevier 
Espanha.
Stevens, A.; Lowe J. (2002). Patologia. 2ª ed. Barueri: Manole. 

Mapa IV - Bioética, Legislação e Deontologia/Law, Deontology and Bioethics

3.3.1. Unidade curricular:
Bioética, Legislação e Deontologia/Law, Deontology and Bioethics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Lucília Rosa Mateus Nunes (T:20)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro (T:10)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Identificar as dimensões bioética e deontológica, na sua prática clínica; 



• Compreender a natureza própria da prática profissional; c) Suporte a decisão em princípios, valores e 
normas deontológicas; 
• Discutir os fundamentos da tomada de decisão; 
• Promover a proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais; 
• Integrar conhecimentos de bioética e deontologia na análise de casos; 
• Apreender e refletir sobre os requisitos para uma boa prática profissional e humanista, focada na saúde e 
bem-estar do doente, 
• Demonstrar conhecimento sobre os objectivos da deontologia; regras e normas legais, valores morais e 
éticos que regulam a atitude perante o doente, colegas de profissão e perante as leis gerais da cidadania e 
específicas da profissão; 
• Demonstrar conhecimento sobre o Código Deontológico do Acupuntor

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to: 
• Identify bioethics and ethical dimensions in practical decision-making; 
• Understand the nature of professional practice; 
• Support the decision on principles, values and ethical standards; 
• Discuss the fundamentals of decision making; 
• Promote the protection of human rights and fundamental rights; 
• Integrate bioethics and ethics of knowledge in case analysis; 
• Seize and reflect on the requirements for a good professional and humanistic practice, focused on health 
and wellbeing of the patient, 
• Meet the objectives of ethics; rules and legal norms, moral and ethical values that govern the attitude 
towards the patient, professional colleagues and before the general laws of citizenship and specific 
profession;
• Know the Code of Ethics acupuncturist

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Ética, Bioética e Biodireito
Bioética - origem e percursos, princípios e fundamentos
Pessoa e dignidade humana
Ética e investigação científica 
Desafios bioéticos nos sistemas de saúde
Dilemas éticos em cuidados de saúde 
2. Legislação e Deontologia
Normativo de suporte à profissão
Quadro deontológico da prática profissional
Autonomia e responsabilidade da profissão

3.3.5. Syllabus:
1. Ethics, Bioethics and Biolaw
Bioethics - origin and paths, principles and foundations
Person and human dignity
Ethical and scientific research
Bioethical challenges in health systems
Ethical dilemmas in health care
2. Legislation and Deontology
Laws for the profession
Table ethics of professional practice
Autonomy and responsibility of acupuntur

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os objetivos e resultados esperados desta unidade curricular dão resposta a competências na área da 
reflexão e debate bioético e deontológico.
Requerem construção teórica e debate reflexivo, elementos constantes nos conteúdos programáticos, 
quer na perspetiva teorética e crítica, quer na sua discussão centrada em temas e em casos - concilia-se o 
aporte teórico e a aprendizagem pela análise ética e deontológica de casos e situações do quotidiano e 
problemáticas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives and expected results of this course give response to skills in reflection and bioethical and 
ethical debate.
Require theoretical construction and reflective debate, information contained in the syllabus, either in 
theoretical and critical perspective, either in their discussion centered on issues and cases - the theoretical 
framework and learning fit in-ethics and ethical analysis of cases and situations everyday life and 
problems.



3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino-aprendizagem incluem exposição teórica, análise de textos e discussão 
reflexiva, ativas e participativas, com debate de argumentos, explicitação dos problemas e procura das 
melhores alternativas.
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa.
A metodologia de avaliação consiste na realização individual ou em pequeno grupo (um a três) de revisão 
aprofundada e crítica, com apresentação e discussão, de um tema ou caso à escolha dos estudantes, que 
englobe a dimensão bioética e deontológica, com nota mínima de 9,5 valores. O exame é constituído por 
apresentação e discussão de trabalho, no qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 
9,5 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching-learning methodologies include theoretical lectures, text analysis and reflective discussion, 
active and participatory, with debate arguments, explanation of the problems and finding the best 
alternative.
The course can be made by: (a) continuous, ongoing at the school and that results in the exemption 
examination period, if the final grade is equal to or higher than 10, and assuming the formative and 
summative dimensions; (B) the assessment by examination, which takes the summative dimension.
The assessment methodology consists of individual achievement or small group (one to three) in-depth 
and critical review, with presentation and discussion of a topic or if the choice of students, covering 
bioethics and ethical dimension, with a minimum grade of 9.5. The examination consists of presentation 
and discussion of work in which the approval will require a rating equal to or greater than 9.5.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da UC visam preparar os estudantes para analisar, debater, refletir e tomar decisões 
fundamentadas, considerando os aspetos relativos à dimensão bioética e deontológica.
Uma parte relevante destas aprendizagens poderá ser mais visível na ação em contextos de estágio - 
todavia, analisar artigos e pareceres bem como debater casos concretos da prática clínica potenciam a 
reflexão, a preparação para debater e elabora.
No que diz respeito a metodologia de avaliação, muitos estudos evidenciam as vantagens da análise de 
casos em matérias de ética e bioética. Por isso, considera-se que o aprofundamento teórico num trabalho 
escrito dá visibilidade à produção do estudante ou do pequeno grupo, explicitando a descrição, análise, 
argumentação perante um tema ou caso. O facto do tópico ser escolhido pelos estudantes, potencia a 
análise de temáticas que preocupam, potenciando os ganhos em termos de aprendizagens e cumprimento 
dos objetivos da unidade curricular. A devolução de feedback dos trabalhos é uma estratégia de 
aprendizagem muito útil nestas problemáticas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The CU objectives aimed at preparing students to analyze, discuss, reflect and take decisions considering 
the aspects related to bioethics and ethical dimension.
An important part of this learning may be more visible in action on stage contexts - however, review 
articles and opinions and to discuss concrete cases of clinical practice enhance the reflection, preparing to 
discuss and work out.
With regard to evaluation methodology, many studies highlight the cases of analysis of advantages in 
matters of ethics and bioethics. Therefore, it is considered that the theoretical deepening a written work 
gives visibility to the production of the student or small group, explaining the description, analysis, 
arguments before a subject or case. The fact that the topic be chosen by students, enhances the thematic 
analysis of concern, enhancing the gains in learning and achieving the objectives of the course. The return 
of feed-back of the work is a very useful learning strategy in these issues.

3.3.9. Bibliografia principal:
AA.VV. (1991). Direito da Saúde e Bioética. Lex: Edições Jurídicas.
Carvalho, Ana Sofia (coord.) (2008). Bioética e Vulnerabilidade. Lisboa: Editora Almedina.
Drane JF. (2004). Alternative therapies. In: Encyclopedia of Bioethics. 3. ed. v.I. Post, S.G. (Ed.). New York: 
Thomson/Gale
James, W (2010). Ética da Crença. Lisboa: Editora Bizâncio.
Nunes, Lucília (2012). A incontornável necessidade da ética e da bioética. Revista Bioética, 20(2), 209-18. 
ISSN 1983-8034.
Nunes, R. (2002). Bioética e Deontologia Profissional. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
Wr Osswald, Walter; Neves, Mª Céu Patrão (2007). Bioética Simples. Lisboa: Editora Verbo.
Legislação publicada relevante:
Portaria n.º 207-F/2014, de 8 de outubro; Portaria n.º 207-G/2014, de 8 de outubro



Portaria n.º200/2014, de 3 de outubro;Portaria n.º 182/2014, de 12 de setembro 
Portaria n.º 182-A/2014, 12 setembro;Portaria n.º 182-B/2014, de 12 de setembro 
Despacho n.º 12337/2014, 7 de outubro

Mapa IV - Exames Complementares de Diagnóstico II/ Complementary Diagnostic Exams II

3.3.1. Unidade curricular:
Exames Complementares de Diagnóstico II/ Complementary Diagnostic Exams II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Ana Paula Marum (T:30; PL:15)

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):
• Aprender o vocabulário técnico relacionado com os exames laboratoriais.
• Compreender e interpretar os exames laboratoriais.
• Aplicar corretamente os termos clínicos relativos aos exames laboratoriais.
• Interpretar os resultados dos exames analíticos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To learn the technical vocabulary related to laboratory tests.
• To understand and interpret laboratory tests.
• To apply properly clinical terms related to laboratory tests.
• To interpret the results of the analytical tests.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo dos exames complementares de diagnóstico laboratorial
2. Análises Clínicas:
2.1. Interpretação dos Parâmetros:
2.1.1. Hemograma
2.1.2. Bioquímica
2.1.3. Urinálise
2.1.4. Endocrinologia
2.1.5. Parasitologia
2.1.6. Marcadores Tumorais
3. Anatomia Patológica
3.1. Histologia
3.2. Citologia
4. Análise de Casos Clínicos

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of laboratory tests of laboratory diagnosis
2. Clinical Analysis:
2.1. Parameter interpretation:
2.1.1. Hemogram
2.1.2. Biochemistry
2.1.3. Urinalysis
2.1.4. Endocrinology
2.1.5. Parasitology
2.1.6. Tumor markers
3. Pathological Anatomy:
3.1. Histology
3.2. Cytology
4. Analysis of Clinical Cases

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos, as aptidões e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a 
coerência entre os conteúdos programáticos. Em todos os conteúdos programáticos a abordar o aluno 



deverá empregar os termos clínicos utilizados nos exames laboratoriais e interpretar os resultados dos 
exames analíticos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge, 
skills and competences set out the objectives, ensuring consistency between the syllabus. In all syllabus 
to address the student should use clinical terms used in laboratory tests and interpret the results of the 
analytical tests.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As metodologias de ensino propostas pretendem ir ao encontro dos objetivos de aprendizagem definidos. 
A tipologia de aulas adotada pretende dotar os estudantes dos conhecimentos e das ferramentas 
necessárias para, em conjunto com o seu trabalho autónomo, permitam a interpretação dos resultados 
dos exames laboratoriais e aplicando os termos clínicos. Será estimulada a realização de pesquisa 
individual ou em grupo, constituindo um importante contributo para a consecução dos objetivos definidos 
para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodologies proposals aim to meet the defined learning objectives. The typology classes 
adopted aims to provide students the knowledge and tools needed to, together with its independent work, 
allow the interpretation of results of laboratory tests and applying clinical terms. It will be encouraged to 
carry out individual research or group as an important contribution to achieving the objectives set for the 
curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bishop, M.L.; Fody, E. P. & Schoeff L. E. (2010). Clinical Chemistry: Techniques, Principles, Correlations. 
(6th ed.). Philadelphia.Lippincott Williams & Wilkins Company.
Bruns, D.E. & Burtis, C.A. (2014). Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. (7th 
ed.). London, Saunders.
Brunzel, N.A. (2012).Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis. (3rd ed.). London, Saunders.
Cibas, E. S. & Ducatman, B. S. (2009). Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates. (3rd ed.). 
London, Saunders.
Mahon, R.C.; Lehman, D.C. & Manuselis, G. (2014).Textbook of Diagnostic Microbiology. (5th ed.). London, 
Saunders.
McKenzie, S. & Williams, L. (2014).Clinical Laboratory Hematology. (3rd ed.). New-Jersey. Prentice Hall.
Orchard, G. & Nation, B. (2011). Histopathology. Oxford. Oxford University Press.
Strasinger S.K. & Lorenzo, M.S. (2014). Urinalysis and Body Fluids. (6th ed.). Philadelphia F.A. Davis 
Company.



Mapa IV - Psicossociologia das Organizações/ Social Psychology of Organizations

3.3.1. Unidade curricular:
Psicossociologia das Organizações/ Social Psychology of Organizations

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

António Manuel dos Reis Marques (T:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Relacionar os fenómenos psicossociais nas organizações de saúde com os níveis de desempenho 
individual e colectivo, a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos utentes
• Identificar fenómenos psicossociais nas organizações que se evidenciam ao nível da motivação e 
satisfação no trabalho, da liderança, da conflitualidade interpessoal e intergrupal, do clima e da cultura 
organizacionais.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to: 
• Relate psychosocial phenomena in health organizations with the levels of individual and collective 
performance, service quality and user satisfaction;
• Identify psychosocial phenomena in organizations that stand out in terms of motivation and job 
satisfaction, leadership, interpersonal and intergroup conflict, climate and organizational culture.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A especificidade da perspectiva psicossociológica e a sua aplicação ao contexto organizacional. 
2. A articulação entre o comportamento individual, as identidades e as relações inter-grupais nas 
organizações da saúde. 
3. Teorias e estruturas organizacionais.
4. Clima, cultura e mudança organizacional
5. Emergência e gestão de conflitos nas organizações. Comunicação e estratégias de negociação de 
conflitos.
6. Poder e estilos de liderança e de comunicação nas organizações.
7. Motivação e satisfação no trabalho. Contrato psicológico.

3.3.5. Syllabus:
1. The specificity of psychosocial perspective and its application to the organizational context.
2. The link between individual behaviour, identities and inter-group relations in health organizations.
3. Theories and organizational structures.
4. Climate, culture and organizational change
5. Emergency and conflict management in organizations. Communication and conflict negotiation 
strategies.
6. Power and leadership and communication styles in organizations.
7. Motivation and job satisfaction. Psychological contract.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Os conteúdos programáticos orientam-se, tal como os objectivos, pela integração e articulação dos níveis 
de análise individual, grupal e organizacional, associando-os aos contextos específicos da saúde e do 
exercício profissional. Por isso, os conteúdos focam-se na compreensão dos factores que afectam as 
relações, o envolvimento e a satisfação e o desempenho dos profissionais.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is oriented as the objectives for the integration and coordination of individual, group and 
organizational levels of analysis, linking them to the specific contexts of health and professional 
application. Therefore, the contents are focused on understanding the factors affecting relationships and 
professional’s involvement, satisfaction and performance.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino serão: sessões teóricas, em que se utilizará o método expositivo, discussão 
em grupo alargado, trabalhos em pequenos grupos, sessões de experimentação, ensaio e avaliação de 



estratégias pedagógicas de trabalho com grupos e de comunicação.
A avaliação contínua será realizada através de um teste escrito (60%) e de elaboração em grupo de um 
trabalho prático (40%), sendo obrigatória a obtenção de, pelo menos, 10 valores (numa escala de 0 a 20). 
Por opção ou no caso da reprovação em avaliação contínua, o estudante realizará um exame escrito.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methods are: theoretical sessions, in which they use the lecture method, discussion in large 
group, small group work, experimentation sessions, testing and evaluation of pedagogical strategies of 
group work and communication.
Continuous evaluation will be conducted through a written test (60%) and elaboration in group of practical 
work (40%), being mandatory to obtain at least 9.5 (on a scale 0-20). By choice or in the case of failure in 
continuous evaluation, the student will hold a final written test.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta é uma UC com um cariz teórico-prático, que disponibiliza ferramentas facilitadoras da compreensão 
das dimensões individual e grupal do comportamento organizacional, bem como dos rudimentos 
essenciais da gestão em saúde. Para além da exposição teórica, serão propostas atividades práticas, para 
aplicação dos conceitos e teorias. O contato direto com um profissional, para a exploração de temas 
abordados na UC, proporcionará a articulação entre as dimensões teórica e empírica da análise e das 
vivências organizacionais.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

This is a CU with a theoretical and practical nature, which provides tools that facilitate understanding of 
individual and group dimensions of organizational behavior, as well as the essential rudiments of health 
management. In addition to the theoretical exposition, practical activities will be proposed, to apply the 
concepts and theories. Direct contact with a professional for exploration of topics covered in the CU will 
provide a link between the theoretical and empirical dimensions of analysis and organizational 
experiences.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bilhim, J.A.F. (2006). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: ISCSP.
Chambel, M.J. (2005). Stress e bem-estar nas organizações. In Pinto, A.M., & Silva, A.L. (coord.), Stress e 
Bem-estar, Lisboa: Climepsi, 17-42.
Chambel, MJ & Curral, L (2008). Psicologia Organizacional: da estrutura à cultura. Lisboa: Livros 
Horizonte.
Driskill, G.W. & Brenton, A.L. (2005). Organizational Culture in Action. A cultural analysis workbook. 
Londres: Sage Publications.
Ferreira, J.M.C., Neves, J. e Caetano A. (2001). Manual de Psicossociologia das Organizações. Lisboa : 
McGraw-Hill.
Gonçalves, S.P. (Org.). (2014). Psicossociologia do Trabalho e das Organizações. Lisboa: Pactor.
Keyton, J. (2005). Communication and Organizational Culture. A key to understanding work experiences. 
Londres: Sage Publications.
Lima, L.P. (2010). Atitudes: Estrutura e Mudança. In Vala, J., & Monteiro, M. B. (Coord.). Psicologia Social. 
8ªEd. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 187-225.

Mapa IV - Nutrição e Alimentação/ Nutrition and Food

3.3.1. Unidade curricular:
Nutrição e Alimentação/ Nutrition and Food

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Roni Lara Moya (T:30; TP:15)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Compreender a necessidade, natureza e abrangência da alimentação e nutrição;
• Reconhecer a importância do papel do profissional de saúde em acupuntura como agente participativo 



na alimentação e nutrição dos indivíduos e populações; 
• Identificar problemas de saúde nutricional a nível individual ou coletivo;
• Investigar as causas e consequências dos problemas alimentares e nutricionais identificados;
• Partilhar as suas próprias ideias em relação aos problemas alimentares e nutricionais identificados;
• Analisar e saber aplicar as mudanças que deverão ocorrer para solucionar os problemas de natureza 
alimentar e nutricional na saúde e na doença.
• Saber reconhecer e implementar na prática medidas de carácter alimentar e nutricional que lhe forem 
propostas pelas equipas clinicas multidisciplinares.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Understand the need, nature and scope of food and nutrition;
• Recognize the importance of the health professional role as participative agent in food and nutrition of 
individuals and populations;
• Identify problems of nutritional health individually or collectively;
• Investigate the causes and consequences of food and nutritional problems identified;
• Share your own ideas in relation to food and nutritional problems identified;
• Analyse and know how to apply the changes that must take place to solve the problems of food and 
nutrition nature in health and disease.
• Know how to recognize and implement in practical food and nutrition character of measures offered to 
them by multidisciplinary clinical teams

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. NOÇÕES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2. NOÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
3. PAPEL DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE INDIVIDUAL E COLECTIVA & HÁBITOS ALIMENTARES
4. NECESSIDADES NUTRICIONAIS NO CICLO DE VIDA
5. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EQUILIBRADA
6. A SITUAÇÃO ALIMENTAR EM PORTUGAL
7. PATOLOGIAS RELACIONADAS COM A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
8. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

3.3.5. Syllabus:
1. BASICS OF FOOD AND NUTRITION
2. HEALTH CONCEPTS AND FOOD SAFETY
3. NUTRITION ROLE IN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE HEALTH & EATING HABITS
4. NUTRITIONAL NEEDS IN LIFE CYCLE
5. HEALTHY EATING AND BALANCED
6. FOOD SITUATION IN PORTUGAL
7. PATHOLOGIES RELATED TO FOOD AND NUTRITION
8. NUTRITION BASELINE ASSESSMENT

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Tendo em conta que os estudantes desta UC serão futuros profissionais de saúde responsáveis por 
implementar intervenções alimentares e nutricionais a nível individual e coletivo, é fundamental terem 
conhecimentos sobre fundamentos de nutrição, higiene e segurança alimentar, nutrição e alimentação ao 
longo do ciclo de vida, e nutrição nas patologias mais prevalentes. Desta forma, cremos estarem reunidas 
as condições para os estudantes reconhecerem a importância do papel da alimentação e nutrição na 
saúde e na doença, agindo profissionalmente no futuro em conformidade.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given that the students of UC will be future health professionals responsible for implementing food and 
nutrition interventions at individual and collective level, it is essential to have knowledge about basics of 
nutrition, hygiene and food safety, nutrition and food throughout the life cycle, and nutrition in the more 
common pathologies. Thus, we believe that the conditions for students to recognize the important role of 
food and nutrition in health and disease, acting professionally in the future accordingly.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
.Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efetuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, com 
nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 



que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Serão adotadas metodologias ativas e participativas, centradas nos interesses dos estudantes, na medida 
em que são consideradas as mais adequadas para promover o envolvimento dos estudantes, 
conseguindo-se assim a sua máxima participação no processo de ensino e aprendizagem. Estas 
metodologias e técnicas não serão trabalhadas de forma abstrata mas sim no contexto em que o próprio 
estudante se insere, tornando possível a sua reflexão, partilha e a consequente discussão sobre os 
acontecimentos e ações desenvolvidas. 
Pensamos que desta forma estamos a criar condições favoráveis para que no futuro os estudantes 
enquanto profissionais de saúde possam promover junto dos seus utentes e populações alvo, uma 
alimentação e nutrição saudáveis e adaptadas às patologias de cada individuo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Active and participatory methodologies will be adopted, centered on the interests of students, insofar as 
they are considered the most appropriate to promote student involvement, thus achieving its full 
participation in the process of teaching and learning. These methods and techniques are not worked in the 
abstract but in the context in which the student himself is included, making it possible to reflection, 
sharing and the consequent discussion of developments and actions taken. We think that in this way we 
are creating favorable conditions for future students as health professionals can promote among its users 
and target populations, healthy food and nutrition and adapted to the conditions of each individual.

3.3.9. Bibliografia principal:
Breda, João (1998). Fundamentos de Higiene Alimentar e Nutrição. Instituto Nacional de Formação 
Turística.
Camilo, Mª Ermelinda (2001). Manual Prático de Nutrição Clínica no Adulto. 1ªEdição. Editora Dinalivro.
Escott-Stump, S. (2015). Nutrition and Diagnosis Related Care. 8th Edition. Lippincott, Williams & Wilkins. 
Gonçalves Ferreira, F.A. (1983). Nutrição Humana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Mahan LK, Escott-Stump S Krause`s (2010). Food, Nutrition and Diet Therapy. Ed. 13th. Sauders.
Verdú, J Mataix (2005). Nutrición para Educadores. 2ª edicion. Fundación Universitária Iberoamericana.

Mapa IV - Acupuntura e Moxabustão I/ Acupuncture and Moxibustion I

3.3.1. Unidade curricular:
Acupuntura e Moxabustão I/ Acupuncture and Moxibustion I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

António José Almeida Ferreira (T:30; PL:15)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Diogo de Brito Calado (T:30; PL:30)
Sacha Pereira Matias (PL:15)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar conhecimentos relativos aos princípios da prescrição em acupuntura.
• Demonstrar conhecimentos sobre os métodos de combinação de pontos de acupuntura.
• Desenvolver e aplicar protocolos de acupuntura para síndromes de vazio.



• Desenvolver e aplicar protocolos de acupuntura para síndromes de plenitude.
• Compreender as Síndromes Bi.
• Diagnosticar Síndromes Bi.
• Desenvolver protocolos de acupuntura para Síndromes Bi.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this curricular unit the student is able to:
• Demonstrate knowledge about the principles of limitation in acupuncture.
• Demonstrate knowledge about combination of acupuncture point’s methods.
• Develop and apply acupuncture protocols for empty syndromes.
• Develop and apply acupuncture protocols for full syndromes.
• Understand the Bi syndromes.
• Diagnose Bi syndromes.
• Develop acupuncture protocols for Bi syndromes.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções Gerais
1.1. Princípios da Prescrição em Acupunctura
1.2. Métodos para combinações de Pontos de Acupunctura
2. Protocolos de Acupuntura
2.1. Protocolos para Síndromes de Vazio
2.2. Protocolos para Síndromes de Plenitude
3. Síndromes Bi
3.1. Introdução
3.2. Análise de diagnóstico
3.3. Protocolos de Acupuntura das Síndromes Bi

3.3.5. Syllabus:
1. General Notions
1.1. Principles of Prescription in Acupuncture
1.2. Methods for Acupuncture Points combinations
2. Acupuncture Protocols
2.1. Protocols for Empty Syndromes 
2.2. Protocols for Full Syndromes
3. Bi Syndromes
3.1. Introduction
3.2. Diagnostic analysis
4. Acupuncture protocols of Bi syndromes

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular abordam os princípios de prescrição em acupuntura e 
métodos pra combinação de pontos (capítulo 1). No capítulo 2, são abordados os protocolos para 
síndromes de vazio e plenitude. No capítulo 3, são estudados as síndromes Bi, diagnóstico e protocolos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
The syllabus of the course cover the principles of limitation in acupuncture and methods for combining 
points (Chapter 1). In chapter 2, they are addressed to the protocols of emptiness and fullness syndromes. 
In Chapter 3, they are studied Bi syndromes, diagnosis and protocols.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.



3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá em consonância com as metodologias de ensino e com os 
objetivos fundamentais da unidade curricular. Os estudantes aprenderão não só o porquê, mas também 
como executar, avaliar e decidir. 
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será 
desenvolvido no início de cada assunto a abordar, nas aulas teórico-práticas, onde será estabelecida a 
relação com outras matérias abordadas em aulas anteriores ou noutras unidades curriculares. Nestas 
sessões pretender-se-á desenvolver as competências dos estudantes e sensibilizá-los para a importância 
dos temas abordados em contexto real, contribuindo-se para um melhor enquadramento e também maior 
facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar. Dado o carácter eminentemente prático 
das matérias a versar, serão apresentados, discutidos e propostos, nas aulas práticas, vários exercícios e 
casos práticos, resultantes de trabalho em clínica e de investigação desenvolvido. Assim, partilhar-se-á 
conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos estudantes nos e a provocar 
maior motivação dos mesmos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes conducted in accordance with the teaching methodologies and the 
fundamental objectives of curricular unit. Students will learn not only why, but also how to run, evaluate 
and decide.
The provision of information and scientific knowledge and provided technical objectives will be developed 
in the beginning of each issue to address, in practical classes where the relationship with other matters 
addressed in previous classes or other curricular units will be established. In these sessions you want It 
will develop the skills of students and make them aware of the importance of the issues addressed in a real 
context, contributing to a better environment and also ease the perception of the goals to be achieved. 
Given the eminently practical nature of the matters to traverse, they will be presented, discussed and 
proposed in the practical classes, several exercises and case studies, resulting from work in clinical and 
research developed. So share shall be knowledge, doubts and questions, in order to benefit student 
learning and lead to greater motivation thereof.

3.3.9. Bibliografia principal:
Chonghou, T.; & Yamamura, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Vangermeersch, L. & Sunpei-lin. (1994). Bi-syndromes, or, Rheumatic Disorders Treated by Traditional 
Chinese Medicine. Satas.
Xiaoming, C. & Feeley, B.D. (2007). Acupuncture & Moxibustion: a clinical desk reference. Cheng Xiaoming-
Chinese Acupuncture & Herb Services.
Xiaoming, C. (2014). Chinese Acupuncture and Moxibustion. (15th ed.). Foreign Languages Press.

Mapa IV - Promoção e Educação Para a Saúde/ Health Promotion and Health Education

3.3.1. Unidade curricular:
Promoção e Educação Para a Saúde/ Health Promotion and Health Education

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Marta Patrícia Argüello Argüello (T:30; PL:30)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Distinguir e relacionar os conceitos de promoção da saúde e de educação para a saúde;
• Planear uma iniciativa de educação para a saúde dirigida a um grupo determinado, incluindo a 
formulação de objectivos específicos, identificação de indicadores de avaliação, propostas de técnicas e 
instrumentos de avaliação de resultados e do processo e de estratégias pedagogias adequadas aos 
objectivos e à população-alvo;
• Fundamentar teórica e conceptualmente as planificações de educação para a saúde;
• Aplicar princípios básicos da construção de materiais e recursos pedagógicos adequados aos objectivos 
e à população-alvo.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to: 
• Distinguish and link the concepts of health promotion and health education;
• Planning an health education initiative directed to a particular group, including the formulation of specific 
objectives, identification of evaluation indicators, technical proposals and results of assessment tools and 
process and appropriate pedagogic strategies to the objectives and population target;
• Justify theoretically and conceptually the health education plans;
• Apply basic principles of building materials and educational resources consistent with the objectives and 
the target population.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de Promoção da Saúde, Educação para a Saúde e determinantes da saúde. 
2. Modelos teóricos aplicáveis à compreensão, predição e mudança dos comportamentos de saúde. 
3. Noções básicas de planeamento e programação de ações de Educação para a Saúde. 
4. Estratégias e técnicas pedagógicas em Educação para a Saúde.
5. A comunicação pedagógica: intervenientes e adequação da mensagem aos destinatários e aos níveis de 
literacia.

3.3.5. Syllabus:
1. Health Promotion and Health Education concepts and determinants of health.
2. Theoretical Models applicable to understanding, predicting and changing health behaviors.
3. Basic notions of planning and programming Health Education initiatives.
4. Strategies and pedagogical techniques in Health Education.
5. Pedagogical communication: actors and appropriateness of the message to recipients and literacy 
levels.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

No seu conjunto, os objectivos da UC valorizam a importância da teoria para fundamentar e consolidar 
intervenções educativas planeadas e efetivas, através da sua aplicação concreta. Por isso, os conteúdos 
programáticos com carácter conceptual articulam-se intimamente com aqueles que envolvem a aplicação 
no desenho da planificação de uma atividade formativa ou de produção de materiais de informação.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As a whole, the objectives of the UC value the importance of theory to support and consolidate planned 
and effective educational interventions, through its concrete application. Therefore, the syllabuses with 
conceptual character are linked intimately with those who involve the application in the design of planning 
a training activity or production of educational materials.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino serão: sessões teóricas, em que se utilizará o método expositivo, discussão 
em grupo alargado, trabalhos em pequenos grupos, sessões de experimentação, ensaio e avaliação de 
estratégias pedagógicas de trabalho com grupos e de comunicação.
A avaliação contínua será realizada através de um teste escrito (60%) e de elaboração em grupo de um 
trabalho prático (40%), sendo obrigatória a obtenção de, pelo menos, 10 valores (numa escala de 0 a 20). 
Por opção ou no caso da reprovação em avaliação contínua, o estudante realizará um exame escrito.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methods are: theoretical sessions, in which they use the lecture method, discussion in large 
group, small group work, experimentation sessions, testing and evaluation of pedagogical strategies of 
group work and communication.
Continuous evaluation will be conducted through a written test (60%) and elaboration in group of practical 



work (40%), being mandatory to obtain at least 9.5 (on a scale 0-20). By choice or in the case of failure in 
continuous evaluation, the student will hold a final written test.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objectivos enquadram-se nos domínios da conceptualização e da concretização das aprendizagens em 
produções relacionadas com a UC e com o curso. As sessões teóricas serão focalizadas na transmissão e 
apropriação das ferramentas conceptuais e de alguns procedimentos normativos (e.g. formulação de 
objectivos SMART). As sessões teórico-práticas serão dedicadas ao treino de competências concretas, 
com experimentação, discussão e feedback (e.g. criação de materiais pedagógicos, ensaio de 
metodologias pedagógicas para trabalho com grupos).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The objectives involve the areas of conceptualization and implementation of learning in products 
connected with the UC and with the course. The theoretical sessions will be focused on transmission and 
appropriation of conceptual tools and some regulatory procedures (eg formulation of SMART objectives). 
The practical sessions will be devoted to the training of practical skills, with experimentation, discussion 
and feedback (eg creation of teaching materials, test teaching methods in working with groups).

3.3.9. Bibliografia principal:
Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. (2008). Health Behavior and Health Education. Theory, research and 
practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Northouse, , L.L. & Northouse, P.G. (1998). Health Communication. Strategies for health professionals. 
London: Prentice Hall
Redman, B.K. (2002). A Prática da Educação para a Saúde. Loures: Lusociência.
The Health Care Communication Group (2001). Writing, speaking & communication skills for health 
professionals. New Haven: Yale University Press.
WHO (1986). Ottawa Charter for health Promotion. An International Conference on health promotion: the 
move towards a new public health; 1986 Nov. 17-21; Ottawa. SL: WHO, SD. [versão portuguesa: 
http://www.dgs.pt.
WHO (1991). Sundsvall Charter for Health Promotion. Statement on supportive environments for health. 
9-15 Jun 1991; Sundsvall: WHO, SD.

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:

Maria Isabel Santos Lestro Henriques (T:60)

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):
• Identificar conceitos teóricos e modelos de psiconeuroimunologia
• Utilizar os conceitos teóricos na análise das situações nosológicas dos doentes.
• Analisar as componentes psicológicas, emocionais, psicossociais e culturais que influenciam a 
psiconeuroimunologia e o funcionamento biológico do corpo.
• Conhecer os diversos sistemas que constituem a psiconeuroimunologia e as suas interações. 
• Aplicar técnicas de avaliação das componentes psicológicas, psicossociais e emocionais que 
contribuem para influenciar o sistema psiconeuroimunológico
• Compreender o fenómeno da saúde e da doença numa perspetiva sistémica e holística utilizando a 
conceptualização da psiconeuroimunologia.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To identify theoretical concepts and models of psychoneuroimmunology
• To use the theoretical concepts in the analysis of nosologic situations of patients.
• To analyse psychological, emotional, psychosocial and cultural components influencing 
psychoneuroimmunology and the biological functioning of the body.
• To know the various systems that make up the psychoneuroimmunology and their interactions.



• To know and to use the evaluation techniques of psychological, psychosocial and emotional components 
that contributes to influence the psiconeuroimunologic system.
• To understand the phenomenon of health and disease in a systemic and holistic perspective using the 
conceptualization of psychoneuroimmunology.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Estudo das interações entre comportamento e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. 
2. O sistema imunológico e as suas relações com os outros sistemas.
3. O sistema endócrino e as suas relações com os outros sistemas.
4. O sistema nervoso, em especial o sistema nervoso autónomo, e as suas relações com os outros 
sistemas.
5. O papel da personalidade, das emoções e do contexto psicossocial e cultural no âmbito da 
compreensão da psiconeuroimunologia.
6. Interações entre o sistema nervoso e o sistema imunológico e as relações entre estes e os processos 
mentais e psicossociais.
7. A psiconeuroimunologia e a saúde numa perspetiva sistémica e holística.

3.3.5. Syllabus:
1. Study of the interactions between behaviour, and the systems: nervous, endocrine and immunological. 
2. The relation between the immunological system with the other body systems.
3. The relation between the endocrine system with the other body systems.
4. The relation of the nervous system, specially the autonomic nervous system with the other body 
systems.
5. The role of the individual personality, the emotions and the psychosocial context to understand the 
functioning of psychoneuroimmunology.
6. Interactions between the nervous system and the immune system and the relationship between them 
and the mental and psychosocial processes.
7. Psychoneuroimmunology and health: a systemic and holistic perspective.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os alunos 
desenvolvam os conhecimentos, as aptidões e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a 
coerência entre os conteúdos programáticos. O conteúdo programático permitirá que o aluno compreenda 
o contributo da psiconeuroimunologia no estuda do funcionamento fisiológico do sistema 
psiconeuroimunológico na saúde e na doença e como os distúrbios neste sistema provocam o surgimento 
e posterior desenvolvimento da doença.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the curricular unit will enable students to develop the 
knowledge, skills and competences set out the objectives, ensuring consistency between the syllabus. The 
curriculum will enable the student to understand the contribution of psychoneuroimmunology studies on 
the physiological functioning of psychoneuroimmunology system in health and disease and how 
disturbances in this system cause the emergence and subsequent development of the disease.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efetuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, com 
nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of mínimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.



3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de exposição, demonstração e 
téorico-prática mas também de reflexão e aplicação, onde os alunos aprenderão não só o conjunto dos 
conteúdos programáticos mas também se promoverá o espirito crítico e reflexivo relativo à informação 
veiculada. 
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos previstos nos objetivos será desenvolvido 
no início de cada assunto a abordar, nas aulas teóricas, onde será estabelecida a relação com outras 
matérias já tratadas em aulas anteriores, noutras unidades curriculares ou mesmo com conhecimentos e 
experiências individuais passadas. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver as competências dos 
alunos e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados no contexto real e atual, contribuindo 
para um melhor enquadramento e maior facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar. 
Dado as matérias a versar apresentarem uma variante prática, nas aulas serão apresentados e propostos 
vários exercícios e casos concretos, resultantes de trabalho em clínica e da investigação desenvolvida. Os 
alunos aprenderão a fazer de forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e 
alternativas propostas, melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-se-á estimular um 
processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim, partilhar-
se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos alunos e incentivar uma 
maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das 
capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de 
diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the curricular unit. This will be a course of exhibition, demonstration and theoretical and 
practical but also of reflection and application, where students will learn not only the whole of the syllabus 
but also promote critical and reflective spirit on the information conveyed.
The provision of information and scientific knowledge provided the goals will be developed at the 
beginning of each issue to address, in lectures, which will be established in relation to other matters 
already addressed in previous classes, other courses or even individual knowledge and past experiences. 
In these sessions you want It will develop the skills of students and make them aware of the importance of 
the issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease 
in perception of the goals to be achieved.
Given the matters to traverse present a practical variant, the classes will be presented and proposed 
various exercises and individual cases arising from work in clinical and research developed. Students will 
learn to make conscious, reflecting and making decisions on the issues and proposed alternatives, 
improving their skills in the topics under review. We will try to stimulate a dialogue in which everyone 
participates, through their own experience and knowledge. So share shall be knowledge, doubts and 
questions in order to benefit student learning and encourage greater motivation thereof. Find It will 
essentially ensure capacity building of "apply in different contexts" the knowledge acquired under the 
influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
Ader, A., et. al. (2007) Psychoneuroimmunology. US: Ed. Elsevier. 
Leader, D. & Corfield, D. (2008). Porque adoecemos? Lisboa: Ed.Bizâncio, 
Maia, A. C. (2000). Emoções e sistema imunológico: um olhar sobre a Psiconeuroimunologia. In Psicologia: 
Teoria, Investigação e Prática, vol 2, 207-225. Centro de Investigação em Psicologia, Universidade do 
Minho.
Schedlowski, M. & Tewes, U. (1999). Psychoneuroimmunology: An Interdisciplinary Introduction. US: Ed. 
Springer.

Mapa IV - Emergência e Suporte Básico de Vida/ Emergency and Basic Life Support

3.3.1. Unidade curricular:
Emergência e Suporte Básico de Vida/ Emergency and Basic Life Support

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Sacha Pereira Matias (T:15; PL:30)



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 UC visa dotar os estudantes de competências que lhes permitam intervir rapidamente em situações 
de risco que comprometam a vida ou a integridade física da pessoa. Pretende-se que o estudante no final 
desta UC seja capaz de: 
• Compreender a organização do Sistema Integrado de Emergência Médica
• Demonstrar os princípios gerais dos primeiros socorros
• Reconhecer sinais e sintomas das situações emergentes mais frequentes
• Identificar situações potenciais de risco de vida
• Analisar casos que necessitem de uma intervenção de socorro
• Aplicar manobras e/ou procedimentos que assegurem um socorro eficaz em situações de urgência
• Conhecer o algoritmo de Suporte Básico de Vida
• Aplicar o Suporte Básico de Vida

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to prepare students with skills to intervene quickly in risk situations that endanger 
the life or physical integrity of the person. It’ss intended that the student at the end of this course will be 
able to:
• Understand the organization of the Portuguese Integrated Emergency Medical Organization
• Demonstrate the general principles of first aid
• Recognize signs and symptoms of the most common emergent situations
• Identify potential risk situations of life threatening 
• Analyze cases that require a rescue intervention
• Apply maneuvers and/or procedures to ensure effective help in emergency situations
• Know the basic life support algorithm
• Apply the Basic Life Support

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sistema Integrado de Emergência Médica 
Princípios gerais dos primeiros socorros 
Prevenção e plano de emergência
Abordagem à Vítima 
Sinais Vitais
Suporte Básico de Vida: 
- Conceitos básicos de reanimação cardio-respiratória
- A utilização dos disfibrilhadores
Metodologia de abordagem perante diferentes situações: 
- Enfarte Agudo do Miocárdio 
- Acidente Vascular Cerebral 
- Asma 
- Epilepsia
- Diabetes 
- Intoxicações 
- Feridas cutâneas 
- Queimaduras 
- Hemorragias
- Traumatismos cranianos e vertebrais 
- Choque 
- Especificações da Criança

3.3.5. Syllabus:
Integrated Medical Emergency
General principles of first aid
Prevention and emergency plan
Approach to Victim
Vital signs
Basic Life support:
- Basics of cardiopulmonary resuscitation
- The use of defibrillators
The approach in different situations:
- Acute Myocardial Infarction
- Stroke
- Asthma
- Epilepsy



- Diabetes
- Intoxication
- skin Sores
- Burns
- Hemorrhage
- Head Injuries and vertebral
- Shock
- Child Conditions 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

O socorro está inscrito na categoria de cuidados imediatos, por serem marcados pelo elevado risco de 
vida ou integridade física perante a gravidade de situações súbitas. Assim, os profissionais de acupuntura 
que prestam intervenções a pessoas em diferentes contextos e por isso têm que desenvolver um conjunto 
de competências que permitam dar respostas adequadas adaptadas em situações de urgência em que se 
torne vital a prestação de um primeiro socorro.
As competências no âmbito do socorro estão organizadas com base nas evidências produzidas nesta área 
de forma a manter as boas práticas, assegurando um socorro seguro e de qualidade.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
First Aid is enrolled in the category of immediate care, to be marked by high risk of life or physical integrity 
before the severity of sudden situations. Thus, acupuncture professionals who provide assistance to 
people in different settings and therefore have to develop a set of skills to be able to adequate the best 
responses in emergency situations where it becomes vital to provide a first aid.
The first aid skills are organized on the basis of the best evidence in this field in order to maintain good 
practices, ensuring a safe and an effective help.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na componente teórica recorre-se a uma metodologia expositiva-participativa. As aulas teórico-práticas 
fomentarão a autonomia dos estudantes para a resolução de fichas de exercícios. Na componente prática 
laboratorial desenvolvem-se trabalhos experimentais que abrangem os conteúdos da UC e visam dotar o 
estudante com competências do âmbito do “saber-fazer”. 
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita aferida com dois testes escritos que incluem a componente teórica e a 
componente teórico-prática. A componente prática é avaliada através de relatórios feitos nas aulas PL.
A classificação mínima em cada elemento de avaliação é de 9,5 valores. A classificação final, em avaliação 
contínua, é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50*T + 0,25*TP+0,25*PL. O exame é constituído 
por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical classes follow a participatory-expository teaching methodologies. Theoretical-practical classes 
will promote student’s autonomy to solve exercises. In the laboratory classes students will be asked to 
perform experiments covering syllabus and focus on providing students with skills for hands-on 
competences on the field. 
The written component consists of two written tests containing both the theoretical and the theoretical 
-practical contents. The minimum grade in each frequency is 9.5 values. The final grade is calculated from 
the following formula: FC = 0.50*T + 0.25*TP+0,25*PL. The classification of all assessment instruments is 
expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal or greater 
than 10. The exam consists in a written test, in which the approval will require a rating equal to or higher 
than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A prestação de socorro, embora se enquadre num conjunto de procedimentos simples que potenciam e 
salvaguardam a vida, reveste-se de alguma complexidade, não só pelas manobras/técnicas que deverão 
ser realizadas mas também pelos diferentes settings onde estes eventos podem ocorrer. Pelo que a 
análise de filmes e a sua discussão, as aulas teóricas que sustentam a praxis e o respetivo treino, 
conferem aos estudantes habilidades e técnicas sustentadas pelo saber teórico em articulação com a 
praxis.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The provision of first Aid, although it is based on a simple set of procedures that enhance and safeguard 
life, have at the same time some complexity, not only because they are some techniques to be carried out 
but also became complex due to the different settings in which these events may occur. The analysis of 



films and their discussion, the theoretical classes supports praxis as well as the training, giving students 
skills and techniques which are supported by theoretical knowledge in a combination with the praxis.

3.3.9. Bibliografia principal:
COSTA, I., NUNES, L., RUIVO, A.; FREITAS, A.; FERRERI, A.; OLIVEIRA, N (2012). Manual de Suporte 
Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa. Departamento de Enfermagem, Escola Superior de 
Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal, ISBN: 978-989-98206-0-9.
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL (2015). Recomendações para a Reanimação. 
INEM (2012). Abordagem à Vitima. Versão 1. 1ª Edição.
INEM (2012). Emergências Médicas. Versão 1. 1ª Edição. 
INEM (2012). Emergências Trauma. Versão 2. 1ª Edição. 
INEM (2012). Sistema Integrado de Emergência Médica. Versão 1. 1ª Edição.

Mapa IV - Investigação I/ Research I

3.3.1. Unidade curricular:
Investigação I/ Research I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria (T:30)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (TP:15)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Identificar a necessidade e a possibilidade de investigar um problema concreto;
• Compreender os termos e princípios utilizados na base da investigação científica;
• Planear, gerir e participar num processo de investigação;
• Caracterizar a investigação – descritiva, correlacional e experimental; suas finalidades, procedimentos, 
vantagens e limitações;
• Conhecer as técnicas de recolha de informação;
• Aplicar os procedimentos técnicos e metodologias adequadas à finalidade do estudo na fase de análise e 
interpretação dos dados;
• Efetuar a interligação da investigação com o tratamento estatístico dos dados na apresentação dos 
resultados de um estudo.
• Desenvolver um projeto de investigação, sabendo conduzir as várias etapas do processo.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Identify the need and the opportunity to investigate a specific problem;
• Understand the terms and principles used in basic scientific research; 
• Plan, manage and participate in an investigation; 
• Characterize the research - descriptive, correlational and experimental; its purposes, procedures, 
advantages and limitations; 
• Know the techniques of data collection; 
• Apply technical procedures and appropriate to the purpose of the study in the phase of analysis and data 
interpretation methodologies; 
• Carry out research interconnection with the statistical treatment of data on results of a study.
• Develop a research project, knowing conduct the various stages of the process.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Investigação: Conceitos
1.1. Definição de Investigação Científica
1.2. Objetivo vs. Questão vs. Hipótese de Investigação
1.3. População vs. Amostra
1.4. Conceito vs. Variável vs. Observação
2. Como Conduzir uma Investigação
2.1. Visão Geral
2.2. Escolher e Formular o Problema
2.3. Fazer uma Revisão da Literatura
2.4. Enunciar os Objetivos e as Questões ou Hipóteses
2.5. Escolher um Desenho de Investigação



2.6. Tipos de Estudos
3. Investigação clínica, epidemiológica e em serviços de saúde
4. Investigação laboratorial
5. Investigação qualitativa
6. Métodos e instrumentos para a:
6.1. Recolha de dados;
6.2. Avaliação da reprodutibilidade e validade de medidas e escalas de medição;
6.3. Seleção de participantes – especificação, amostragem e recrutamento;
7. Interpretação e Comunicação dos Resultados da Investigação
8. Protocolos de investigação

3.3.5. Syllabus:
1. Research: Concepts
1.1. Definition of Scientific Research 
1.2. Objective vs. Question vs. Research Hypothesis
1.3. Population vs. Sample
1.4. Concept vs. Variable vs. Observation 
2. How to Conduct an Investigation 
2.1. Overview 
2.2. Choosing and Formulating the Problem 
2.3. Do a Literature Review 
2.4. Stating the Objectives and Questions or Hypotheses 
2.5. Choosing a Research Design 
2.6. Types of Studies 
3. Clinical, epidemiological research and in health services 
4. Laboratory investigation 
5. Qualitative Research 
6. Methods and tools for:
6.1. Data collection; 
6.2. Evaluation of the reproducibility and validity of measures and measurement scales
6.3. Selection of participants - specification, sampling and recruitment
7. Interpretation and Reporting of Research Results 
8. Research protocols

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos, as aptidões e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a 
coerência entre os conteúdos programáticos.
Nesta unidade curricular, pretende-se abordar alguns conceitos e técnicas das metodologias investigação. 
Começa-se pela introdução à investigação com a definição de conceitos e depois abordam-se as 
metodologias propriamente ditas, recorrendo às etapas da investigação, tais como: definição de 
problemática, desenho, formulação das hipóteses, recolha das amostras, preparação do utensílio, etc. Na 
parte dos instrumentos de recolha, são salientados os diferentes tipos de recolha e sua validação, como 
as provas piloto, a validação cruzada, etc.
Também se salienta a importância da definição da população alvo e os critérios de amostragem por forma 
a atingir melhores resultados para a investigação.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge, 
skills and competences set out the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
This course is intended to cover some concepts and techniques of research methodologies. It begins by 
introducing the definition of research with the concepts and then will are addressed, the proper 
methodologies, drawing on research steps, such as the definition of problematic design, formulation of 
hypotheses, sample collection, preparation utensil, etc. Of the instruments in the collection are highlighted 
the different types of collection and validation, as pilot tests, cross, etc. validation. 
Also reinforces the importance of defining the target population and the sampling criteria in order to 
achieve better results for research.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação é efectuada através de 2 testes que incluem os conteúdos teóricos e os teóricos -práticos, 
com nota mínima de 9,5 valores cada, resultando a classificação final da média dos 2 testes. 
A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 



que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores. O exame é 
constituído por uma prova escrita, na qual a aprovação exigirá uma classificação igual ou superior a 10 
valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by two written tests, each one accounting for 50% and 
with 9,5 values of minimal classification.
The classification of all assessment instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value 
of the marks obtained must be equal or greater than 10. The exam consists in a written test, in which the 
approval will require a rating equal to or higher than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos 
fundamentais da unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de exposição, demonstração e 
prática mas também de reflexão e aplicação, onde os estudantes aprenderão não só o conjunto dos 
conteúdos programáticos mas também se promoverá o espírito crítico e reflexivo relativo à informação 
veiculada. 
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos previstos nos objetivos será desenvolvido 
no início de cada assunto a abordar, nas aulas teóricas, onde será estabelecida a relação com outras 
matérias já tratadas em aulas anteriores, noutras unidades curriculares ou mesmo com conhecimentos e 
experiências individuais passadas. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver as competências dos 
estudantes e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados no contexto real e atual, 
contribuindo para um melhor enquadramento e maior facilidade na perceção dos objetivos que se 
pretendem alcançar. 
Dado que as matérias a versar apresentam uma variante prática, nas aulas serão apresentados e 
propostos vários exercícios e casos concretos, resultantes de trabalho em clínica e da investigação 
desenvolvida. Os estudantes aprenderão a fazer de forma consciente, refletindo e tomando decisões sobre 
os problemas e alternativas propostas, melhorando as suas competências nos temas em análise. Tentar-
se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e 
saber. Assim, partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos 
estudantes e incentivar uma maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o 
desenvolvimento das capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob 
influência de diferentes fatores e variáveis. 
Será estimulada a realização de pesquisa individual ou em grupo, constituindo um importante contributo 
para a consecução dos objetivos definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes held by harmonizing the teaching methodologies with the fundamental 
objectives of the course. This will be a course of exhibition, demonstration and practice but also of 
reflection and application, where students will learn not only the whole of the syllabus but also promote 
critical and reflective spirit on the information conveyed.
The provision of information and scientific knowledge provided the goals will be developed at the 
beginning of each issue to address, in lectures, which will be established in relation to other matters 
already addressed in previous classes, other courses or even individual knowledge and past experiences. 
In these sessions you want It will develop the skills of students and make them aware of the importance of 
the issues addressed in the real and current context, contributing to a better environment and greater ease 
in perception of the goals to be achieved.
Given the matters to traverse present a practical variant, the classes will be presented and proposed 
various exercises and individual cases arising from work in clinical and research developed. Students will 
learn to make conscious, reflecting and making decisions on the issues and proposed alternatives, 
improving their skills in the topics under review. We will try to stimulate a dialogue in which everyone 
participates, through their own experience and knowledge. So share shall be knowledge, doubts and 
questions in order to benefit student learning and encourage greater motivation thereof. Find It will 
essentially ensure capacity building of "apply in different contexts" the knowledge acquired under the 
influence of different factors and variables.
It will be encouraged to carry out individual research or group as an important contribution to achieving 
the objectives set for the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
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Mapa IV - Acupuntura e Moxabustão II / Acupuncture and Moxibustion II

3.3.1. Unidade curricular:
Acupuntura e Moxabustão II / Acupuncture and Moxibustion II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

António José Almeida Ferreira (T:30; PL:15)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Diogo de Brito Calado (T:15)
Sacha Pereira Matias (PL:30)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Prescrever pontos para doenças internas, pediátricas, ginecológicas e obstétricas.
• Desenvolver e aplicar protocolos de acupuntura para doenças internas.
• Elaborar e aplicar protocolos de acupuntura para doenças pediátricas.
• Desenhar e aplicar protocolos de acupuntura para doenças do foro ginecológico e obstétrico.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Prescribe points for internal diseases, pediatric, gynecological and obstetric.
• Develop and apply acupuncture protocols for internal diseases.
• Develop and implement acupuncture protocols for pediatric diseases.
• Design and implement acupuncture protocols for gynecological and obstetric disorders diseases.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Prescrição para Doenças Internas
1.1. Sistema Respiratório
1.2. Sistema Digestivo
1.3. Sistema Cardiovascular
1.4. Sistema Urogenital
1.5. Sistema Nervoso
1.6. Sistema Imunitário
1.7. Sistema Endócrino e Metabolismo
1.8. Doenças Infeciosas
2. Prescrição para Doenças Pediátricas
3. Prescrição para Doenças ginecológicas e obstétricas

3.3.5. Syllabus:
1. Prescription for Internal Diseases
1.1. Respiratory system
1.2. Digestive system
1.3. Cardiovascular system
1.4. Urogenital system
1.5. Nervous system
1.6. Immune System
1.7. Endocrine System and Metabolism
1.8. Infectious Diseases
2. Prescription for Pediatric Diseases
3. Prescription for Gynecological and Obstetric Diseases



3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos centram-se na prescrição de pontos para 
doenças internas, pediátricas do foro ginecológico e obstétrico.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabuses. The contents focus on 
prescription points for internal diseases, pediatric, obstetric and gynecological disorders.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. A unidade curricular pode ser efetivada 
por avaliação contínua ou por avaliação final.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (T) e na componente prática (PL).
A componente escrita consta de duas frequências escritas e é relativa aos conteúdos teóricos. A 
classificação mínima em cada frequência é de 10 valores. A componente prática consta de 2 momentos de 
avaliação práticos realizados durante as aulas, devendo ser igual ou superior a 10 valores. A classificação 
final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,50 T + 0,50 PL. A classificação de todos os 
instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo que o valor ponderado das 
classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by continuous 
assessment or final evaluation.
The final classification (FC) curricular unit for continuous evaluation is obtained from the marks obtained 
in the written component (T) and the practical component (PL).
The written component consists of two written tests and is on theoretical a practical content. The minimum 
grade in each frequency is 10 values. The laboratory component consists of two moments of practical 
assessment conducted during the classes, must be equal to or greater than 10. The final grade is 
calculated from the following formula: CF = 0.50 T + 0.50 PL. The classification of all assessment 
instruments is expressed on a scale of 0 to 20, and the weighted value of the marks obtained must be equal 
or greater than 10.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento das aulas decorrerá em consonância com as metodologias de ensino e com os 
objetivos fundamentais da unidade curricular. Nas aulas teóricas, será efetuada a transmissão de 
conhecimentos relativas às doenças internas, pediátricas e do foro ginecológico e obstétrico integrando 
os conhecimentos obtidos nas unidades curriculares anteriores. Nas aulas práticas os alunos aplicaram 
os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas para desenvolver protocolos e prescrição de pontos. Os 
alunos aprenderão não só o porquê, mas também como executar, avaliar e decidir.
Nestas sessões pretender-se-á desenvolver as competências dos alunos e sensibilizá-los para a 
importância dos temas abordados em contexto real, contribuindo-se para um melhor enquadramento e 
também maior facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the classes conducted in accordance with the teaching methodologies and the 
fundamental objectives of the curricular unit. In the lectures, the transmission of knowledge about the 
internal, pediatric diseases and gynecological and obstetric forum integrating the knowledge gained in 
previous courses will be made. In practical classes students have applied the knowledge acquired in 
theory classes to develop protocols and prescription points. Students will learn not only why, but also how 
to run, evaluate and decide.
In these sessions you want it will develop the skills of students and make them aware of the importance of 
the issues addressed in a real context, contributing to a better environment and also ease the perception of 
the goals to be achieved.

3.3.9. Bibliografia principal:
Chonghou, T.; & Yamamura, Y. (1993). Tratado de Medicina Chinesa. São Paulo: ROCA.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Vangermeersch, L. & Sunpei-lin. (1994). Bi-syndromes, or, Rheumatic Disorders Treated by Traditional 



Chinese Medicine. Satas.
Xiaoming, C. & Feeley, B.D. (2007). Acupuncture & Moxibustion: a clinical desk reference. Cheng Xiaoming-
Chinese Acupuncture & Herb Services.
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Mapa IV - Prática Clínica de Acupuntura I/ Practice Acupuncture Clinic I

3.3.1. Unidade curricular:
Prática Clínica de Acupuntura I/ Practice Acupuncture Clinic I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Victor Manuel de Figueiredo Lopes (T:15; OT:15)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
António José Almeida Ferreira (OT:15)
Armindo Custódio Mendonça Caetano (OT:15)
Bárbara Francelino Luz (OT:15)
Carlos António Nogueira dos Santos Mendes (OT:15)
Catarina Isabel Fernandes Alexandre (OT:15)
Diogo de Brito Calado (OT:15)
Fernando Telmo Rodrigues Teles de Jesus (OT:15)
João Paulo Lousas Carrilho Gomes (OT:15)
João Pedro Latino Tavares (OT:15)
Jorge Alexandre de Oliveira Maia (OT:15)
Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro (OT:15)
Pedro Alexandre de Figueiredo Lemos (OT:30)
Ricardo Picão Caldeira Rodeia (OT:15)
Roni Lara Moya (OT:15)
Sacha Pereira Matias (OT:15)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar competências técnicas em Acupuntura e Tui Na, tendo por referência os Fundamentos da 
Medicina Tradicional Chinesa
• Desenvolver o raciocínio clínico e o diagnóstico em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa
• Conhecer os pressupostos Éticos e Deontológicos que estruturam o exercício profissional de 
Acupuntura
• Conhecer os meios complementares de tratamento
• Aplicar de técnicas terapêuticas de acupuntura e Tui Na
• Apresentar uma conduta Ética e Deontológica na base do exercício profissional
• Demonstrar capacidades de comunicação interpessoal, profissional e com o utente/família.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate technical skills in Acupuncture and Tui Na, with reference to the Fundaments of Traditional 
Chinese Medicine 
• Develop clinical reasoning and diagnosis in Acupuncture and Traditional Chinese Medicine
• Know the Ethical and Professional Conduct assumptions that frame the professional practice of 
acupuncture
• Know the complementary means of treatment
• Apply of therapeutic acupuncture and Tui Na techniques.
• Present conduct Ethics and Deontological on the basis of professional practice.
• Develop interpersonal communication skills, professional and with the patient / family.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento de Consulta de Acupuntura 
1.1. Consulta Inicial e Anamnese 
1.2. Cuidados a implementar na prática de acupuntura
1.3. Técnicas de Inserção de Agulhas
1.4. Utilização de aparelhos complementares aos tratamentos
1.5. Avaliação e Análise de Eficácia Clínica
2. Técnicas Terapêuticas em Tui Na
2.1. Métodos de Palpação em Tui Na
2.2. Técnicas de massagem geral



2.3. Técnicas Básicas em Tui Na
3. Aspetos Éticos e Deontológicos na Prática Clínica de Acupuntura
3.1. – Qualidade no Atendimento
3.2. – Privacidade, Confidencialidade e Sigilo
3.3. – Aconselhamento e Avaliação Clínica

3.3.5. Syllabus:
1. Development of acupuncture consulting
1.1. Initial consultation and anamnesis
1.2. Care to implement in practice acupuncture
1.3. Needle insertion techniques
1.4. Use of equipment complementary to treatments
1.5. Evaluation and Clinical Efficacy Analysis
2. Therapeutic Techniques in Tui Na
2.1. Methods of palpation in Tui Na
2.2. General massage techniques
2.3. Basic techniques in Tui Na
3. Ethical Aspects of Professional Conduct and Practice of Acupuncture Clinic
3.1. Service Quality
3.2. Privacy, Confidentiality and Confidentiality
3.3. Counselling and Clinical Evaluation

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos. A prática clínica tutelada e orientada está estruturada para que o 
estudante consiga diagnosticar segundo os critérios da medicina tradicional chinesa, tratar e prevenir 
síndromes energéticos e outras alterações relacionadas, utilizando a prática de acupuntura e/ ou Tui Na.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus. The ward-oriented clinical 
practice is structured so that the student can diagnose according to the criteria of traditional Chinese 
medicine, treating and preventing energy syndromes and other related changes by using the practice of 
acupuncture and / or Tui Na.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é eminentemente prático. 
A unidade curricular é efetivada por avaliação contínua e possui duas componentes, a prática clínica (PC) 
em registo de actividade quotidiana em contexto clínico e a elaboração de um relatório de estágio (RE). A 
componente clínica é avaliada continuamente pela capacidade de comunicação com o utente e com outos 
profissionais, pela elaboração de registos clínicos, pela aplicação correta de técnicas de inserção de 
agulhas, pela utilização de aparelhos complementares aos tratamentos e de métodos de Palpação em Tui 
Na, ou de técnicas de massagem geral e ainda pela correta aplicação de técnicas básicas em Tui Na. Esta 
componente tem um peso de 80% para a avaliação final sendo os restantes 20% para a elaboração do 
relatório. Esta UC não admite avaliação por exame.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching is eminently practical. The curricular unit is carried out by continuous assessment and has two 
components, clinical practice (PC) assesded by day –to-day activities in real context and the preparation of 
a probation report (RE). The clinical component is evaluated through the interest expressed by the 
attendance and punctuality, by the capacity of communication with the wearer and professional with 
routing, by drawing up of clinical records, by the correct application of techniques of insertion of needles, 
by the use of appliances complementary to the treatments and methods of palpation in Tui Na, or of 
massage techniques general and even by correct application of basic techniques in Tui Na. This contents 
account for 80% of the final evaluation being the remaining 20% for the final report. There are no exams for 
this unit.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento da Unidade Curricular obedece à metodologia de Estágio, pela qual o estudante toma 
contacto supervisionado com o ambiente de prática clínica, desenvolvendo desta forma o seu raciocínio 
clínico e competência técnica na execução das técnicas de acupuntura e Tui Na. 
No decorrer do estágio, o estudante desenvolve ainda um relatório, apresentando a análise de um caso 



clínico, refletindo desta forma a sua capacidade de integrar as componentes teóricas da análise e 
diferenciação diagnóstica e prescrição terapêutica da acupuntura.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the course follows the stage methodology in which the student takes contact with the 
supervised clinical practice environment by creating in this way their clinical reasoning and technical 
competence in performing the techniques of acupuncture and Tui Na.
During the internship, the student also develops a report setting out the analysis of a clinical case, 
reflecting thus its ability to integrate the theoretical components of analysis and differential diagnosis and 
therapeutic prescription of acupuncture.

3.3.9. Bibliografia principal:
Given, S. et, al. (2009). Clean Needle Technique Manual for Acupuncturists: Guidelines and Standards for 
the Clean and Safe Clinical Practice of Acupuncture. (6th ed.). National Acupuncture Foundation.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Hongzhu, J. (2003). Chinese Tuina (Massage). Newly Compiled Practical English-Chinese Library of 
Traditional Chinese Medicine. Shangai, China: Publising House of Shangai University of Tradicional 
Chinese Medicine
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA
Pritchard, S. (2010). Tuina – A Manual of Chinese Massage Therapy. London: Elsevier.
Yisheng, Z. (2000). Tuinalogy. University Textbooks of Traditional Chinese Medicine for Overseas 
Advanced Students. Beijing, China: People’s Medical Publishing House.

Mapa IV - Seminários Temáticos em Acupuntura/ Seminars in Acupuncture

3.3.1. Unidade curricular:
Seminários Temáticos em Acupuntura/ Seminars in Acupuncture

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Diogo de Brito Calado (T:60)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
Diferentes docentes serão posteriormente identificados em função das temáticas a abordar

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC, pretende-se confrontar os estudantes com problemas e situações diversas da área das ciências 
fundamentais e da área das ciências e técnicas clinicas que apoiam a área da acupuntura. 
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar capacidades de análise e de síntese,
• Demonstrar capacidades de expressão escrita e oral através da realização de relatórios; 
• Demonstrar o sentido crítico e fortalecer a autoconfiança profissional, autonomia e organização no 
trabalho
• Aprofundar conhecimentos em áreas científicas afins.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
in this curricular unit, it is intended to confront students with problems and situations in the area of basic 
science and the field of science and clinical techniques that support the area of acupuncture.
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate capacity for analysis and synthesis,
• Demonstrate skills of written and oral expression by carrying reports; 
• Demonstrate critical thinking and strengthen professional self-confidence, autonomy and organization at 
work
• Deeping knowledge in related scientific areas.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Os seminários serão ministrados por docentes e profissionais de áreas relevantes para a Acupuntura, 
onde serão abordados casos de estudo, o papel importante que a liderança, o trabalho em equipa, as 
relações interpessoais e o marketing tem para o correto desenrolar da atividade profissional; exemplos de 
relações com outras tecnologias complementares e outras terapias.



3.3.5. Syllabus:
The seminars will be taught by professors and professionals from fields relevant to Acupuncture, which 
will consider case studies, the important role that leadership, teamwork, interpersonal relations and 
marketing has to the correct course of professional activity; examples of relations with other technologies 
and other complementary therapies.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

Através de vários seminários, onde são apresentados casos de estudo, os estudantes os serão despertos 
para a importância de várias competências como a liderança, o trabalho em equipa, as relações 
interpessoais e o marketing.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Through various seminars, which are presented case studies, students will be awakened to the importance 
of various skills such as leadership, teamwork, interpersonal relations and marketing.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O formato destas aulas é de Seminário, onde participam para além de docentes da ESS, profissionais de 
reconhecido mérito na área da acupuntura e na área de outras tecnologias complementares. Os temas a 
abordar pelos docentes da ESS e do IPS incluem assuntos relevantes quer na área da Saúde, da liderança, 
do trabalho de equipa mas também do marketing e do empreendedorismo.
A classificação final (CF) da unidade curricular por avaliação contínua é obtida a partir das classificações 
obtidas na componente escrita (CE). A componente escrita consta de duas frequências ou trabalhos 
escritos e é relativa aos conteúdos bordados em cada seminário. A classificação mínima em cada 
frequência é de 9,5 valores. A classificação final é calculada a partir da seguinte fórmula: CF = 0,5 CE1 + 
0,50 CE2. A classificação de todos os instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
sendo que o valor ponderado das classificações obtidas tem de ser igual ou superior a 10 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The format of these classes is Seminar, where participate besides teachers ESS recognized professional 
merit in the acupuncture field and the field of other complementary technologies. The topics to be 
addressed by ESS and the IPS teachers of include relevant issues quern the area of health, leadership, 
teamwork but also marketing and entrepreneurship. The unit can be effected by continuous assessment or 
final assessment. The final classification (CF) of the
course by continuous assessment is obtained from the marks obtained in the written component (EC). The 
written component consists of two frequencies or written work and is embroidered on the content in each 
seminar. The minimum grade at each frequency is 9.5 values. The final grade is calculated from the 
following formula: CF = 0.50EC1 + 0.50EC2. The classification of all assessment instruments is expressed 
on a scale of 0 to 20, with the weighted value of grades obtained must be equal to or 10 values.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A realização de seminários e a apresentação de casos de estudo, desperta os estudantes para a 
importância de várias competências necessárias à sua vida profissional future, aumentando o interesse 
em áreas complementares para a profissão e permitindo aprender com base na evidência relacionada quer 
com casos clínicos quer com situações de empreendedorismo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The seminars and the presentation of case studies, opens students to the importance of various skills 
necessary for their professional life future, increasing interest in complementary areas to the profession 
and enabling learning based on the related evidence or with clinical cases or situations of 
Entrepreneurship.

3.3.9. Bibliografia principal:
A adequar aos respetivos seminários
Appropriate to respective seminars

Mapa IV - Prática Clínica de Acupuntura II/ Practice Acupuncture Clinic II

3.3.1. Unidade curricular:
Prática Clínica de Acupuntura II/ Practice Acupuncture Clinic II



3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Victor Manuel de Figueiredo Lopes (T:15; OT:30)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
António José Almeida Ferreira (OT:30)
Armindo Custódio Mendonça Caetano (OT:30)
Bárbara Francelino Luz (OT:30)
Carlos António Nogueira dos Santos Mendes (OT:30)
Catarina Isabel Fernandes Alexandre (OT:30)
Diogo de Brito Calado (OT:30)
Fernando Telmo Rodrigues Teles de Jesus (OT:30)
João Paulo Lousas Carrilho Gomes (OT:30)
João Pedro Latino Tavares (OT:30)
Jorge Alexandre de Oliveira Maia (OT:30)
Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro (OT:30)
Pedro Alexandre de Figueiredo Lemos (OT:30)
Ricardo Picão Caldeira Rodeia (OT:30)
Roni Lara Moya (OT:30)
Sacha Pereira Matias (OT:30)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar competências técnicas em Acupuntura e Tui Na, tendo por referência os Fundamentos da 
Medicina Tradicional Chinesa
• Demonstrar o raciocínio clínico e o diagnóstico em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa
• Conhecer os pressupostos Éticos e Deontológicos que estruturam o exercício profissional de 
Acupuntura
• Planear uma intervenção com base nos conhecimentos lecionados.
• Observar, analisar e proceder à diferenciação de sintomas e síndromes energéticos
• Aplicar técnicas terapêuticas de acupuntura e Tui Na
• Implementar procedimentos para a Promoção da Saúde e Qualidade no Atendimento ao Paciente
• Apresentar uma conduta Ética e Deontológica na base do exercício profissional
• Demonstrar capacidades de comunicação interpessoal, profissional e com o utente/família.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate technical skills in Acupuncture and Tui Na, with reference to the Fundaments of Traditional 
Chinese Medicine 
• Demonstrate clinical reasoning and diagnosis in Acupuncture and Traditional Chinese Medicine
• Know the Ethical and Professional Conduct assumptions that frame the professional practice of 
acupuncture
• Plan an intervention based on knowledge taught.
• Monitor, analyse and carry out the differentiation of symptoms and syndromes energy.
• Apply of therapeutic acupuncture and Tui Na techniques.
• Implement procedures for the Promotion of Health and Quality of Patient Care.
• Present conduct Ethics and Deontological on the basis of professional practice.
• Demonstrate interpersonal communication skills, professional and with the patient / family.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento da Consulta de Acupuntura 
1.1. Consulta Inicial e Anamnese 
1.2. Diferenciação Síndromes Energéticos
1.3. Prescrição de Protocolo Clínico em Acupuntura
1.4. Prescrição de Protocolo Clínico em Tui Na
1.5. Prescrição de Medidas de Promoção da Saúde
1.6. Avaliação e Análise de Eficácia Clínica
2. Técnicas Terapêuticas em Tui Na
2.1. Métodos de Diagnóstico e Palpação em Tui Na
2.2. Técnicas Básicas em Tui Na
2.3. Técnicas Avançadas em Tui Na e Manipulações
2.4. Protocolos Clínicos em Tui Na
3. Aspetos Éticos e Deontológicos na Prática Clínica de Acupuntura
3.1. Qualidade no Atendimento
3.2. Privacidade, Confidencialidade e Sigilo



3.3. Aconselhamento e Avaliação Clínica
3.4. Promoção da Saúde

3.3.5. Syllabus:
1. Development of acupuncture consulting
1.1. Initial consultation and anamnesis
1.2. Differentiation Syndromes Energy
1.3. Clinical Protocol prescription in Acupuncture
1.4. Clinical Protocol prescription in Tui Na
1.5. Promotion Measures Prescription Health
1.6. Evaluation and Clinical Efficacy Analysis
2. Therapeutic Techniques in Tui Na
2.1. Methods of diagnosis and palpation in Tui Na
2.2. Basic techniques in Tui Na
2.3. Advanced Techniques in Tui Na and Manipulations
2.4. Clinical protocols in Tui Na
3. Ethical Aspects of Professional Conduct and Practice of Acupuncture Clinic
3.1. Service Quality
3.2. Privacy, Confidentiality and Confidentiality
3.3. Counseling and Clinical Evaluation
3.4. Health Promotion

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos. A prática clínica tutelada e orientada está estruturada para que o 
estudante consiga diagnosticar segundo os critérios da medicina tradicional chinesa, tratar e prevenir 
síndromes energéticos e outras alterações relacionadas, utilizando a prática de acupuntura e/ ou Tui Na.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus. The ward-oriented clinical 
practice is structured so that the student can diagnose according to the criteria of traditional Chinese 
medicine, treating and preventing energy syndromes and other related changes by using the practice of 
acupuncture and / or Tui Na.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é eminentemente prático. 
A unidade curricular é efetivada por avaliação contínua e possui duas componentes, a prática clínica (PC) 
em registo de atividade quotidiana em contexto clínico e a elaboração de um relatório de estágio (RE). A 
componente clínica é avaliada continuamente pela capacidade de comunicação com o utente e com outros 
profissionais, pela elaboração de registos clínicos, pela aplicação correta de técnicas de inserção de 
agulhas, pela utilização de aparelhos complementares aos tratamentos e de métodos de Palpação em Tui 
Na, ou de técnicas de massagem geral e ainda pela correta aplicação de técnicas básicas em Tui Na. Esta 
componente tem um peso de 80% para a avaliação final sendo os restantes 20% para a elaboração do 
relatório. Esta unidade curricular não admite avaliação por exame.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching is eminently practical. The curricular unit is carried out by continuous assessment and has two 
components, clinical practice (PC) assessed by day –to-day activities in real context and the preparation of 
a probation report (RE). The clinical component is evaluated through the interest expressed by the 
attendance and punctuality, by the capacity of communication with the wearer and professional with 
routing, by drawing up of clinical records, by the correct application of techniques of insertion of needles, 
by the use of appliances complementary to the treatments and methods of palpation in Tui Na, or of 
massage techniques general and even by correct application of basic techniques in Tui Na. This contents 
account for 80% of the final evaluation being the remaining 20% for the final report. There are no exam for 
this unit.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento da Unidade Curricular obedece à metodologia de Estágio, pela qual o estudante toma 
contacto supervisionado com o ambiente de prática clínica, desenvolvendo desta forma o seu raciocínio 
clínico e competência técnica na execução das técnicas de acupuntura e Tui Na. 
No decorrer do estágio, o estudante desenvolve ainda um relatório, apresentando a análise de um caso 



clínico, refletindo desta forma a sua capacidade de integrar as componentes teóricas da análise e 
diferenciação diagnóstica e prescrição terapêutica de acupuntura.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the course follows the stage methodology in which the student takes contact with the 
supervised clinical practice environment by creating in this way their clinical reasoning and technical 
competence in performing the techniques of acupuncture and Tui Na.
During the internship, the student also develops a report setting out the analysis of a clinical case, 
reflecting thus its ability to integrate the theoretical components of analysis and differential diagnosis and 
therapeutic prescription of acupuncture.

3.3.9. Bibliografia principal:
Given, S. et, al. (2009). Clean Needle Technique Manual for Acupuncturists: Guidelines and Standards for 
the Clean and Safe Clinical Practice of Acupuncture. (6th ed.). National Acupuncture Foundation.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Hongzhu, J. (2003). Chinese Tuina (Massage). Newly Compiled Practical English-Chinese Library of 
Traditional Chinese Medicine. Shangai, China: Publising House of Shangai University of Tradicional 
Chinese Medicine
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA
Pritchard, S. (2010). Tuina – A Manual of Chinese Massage Therapy. London: Elsevier.
Yisheng, Z. (2000). Tuinalogy. University Textbooks of Traditional Chinese Medicine for Overseas 
Advanced Students. Beijing, China: People’s Medical Publishing House.

Mapa IV - Investigação II / Research II

3.3.1. Unidade curricular:
Investigação II / Research II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Mónica Alexandra de Oliveira Dias Teixeira (TP:45)

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):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar competências para concretizar um projeto de investigação de forma autónoma e em 
cumprimento de metas temporais concretas
• Selecionar literatura científica adequada ao tema/problema em estudo.
• Analisar criticamente literatura científica
• Demonstrar competências de redação de textos com recurso a terminologia técnico-científica.
• Elaborar um artigo científico ou monografia.
• Demonstrar competências para a apresentação pública dos resultados obtidos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this curricular unit the student is able to:
• To deepen the technical and scientific knowledge.
• Develop the ability to make decisions.
• Development of a scientific monograph or scientific journal paper.
• Establish contact with scientific literature.
• Deepening writing ability texts using technical-scientific terminology.
• Promote gain public presentation ability of the results.
• Gain knowledge and ability to develop innovative and relevant work in the field of Acupuncture, 
independently and in compliance with concrete time-bound goals.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Elaboração de um artigo científico ou monografia
1.1. Temas no âmbito da Acupuntura e integração numa perspetiva interdisciplinar.
1.2. Conhecimentos teóricos e métodos de investigação adequados à problemática em estudo.
1.3. Definição de objetivos.



1.4. Revisão bibliográfica para fundamentação teórica.
1.5. Metodologia e conclusões claramente especificadas.
1.6. Aplicação dos conceitos e métodos adquiridos durante o curso e análise das conclusões em relação 
ao conhecimento existente e às perspetivas futuras.
2. Apresentação oral e discussão do artigo científico ou monografia.

3.3.5. Syllabus:
1. Preparation of a scientific paper or monograph.
1.1. Themes under the Acupuncture and integration from an interdisciplinary perspective.
1.2. Theoretical knowledge and research methods appropriate to the issue under study.
1.3. Setting objectives
1.4. .Literature review for theoretical foundation.
1.5. Methodology and conclusions clearly specified.
1.6. Application of the concepts and methods acquired during the course of the analysis and conclusions 
in relation to the existing knowledge and future perspectives.
2. Oral presentation and discussion of scientific paper or monograph.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos, as aptidões e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a 
coerência entre os conteúdos programáticos.
Nesta unidade curricular, adquirem/ aprofundam conhecimento e compreensão sobre o tópico do trabalho 
a desenvolver, em particular no contexto de estudos prévios e da investigação que é desenvolvida na 
atualidade e demonstram, ainda, um conhecimento profundo sobre as metodologias que utilizaram no 
decurso do seu trabalho. No ato público de defesa do seu trabalho, os estudantes devem ser capazes de 
discutir as problemáticas em estudo e os resultados obtidos no contexto do conhecimento atual e 
perspetivas futuras.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge, 
skills and competences set out the objectives, ensuring consistency between the syllabus.
In this course, acquire / deepen knowledge and understanding on the topic of work to be done, particularly 
in the context of previous studies and research that is developed at present and demonstrate also a deep 
understanding of the methodologies used in the course of work. The public act of defense of their work, 
students should be able to discuss the issues under study and the results obtained in the context of 
current knowledge and future perspectives.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva, demonstrativa, participativa e resolução de problemas. 
A unidade curricular pode ser efetivada por: (a) avaliação contínua, decorrendo no período letivo e da qual 
resulta a dispensa a exame, caso a classificação final seja igual ou superior a 10 valores, e assumindo as 
dimensões formativa e sumativa; (b) a avaliação por exame, que assume a dimensão sumativa. 
A avaliação contínua pressupõe que os orientadores examinam o progresso do trabalho, oferecendo 
aconselhamento quer científico, quer técnico, orientando dessa forma a sua evolução e aferindo a 
capacidade de decisão e autonomia evidenciadas pelo estudante.
A avaliação é realizada através de uma apresentação oral (25%) e de um artigo escrito (75%) pelo 
estudante. O artigo será redigido em grupo e poderá incidir num estudo de caso, aprofundado nas UCs 
Prática Clinica I ou II, anteriores à presente UC, ou numa revisão bibliográfica.
Avaliação por exame escrito (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive, demonstrative, participative and problem solving. The unit can be effected by: (a) continuous 
evaluation, ongoing at the school and that results in the exemption examination period, if the final grade is 
equal to or higher than 10, and assuming the formative and summative dimensions; (b) exam, which takes 
the summative dimension. The assessment is made by following the progress of the work by the student, 
offering advice whether scientific or technical, thus guiding its evolution and measuring the decision 
capacity and autonomy evidenced by the student.
The evaluation is based on an oral presentation (25%) of a paper written by the student (75%), in group or 
individually. The paper can be focused in one real situation/case followed during the units PRACTICE OF 
ACUPUNCTURE CLINIC I or II, or being a bibliographic revision. Is possible to perform an witeen exame 
(100%).



3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta será uma unidade curricular em que o estudante apresenta uma proposta do artigo oralmente, 
permitindo-lhe desenvolver técnicas de redação de informação científica aplicada a casos que tenha 
acompanhado nos estágios já realizados ou aplicada ao aprofundamento científico de temáticas que 
estimulem o estudante. Com esta aprendizagem o estudante terá todas as ferramentas para contribuir para 
o desenvolvimento científico da profissão.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

This will be a course in which the student presents orally a proposal paper, allowing you to master 
scientific information writing techniques applied to cases that have accompanied the stages already made 
or applied to scientific deepening themes that encourage student. With this learning the student will have 
all the tools to contribute to the scientific development of the profession.

3.3.9. Bibliografia principal:
Coutinho, C. (2011) Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Teoria e Prática. 
Lisboa: Edições Almedina. 
Fortin, M. F. (2000). O Processo de Investigação: Da concepção à realização (2nd ed.). Loures: Lusociência.
Fortin, M. F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta. 
Gauthier, B. (2005) Investigação Social: Da Problemática à colheita dos dados (3rd ed.). Loures: 
Lusociência.
Pestana, M. H., & Gageiro, J. N. (2005). Análise de Dados para Ciências Sociais: A Complementaridade do 
SPSS (4th ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Pocinho, M. (2012). Metodologia de investigação e comunicação do conhecimento científico. Lisboa: Lidel.
Roberts, P.M. & Priest, H.M. (2010). Healthcare research: a handbook for students and practitioners. 
Oxford: Wiley-Blackwell.
Rudio, F. V. (2000). Introdução ao Projecto de Pesquisa Científica (28th ed.). Petrópolis: Editora Vozes.

Mapa IV - Prática Clínica de Acupuntura III/ Practice Acupuncture Clinic III

3.3.1. Unidade curricular:
Prática Clínica de Acupuntura III/ Practice Acupuncture Clinic III

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular:

Victor Manuel de Figueiredo Lopes (T:15; OT:30)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
António José Almeida Ferreira (OT:30)
Armindo Custódio Mendonça Caetano (OT:30)
Bárbara Francelino Luz (OT:30)
Carlos António Nogueira dos Santos Mendes (OT:30)
Catarina Isabel Fernandes Alexandre (OT:30)
Diogo de Brito Calado (OT:30)
Fernando Telmo Rodrigues Teles de Jesus (OT:30)
João Paulo Lousas Carrilho Gomes (OT:30)
João Pedro Latino Tavares (OT:30)
Jorge Alexandre de Oliveira Maia (OT:30)
Natália de Jesus Correia Roque Cordeiro (OT:30)
Pedro Alexandre de Figueiredo Lemos (OT:30)
Ricardo Picão Caldeira Rodeia (OT:30)
Roni Lara Moya (OT:30)
Sacha Pereira Matias (OT:30)

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final desta UC o estudante seja capaz de:
• Demonstrar competências técnicas em Acupuntura tendo por referência os Fundamentos da Medicina 
Tradicional Chinesa
• Demonstrar o raciocínio clínico e o diagnóstico em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa
• Planear uma intervenção com base nos conhecimentos adquiridos.
• Observar, analisar e proceder à diferenciação de sintomas e síndromes 
• Aplicar de técnicas terapêuticas de acupuntura 
• Implementar procedimentos para a Promoção da Saúde e Qualidade no Atendimento ao Paciente



• Apresentar uma conduta que siga os pressupostos Éticos e Deontológicos que estruturam o exercício 
profissional de Acupuntura
• Demonstrar capacidades de comunicação interpessoal, profissional e com o utente/família.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that at the end of this course the student is able to:
• Demonstrate technical skills in Acupuncture and Tui Na, with reference to the Fundaments of Traditional 
Chinese Medicine 
• Demonstrate clinical reasoning and diagnosis in Acupuncture and Traditional Chinese Medicine
• Plan an intervention based on knowledge taught.
• Monitor, analyse and carry out the differentiation of symptoms and syndromes energy.
• Apply of therapeutic acupuncture and Tui Na techniques.
• Implement procedures for Health Promotion of and Quality of Patient Care.
• Present a conduct that follows the Ethical and Professional Conduct assumptions that frame professional 
practice of acupuncture.
• Implement interpersonal communication skills, professional and with the patient / family.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento da Consulta de Acupuntura 
1.1. Consulta Inicial e Anamnese 
1.2. Diferenciação clinica
1.3. Prescrição de Protocolo Clínico em Acupuntura
1.4. Prescrição de Medidas de Promoção da Saúde
1.5. Avaliação e Análise de Eficácia Clínica
2. Aspetos Éticos e Deontológicos na Prática Clínica de Acupuntura
2.1. Qualidade no Atendimento
2.2. Privacidade, Confidencialidade e Sigilo
2.3. Aconselhamento e Avaliação Clínica
2.4. Promoção da Saúde

3.3.5. Syllabus:
1.1. Initial consultation and anamnesis
1.2. Differentiation Syndromes Energy
1.3. Clinical Protocol prescription in Acupuncture
1.4. Promotion Measures Prescription Health
1.5. Evaluation and Clinical Efficacy Analysis
2. Ethical Aspects of Professional Conduct and Practice of Acupuncture Clinic
2.1. Service Quality
2.2. Privacy, Confidentiality and Confidentiality
2.3. Counselling and Clinical Evaluation
2.4. Health Promotion

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular:

A abordagem integrada e progressiva do programa da unidade curricular permitirá que os estudantes 
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência 
entre os conteúdos programáticos. A prática clínica tutelada e orientada está estruturada para que o 
estudante consiga diagnosticar segundo os critérios da medicina tradicional chinesa, tratar e prevenir 
síndromes e outras alterações, utilizando a prática de acupuntura.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the study plan will enable students to develop the knowledge 
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus. The ward-oriented clinical 
practice is structured so that the student can diagnose according to the criteria of traditional Chinese 
medicine, treating and preventing syndromes and other changes by using the practice of acupuncture.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é eminentemente prático. 
A unidade curricular é efetivada por avaliação contínua e possui duas componentes, a prática clínica (PC) 
em registo de atividade quotidiana em contexto clínico e a elaboração de um relatório de estágio (RE). A 
componente clínica é avaliada continuamente pela capacidade de comunicação com o utente e com outros 
profissionais, pela elaboração de registos clínicos, pela aplicação correta de técnicas de inserção de 
agulhas, pela utilização de aparelhos complementares aos tratamentos e de métodos de Palpação em Tui 
Na, ou de técnicas de massagem geral e ainda pela correta aplicação de técnicas básicas em Tui Na. Esta 
componente tem um peso de 80% para a avaliação final sendo os restantes 20% para a elaboração do 
relatório. Esta unidade curricular não admite avaliação por exame.



3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching is eminently practical. The curricular unit is carried out by continuous assessment and has two 
components, clinical practice (PC) assessed by day –to-day activities in real context and the preparation of 
a probation report (RE). The clinical component is evaluated through the interest expressed by the 
attendance and punctuality, by the capacity of communication with the wearer and professional with 
routing, by drawing up of clinical records, by the correct application of techniques of insertion of needles, 
by the use of appliances complementary to the treatments and methods of palpation in Tui Na, or of 
massage techniques general and even by correct application of basic techniques in Tui Na. This contents 
account for 80% of the final evaluation being the remaining 20% for the final report. There are no exam in 
this CU.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O desenvolvimento da Unidade Curricular obedece à metodologia de Estágio, pela qual o estudante toma 
contacto supervisionado com o ambiente de prática clínica, desenvolvendo desta forma o seu raciocínio 
clínico e competência técnica na execução das técnicas de acupuntura nas suas valências todas. 
No decorrer do estágio, o estudante desenvolve ainda um relatório, apresentando a análise de um caso 
clínico, refletindo desta forma a sua capacidade de integrar as componentes teóricas da análise e 
diferenciação diagnóstica e prescrição terapêutica de acupuntura.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The development of the course follows the stage methodology in which the student takes contact with the 
supervised clinical practice environment by creating in this way their clinical reasoning and technical 
competence in performing the techniques of acupuncture in the global of the expected skills.
During the internship, the student also develops a report setting out the analysis of a clinical case, 
reflecting thus its ability to integrate the theoretical components of analysis and differential diagnosis and 
therapeutic prescription of acupuncture.

3.3.9. Bibliografia principal:
Given, S. et, al. (2009). Clean Needle Technique Manual for Acupuncturists: Guidelines and Standards for 
the Clean and Safe Clinical Practice of Acupuncture. (6th ed.). National Acupuncture Foundation.
Hecker H-U.; Steveling, A.; Peuker, E. T. & Kastner, J. (2007). Prática de Acupuntura. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.
Hongzhu, J. (2003). Chinese Tuina (Massage). Newly Compiled Practical English-Chinese Library of 
Traditional Chinese Medicine. Shangai, China: Publising House of Shangai University of Tradicional 
Chinese Medicine
Maciocia, G. (2004). Diagnóstico em Medicina Chinesa: Um Guia Geral. São Paulo: ROCA
Pritchard, S. (2010). Tuina – A Manual of Chinese Massage Therapy. London: Elsevier.
Yisheng, Z. (2000). Tuinalogy. University Textbooks of Traditional Chinese Medicine for Overseas 
Advanced Students. Beijing, China: People’s Medical Publishing House.

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

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme

Nome / Name Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 

Employment link
Informação/ 
Information

Maria Helena de 
Figueiredo Ramos Caria Doutor Biologia-Genética 100 Ficha submetida

Jorge Alexandre de 
Oliveira Maia Doutor Medicina Preventiva e Saúde Pública 100 Ficha submetida

António Manuel dos Reis 
Marques Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Lucília Rosa Mateus 
Nunes Doutor Filosofia 100 Ficha submetida



Célia Cristina Casaca 
Soares

Doutor Psicologia Social e Organizacional 100 Ficha submetida

Ana Paula Gato R. Polido 
Rodrigues Doutor Saúde Pública 100 Ficha submetida

Marta Patricia Argüello 
Argüello Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Carlos Manuel dos 
Santos Carvalho Licenciado Medicina 30 Ficha submetida

Anna Luiza Barszczak 
Sardinha Letournel Doutor Física 100 Ficha submetida

Maria do Céu Gonçalves 
da Costa Doutor Ciências Físicas e Físico-Químicas 

(Farmácia) 50 Ficha submetida

Maria Isabel Santos 
Lestro Henriques Doutor Medicina 20 Ficha submetida

Anabela de Fátima 
Domingues Cardoso 
Marques

Doutor Estatística e Análise de Dados 100 Ficha submetida

Natália de Jesus Correia 
Roque Cordeiro Licenciado Línguas e Literaturas Modernas, variante de 

Português/Inglês 100 Ficha submetida

Mónica Alexandra de 
Oliveira Dias Teixeira Doutor Medicina Preventiva e Saúde Pública 100 Ficha submetida

Victor Manuel de 
Figueiredo Lopes Licenciado Enfermagem de Reabilitação 100 Ficha submetida

Ana Paula Bota Marum Licenciado Medicina 100 Ficha submetida
Bárbara Francelino Luz Licenciado Fisioterapia 100 Ficha submetida
Armindo Custódio 
Mendonça Caetano Licenciado Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Ricardo Picão Caldeira 
Rodeia Mestre Medicina Tradicional Chinesa 50 Ficha submetida

Catarina Isabel 
Fernandes Alexandre Licenciado Psicologia (Psicologia Clínica Dinâmica) 100 Ficha submetida

João Paulo Lousas 
Carrilho Gomes Licenciado Enfermagem 100 Ficha submetida

João Pedro Latino 
Tavares Licenciado Educação Física 50 Ficha submetida

Carlos António Nogueira 
dos Santos Mendes Mestre Gestão de Unidades de Saúde 50 Ficha submetida

Fernando Telmo 
Rodrigues Teles de 
Jesus

Licenciado Terapêutica Ocupacional 50 Ficha submetida

António José Almeida 
Ferreira Licenciado Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Diogo de Brito Calado Mestre
Integrated Medicine (clinical integration of 
Traditional Chinese Medicine and Western 
Medicine)

100 Ficha submetida

Roni Lara Moya Mestre Nutrição e Alimentação 50 Ficha submetida
Sacha Pereira Matias Licenciado Enfermagem 100 Ficha submetida
Pedro Alexandre de 
Figueiredo Lemos Licenciado Gerontologia Social 100 Ficha submetida

Ana Sofia Cardoso 
Barata Pacheco Licenciado Economia 100 Ficha submetida

(30 Items) 2550

<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 ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*



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

22 86.3

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

ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD 
(FTE): 11.1 43.5

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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):

0 0

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):

16.5 64.7

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 ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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:

9 35.3

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 7.8

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
atualização:

Em cumprimento do artigo 35.º -A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.o 185/81, de 1 de julho, na redação dada pelo 
Decreto- -Lei n.o 207/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio e após discussão pública 
realizada nos termos do número 3, do artigo 110.o da Lei n.o 62/2007, de 10 de setembro (RJIES), ouvidos 
os Conselhos Técnico – Científicos e os Conselhos Pedagógicos das Unidades Orgânicas do Instituto bem 
como as organizações sindicais, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal aprovou por 
Despacho (Despacho n.o 3271/2013), ao abrigo da alínea n) do número 1, do artigo 25.o dos Estatutos do 
IPS e do artigo 29o-A do ECPDESP, o Regulamento de Avaliação de Desempenho e Alteração do 
Posicionamento Remuneratório do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Setúbal. 
(http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file? p_name= F2069011600/ 
Regulamento%20RAD.pdf). Este regulamento visa a melhoria contínua e o reforço da qualidade do 
processo ensino-aprendizagem, da investigação e da relação com a envolvente. O regulamento estipula 
que a avaliação do desempenho do pessoal docente é realizada a cada três anos e contempla uma 
avaliação das componentes Pedagógica, Técnico – Científica, Relação com a envolvente e Organizacional, 
havendo a possibilidade de permitir ao docente aferir a sua progressão ao longo do período em avaliação 
através de monitorização do desempenho. Participam no processo de avaliação: o avaliado, Conselho 



Técnico – Científico (CTC), o Conselho Pedagógico e a Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica (UO), 
bem como Peritos Externos à UO, o Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho dos Docentes 
(CCADD) do IPS e o Presidente do IPS. Este regulamento aplica-se a todo o pessoal docente do IPS com 
relação jurídica de emprego público.
O pessoal docente especialmente contratado em regime de contrato a termo certo é avaliado pelo 
Conselho Técnico-Científico da Unidade Orgânica mediante relatório fundamentado subscrito por dois 
professores com contrato por tempo indeterminado da respetiva área disciplinar ou afim, tendo por base o 
relatório de atividades do docente, bem como o Curriculum Vitae.
A coordenação do curso, em conjunto com a Unidade de Qualidade que visa avaliar o sucesso académico 
(UNIQUA) do IPS promoverão junto dos professores (e dos estudantes) a avaliação sobre as estratégias de 
ensino-aprendizagem e sobre as metodologias de avaliação utilizadas nas diferentes UC do curso, de foma 
a aferir a articulação com os conteúdos lecionados e os objectivos definidos. 

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
Accomplishing to 35th Article-A of the Statute of the Career Academic Staff of Polytechnic (ECPDESP), 
approved by Decree-Law 185/81, July 1, the wording of Decree-Law 207/2009 August 31 and Law Nr. 7/2010 
of 13 May and after public discussion held under paragraph 3 of Article 110 of Law 62/2007 of 10 
September (RJIES) , after consultation with the technical advice - Scientific and Pedagogic Councils of the 
Schools of the Institute as well as the trade unions, the President of the Polytechnic Institute of Setubal 
approved by Order (Order No. 3271/2013), under paragraph n) number 1 of Article 25 of the Statute of IPS 
and 29a of ECPDESP Article, the Rules of Performance Evaluation and Changing the Remuneration 
Positioning of Academic Staff of Polytechnic Institute of Setúbal 
(http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file? p_name= F2069011600/ 
Regulamento%20RAD.pdf). This regulation aims to continuously improve and strengthen the quality of 
teaching-learning process, research and relationship with the surrounding. The regulation stipulates that 
the evaluation of teacher performance is held every three years and includes an assessment of 
pedagogical components, Technical - Scientific, relationship with the environment and organizational, with 
the possibility of allowing the teacher to assess their progress over evaluation period through performance 
monitoring. Participate in the evaluation process: the assessed Scientific-Technical Council - (CTC), the 
Pedagogical Council and the Organic Unit Evaluation Committee (OU), as well as experts External to the 
OU, the Coordinating Council of the Teacher Performance Assessment of IPS (CCADD) and the President 
of IPS. This regulation applies to all IPS teaching staff with legal public employment relationship. The 
teaching staff specifically hired under contract for a fixed term is evaluated by the Scientific-Technical 
Council of Organic Unit by reasoned report signed by two teachers with tenure contract of the respective 
subject area or the like, based on the teacher's activity report and Curriculum Vitae.
The coordination of the course, together with the Quality Management Unit of IPS (UNIQUA) responsible for 
evaluate the academic success, will promote the evaluation by the professors (and the students) of the 
used teaching methodologies, Evaluation methods of all the curricular courses from the bachelor in order 
to assess the articulation between contents and overall established goals. 

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos:

A ESS/IPS desenvolve a sua atividade com recurso a unidades centralizadas de apoio, as quais se inserem 
em diferentes áreas: atendimento académico, gestão de recursos humanos, apoio financeiro e gestão do 
património, apoio informático, apoio à mobilidade internacional, apoio aos recursos documentais, apoio à 
divulgação e comunicação, investigação, qualidade, promoção da empregabilidade, apoio ao planeamento 
estratégico.
Dispõe do Serviço de Ação Social, que apoia os estudantes através da atribuição de bolsas de estudo, 
alimentação, prestação de cuidados de saúde e promoção da saúde, entre outras.
A ESS/IPS conta com trabalhadores não docentes afetos ao seu quadro de pessoal (8), os quais apoiam as 
áreas de Direção, secretariado dos órgãos, o funcionamento dos cursos, nomeadamente estágios. Esses 
trabalhadores asseguram ainda o apoio à sistematização da informação on-line e ainda ao 
desenvolvimento de todas as atividades letivas, formativas e culturais desenvolvidas.

5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
ESS / IPS develops its activity with support of centralized support units, which are inserted in different 
areas: academic assistance, human resource management, financial and asset management, computer 
support, support for international mobility, support resources documentary, supporting the dissemination 
and communication, research, quality, employability promotion, support to strategic planning.
It has the Social Action Service, which supports students by awarding scholarships, food, providing health 
care and health promotion, among others.
ESS / IPS has not workers affects teachers to its staff (8), which support the areas of Management, 
secretariat of the organs, the operation of the courses, including internships. These workers also ensure 



support for the systematization of online information and further development of all teaching activities, 
educational and cultural developed.

5.2. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, 
salas de computadores, etc.):

As instalações afetas ao ciclo de estudos são compostas por: salas de aula, anfiteatros, auditórios, 
laboratórios de informática, de química e de microbiologia, de movimento humano, fisioterapia, de 
enfermagem, da voz e da fala. Dispomos ainda de um centro de documentação/biblioteca e salas de 
estudo. Salienta-se ainda a existência de wi-fi em todo o campus. Está prevista a construção de um novo 
edifício/escola para 2018, no sentido de promover as melhores condições para o funcionamento dos 
cursos atuais e em proposta da ESS/IPS.

5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, 
computer rooms, etc.):

The installations to the course consist of: classrooms, lecture halls, auditoriums, computer labs, chemistry 
and microbiology, human movement, physical therapy, nursing, voice and speech. We also have a 
documentation center / library and study rooms. Note also that there is wi-fi throughout the campus. It is 
planned to build a new building / school for 2018, to promote the best conditions for the functioning of the 
current courses and proposal ESS / IPS.

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos 
(equipamentos didáticos e científicos, materiais e TICs):

Principais equipamentos da ESS/IPS e do IPS em geral: 
1. Camas Articuladas e Marquesas
2. Modelos Anatómicos de média e de alta-fidelidade
3. Material de laboratório consumível
4. Materiais auxiliares de marcha (canadianas, andarilhos, cadeira de rodas)
5. Computadores
6. Softwares vários (Matlab, Filter Solutions, ORACLE, Final Cut, etc)
7. Bases de Dados (B-on; EBSCO, Cochrane, Pubmed, etc)
8. Projectores de slides e vídeo
9. Impressoras
10. Fotocopiadoras
11. Papel e tinteiros
12. Filmes
13. Livros, revistas e CDs
14. Gravadores

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):

Main equipment of the ESS / IPS and IPS in general:
1. Hinged beds and couches
2. Anatomical Models middle- and high-fidelity
3. consumable laboratory supplies
4. Materials walking aids (crutches, walkers, wheelchair)
5. Computers
6. various software (Matlab, Filter Solutions, ORACLE, Final Cut, etc.)
7. Databases (B-on, EBSCO, Cochrane, Pubmed, etc.)
8. Slide projectors and video
9. Printers
10. Photocopiers
11. Paper and ink cartridges
12. Movies
13. Books, magazines and CDs
14. Recorder

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 su. 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 (FCT) IES / Institution Observações / 

Observations
BioISI, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa Excellent Fundação da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa
CEMBE - Centro de Estudos de 
Medicina Baseada na Evidência

Informação 
indisponível

Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa

CIIS- Centro de Investigação 
Interdisciplinar em Saúde

Informação 
indisponível Universidade Católica Portuguesa

CIS -ISCTE – IUL - Centro de 
Investigação e Intervenção Social Excellent ISCTE - IUL

Ui&DE – Unidade de Investigação e 
Desenvolvimento em Enfermagem Fair Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa

REQUIMTE Excellent
REQUIMTE - Rede de Química e 
Tecnologia - Associação 
(REQUIMTE-P)

Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) Exceptional Fundação Calouste Gulbenkian (FCG)

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/e023a2b6-52eb-8d46-0396-57e91bd1df5a
6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram a. Atividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:

PTDC/NEU-BEN/1192/2012 (FCT)
RIPD/SAU-ESP/63720/2005 (FCT)
IDEUS – Erasmus +, KA2 Action
TINNET, COST project, BM1306
ELLAN (European Later Life Active Network - 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW)
ISOLearn for Higher Education Institutions (Erasmus+ Project, Ref.: 2014-1-PT01-KA203-001087)
Ouvindo os Idosos – projeto que promove o contacto entre os estudantes com os idosos, visando 
desenvolver competências relacionais intergeracional e o conhecimento sobre o processo de 
envelhecimento
COHEHRE - uma rede de ensino superior focada na fomação de profissionais da área da saúde e dos 
serviços sociais na união euopeia, a ESS-IPS é membro desde 2004 e vai organiza em 2017 pela 2ª vez, a 
conferência intenacional anual da rede.
Businet - é uma rede global de negócios fundada na Europa em 1987 e que tem um grupo sobre Ciências 
da Saúde. A ESS-IPS é membro desde 2014

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:

PTDC/NEU-BEN/1192/2012 (FCT)
RIPD/SAU-ESP/63720/2005 (FCT)
IDEUS – Erasmus +, KA2 Action
TINNET, COST project, BM1306
ELLAN (European Later Life Active Network - 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW)
ISOLearn for Higher Education Institutions (Erasmus + Project, Ref .: 2014-1-PT01-KA203-001087) 
" Listening to the Elderly" - a project that promotes contact between students with the elderly, to develop 
intergenerational relational skills and knowledge of the aging process
COHEHRE- is a learning organisation preoccupied with issues regarding the education and training of 
health and social care professionals across the European Union. ESS-IPS is an university member and will 
organize in 2017, fo the 2nd time the annual intenacional conference
Businet - a global business education netwok established since 1987 and including a new group on Health 
Sciences. ESS-IPS is member since 2014



7. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de 
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. Descreva esta. Atividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos 
objetivos da instituição:

A Incubadora de Ideias do disponibiliza apoio técnico especializado ao desenvolvimento de ideias de 
negócio. A Oficina de Transferência de Tecnologia e Conhecimento do IPS, integrada na rede OTIC’s de 
Universidades e Institutos Politécnicos, e a UAIIDE promovem atividades de I&D, com programas de apoio 
à formação avançada, concursos para projetos de I&D, programa de redução de horas letivas e programa 
de dispensa sabática para docentes.
A 27/4/2016, foi aprovada na ESS/IPS a criação do Centro Interdisciplinar de Investigação Aplicada em 
Saúde (CIIAS), concretizando o previsto no Despacho n.º 112/SPr/2013 de 5 de novembro.
No ano letivo 2015/16, a ESS/IPS realizou um ciclo de seminários na área da medicina tradicional chinesa e 
da acupunctura, o qual permitiu difundir informação sobre os princípios e práticas desse domínio e 
auscultar o potencial de interesse e de procura por parte da comunidade envolvente.

7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of 
the institution:

The Idea Incubator offers specialized and technical support to the development of business ideas. The 
IPS’s Technology and Knowledge Transfer Office, integrated in OTIC's universities and polytechnics 
network, and UAIIDE promote I&D activities, support programs for advanced training, financial programs 
for I&D projects, hours reduction program and sabbatical waiver program for teachers. The 27/04/2016, was 
approved in ESS / IPS the creation of the Applied Research Interdisciplinary Center for Global Health 
(CIIAS), implementing the provisions of Order No. 112 / SPr / 2013 5 November.
In the academic year 2015/16, the ESS/IPS held seminars in the field of traditional Chinese medicine and 
acupuncture, which allowed disseminate information on the principles and practices that domain and listen 
potential interest and demand from surrounding community.

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 se aplica pois sendo este um curso novo, não existem registos ou indicadores de empregabilidade no 
espaço do ensino superior português para cursos destas licenciaturas acreditados e em funcionamento. 
Estando o curso em funcionamento precede-se como para os restantes cursos do IPS.

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry responsible for employment data:
Not applicable because this is a new course, no records or employment indicators within the Portuguese 
higher education for these accredited undergraduate courses and running. Once the course is in progress 
will follow the procedures for the remaining courses IPS.

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Não é possível apresentar dados de acesso às ofertas formativas equivalentes, pelo facto de não existirem 
de tipologia idêntica (1º ciclo) na rede de ensino superior público. Podemos, contudo, estimar o número de 
potenciais candidatos ao ciclo de estudos que agora se propõe, tendo por base não só o interesse 
evidenciado por formações de áreas semelhantes no ensino privado não conducente a grau de licenciado. 
Parece-nos garantida uma procura superior ao número de vagas proposto.

8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Is not provide data access to equivalent training offers, doing to the fact that there are no identical type 
(1st cycle/graduation) in the public higher education system of Portugal. We can, however, estimate the 
number of potential candidates to the course of study that is now proposed, based on not only the interest 
shown by formations of similar areas in private education not leading to degree. It seems guaranteed a 
higher demand the number of vacancies proposed.

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
Não se aplica pois sendo uma formação nova ainda não existe no espaço do ensino superior português 
cursos destas licenciaturas acreditados e em funcionamento. No entanto, existem protocolos de 
colaboração já estabelecidos visando assegurar a realização de estágios pelos futuros estudantes.



8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
Not applicable because being a new formation does not yet exist this information in the area of higher 
education Portuguese courses such accredited degrees and running. However, there are cooperation 
agreements established to ensure the placements for prospective students.

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 n.º 74/2006, de 24 de Março:

No ensino superior nacional, em especial no Ensino Superior Politécnico, é uma prática consolidada na 
área da saúde a formação por ciclos com duração de 4 anos para o 1º ciclo. Na ESS/IPS, assim é com os 
cursos atualmente existentes. No enquadramento previsto pela legislação em vigor, a duração total do 
curso de licenciatura proposto é de 4 anos (8 semestres), perfazendo um total de 240 créditos, por ter sido 
esta duração definida, tendo em conta o volume de trabalho estimado para a aquisição das competências 
previstas no perfil final do curso. Em todas as formações do IPS 1 ECTS corresponde a 27h de trabalho do 
estudante.

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 Decreto-Lei no. 
74/2006, March 24th:

At the national higher education, especially at the Polytechnic Higher Education, is an established practice 
in health graduationin cycles lasting 4 years for 1st cycle. In ESS / IPS, so it is with the currently existing 
courses. In the framework provided by law, the total length of the proposed degree course is 4 years (8 
semesters), for a total of 240 credits, for being this defined duration, taking into account the estimated 
workload for the acquisition the powers set out at the end of the course profile. In all programms of IPS, 1 
ECTS corresponds to 27h of the student workload.

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
O número de créditos atribuído a cada unidade curricular baseia-se no DL n.º 42/2005: o trabalho é medido 
em horas estimadas de trabalho do estudante, que inclui todas as formas de trabalho previstas, 
designadamente as horas de contacto e as horas dedicadas a estágios, projetos, trabalhos no terreno, 
estudo e avaliação.
A atribuição dos créditos às distintas unidades curriculares assentou na estimativa realista da carga de 
trabalho necessária a um estudante médio, por forma a obter os resultados de aprendizagem 
estabelecidos. Tem em conta os pressupostos de organização do ano letivo (semestres de 15 semanas, 
média de horas semanal e o Regulamento Académico) e os pressupostos das metodologias - ou seja, o 
volume de trabalho considerado necessário conforme as metodologias de ensino-aprendizagem e de 
avaliação de cada unidade curricular. Procurou-se ajustar as tipologias de aula à carga de trabalho, 
considerando o equilíbrio entre unidades curriculares e a respetiva proporção no plano.

9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
The number of credits assigned to each unit is based on DL 42/2005: the work is measured in estimated 
hours of student work, which includes all forms of work provided, including contact hours and hours 
devoted to trainning, projects, field work, study and evaluation.
The allocation of credits to different units was based on realistic estimate of the workload required an 
average student, in order to achieve the set learning outcomes. It takes into account the organizational 
assumptions of the school year (15-week semesters, average weekly hours and the Academic Regulation) 
and assumptions methodologies - that is, the volume believed necessary according the teaching-learning 
methodologies and evaluation of each course. He tried to adjust the types of class to the workload, 
considering the balance between courses and the respective proportion in the plan.

9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS 
das unidades curriculares:

O grupo de professores que desenhou o plano de estudos distribuiu-se em grupos de trabalho, de acordo 
com as áreas científicas, conforme o plano de estudos ia sendo construído. Todos os docentes 
trabalharam em conjunto, consensualizando as decisões, quer a partir das competências previstas 
(objetivos de aprendizagem e resultados esperados) do curso, quer em coerência com a experiência 
científica e pedagógica dos outros cursos da ESS/IPS. Os responsáveis das unidades curriculares foram 
inquiridos sobre a atribuição dos créditos, em particular atendendo à natureza dos conteúdos 
programáticos e metodologias de ensino, para a previsão da carga de trabalho esperada para os 
estudantes adquirirem os conhecimentos pretendidos.



9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS 
credits of the curricular units:

The team of teachers who designed the curriculum distributed in working groups, according to scientific 
areas, according to the study plan was being built. All teachers worked together aligning decisions, 
considering either the skills aimed (learning objectives and expected outcomes) of the course, either in line 
with scientific and pedagogical experience of other courses of ESS / IPS. The heads of the courses were 
surveyed on the allocation of credits, particularly given the nature of the syllabus and teaching methods 
for the prediction of the expected workload for students to acquire the required knowledge.

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:

A universidade de Westminster, no Reino Unido detém o curso “Chinese Medicine Acupuncture BSc 
Honours”, com a duração de 3 anos e o curso de "Chinese Medicine Acupuncture BSc Honours with 
Foundation", com a duração de 4 anos. A universidade de Greenwich e a de Glyndwr detêm o curso 
“Acupuncture, BSc Honours”, com a duração de 3 ou 4 anos (full-time) ou com a duração de 5 anos (part-
time). A Universidade - London South Bank detém o curso: “Chinese Medicine: Acupunture BSc (Hons), 
com a duração de 4 anos (full-time).
À semelhança do plano de estudos aqui apresentado, os cursos de acupuntura no Reino Unido apostam 
no desenvolvimento intelectual e na componente prática como fatores determinantes, com recurso à 
interligação entre UC do mesmo ano e seguintes, asseguando uma formação contínua. Para além das 
especificidades inerentes à filosofia oriental, o curso integra UC que permitem desenvolver competências 
clínicas, pessoais, profissionais, e investigação em ciências da saúde.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of 
the European Higher Education Area:

The University of Westminster, UK, offers courses Chinese Medicine Acupuncture and Chinese Medicine 
BSc Honours BSc Honours with Acupuncture Foundation, with a duration of 3 and 4 years, respectively. 
The University of Greenwich and the Glyndwr has the course "Acupuncture, BSc Hons," lasting 3 or 4 
years (full-time) respectively. The London South Bank University offers the course Chinse Medicine: 
Acupuncture BSc (Hons), with a duration of 4 years (full-time).
Like the submitted syllabus, acupuncture courses taught in the UK betting on intellectual development and 
practical component as determining factors, using the interconnection between units of the same year and 
the following, ensuring continuous training. In addition to the specificity of Eastern philosophy, 
acupuncture course integrates courses that allow the development of clinical skills, personal, professional, 
and research in health sciences.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições 
de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Os objetivos do curso de licenciatura em acupuntura no Reino Unido assentam na aquisição de 
conhecimentos essenciais, no desenvolvimento de competências teórico-práticas, interpessoais e 
cognitivas e de atitudes críticas, de auto-reflexão, de profissionalismo e de respeito ético. De um modo 
geral, os programas curriculares foram planeados para que o estudante desenvolva a capacidade para 
estabelecer um diagnóstico diferencial e posso realizar o tratamento de acordo com os princípios e 
fundamentos da medicina tradicional chinesa. Conferem ao estudante a capacidade de na prática clínica 
de efetuar a anamnese, analisar o pulso, observar a língua, realizar técnicas de tratamento que incluem a 
inserção de agulhas, a utilização de ventosas, aplicação de tuina (massagem chinesa), moxabustão, 
guasha e Qigong.
Todavia, as unidades curriculares de ciências biomédicas promovem o desenvolvimento e a interligação 
dos métodos de diagnóstico e de tratamento da medicina convencional com os métodos de diagnóstico e 
tratamento da medicina chinesa. Com a disciplina de anatomia pretende-se que o estudante adquira 
competências para realizar a correta e segura identificação dos pontos de inserção de agulhas (pontos de 
acupuntura baseada na teoria dos meridianos); a disciplina de fisiologia habilita os estudantes para a 
realização de testes simples, como a medição da pressão arterial (procedimento de rotina na prática 
clínica); e a disciplina de fisiologia em articulação com a disciplina de patologia proporcionam ao 
estudante a capacidade de compreender os mecanismos gerais da doença, assim como, os mecanismos 
fisiopatológicos associados aos vários órgãos e sistemas, conferido ao estudante a capacidade de 
desenvolver uma comunicação eficaz com outros clínicos e reconhecer os seus limites de intervenção, 
direcionando os pacientes para outros profissionais de saúde; a disciplina de farmacologia capacita ao 
estudante a compreensão dos efeitos dos principais medicamentos e sensibiliza-os para as possíveis 
interferências ao nível da análise do pulso e no diagnóstico.
Esses objetivos correspondem ao perfil de um acupuntor competente para prestar cuidados com a 
adequação e eficácia, investigar e aprender continuamente, incorporando uma gestão eficaz de situações 



de mudança e incerteza num compromisso com a formação contínua.
Salienta-se que noutros países também existe a formação em acupuntura mas ao nível da licenciatura é o 
Reino Unido o país com mais ofertas, estando outros países europeus focados no ensino pós-graduado.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference 
institutions of the European Higher Education Area:

The objectives of the degree course in acupuncture in the UK based on the acquisition of essential 
knowledge in the development of theoretical and practical skills, interpersonal and cognitive and critical 
attitudes, self-reflection, professionalism and ethical respect. In general, the curricula were planned for the 
student to develop the ability to establish a differential diagnosis and can perform the treatment in 
accordance with the principles and fundamentals of traditional Chinese medicine. Give the student the 
ability to clinical practice to make the history, examine the wrist, watch the language, perform treatment 
techniques including needling, the use of suction cups, application tuina (Chinese massage), moxibustion, 
guasha and qigong.
However, the courses in biomedical sciences promote the development and interconnection of diagnostic 
and treatment methods of conventional medicine with the methods of diagnosis and treatment of Chinese 
medicine. With the anatomy of course intended that the student acquires competence to perform the 
correct and safe identification of needle insertion points (acupuncture points based on the theory of 
meridian); physiology discipline enables students to carry out simple tests, such as blood pressure 
measurement (routine procedure in clinical practice); and physiology discipline in conjunction with the 
pathology of course give the student the ability to understand the general mechanisms of the disease, as 
well as the pathophysiological mechanisms associated with the various organs and systems, given the 
student the ability to develop effective communication with other clinical and recognize its limits of 
intervention, directing patients to other health professionals; the pharmacology course enables the student 
to understand the effects of the main drugs and sensitizes them to the possible interference at the level of 
the pulse analysis and diagnosis.
These objectives correspond to the profile of a competent acupuncturist to provide care to the adequacy 
and effectiveness, investigate and learn continuously, incorporating effective management of changing 
situations and uncertainty in a commitment to continuous training.
It is noted that in other countries there is also training in acupuncture but at the undergraduate level is the 
UK the country with more offers, and other European countries focused on post-graduate education.

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 - Cinco Movimentos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Cinco Movimentos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Cinco Movimentos Unipessoal, Lda.pdf

Mapa VII - Centro Terapias Orientais VS

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Terapias Orientais VS

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Centro de Terapias Orientais_Vitor_Sepodes.pdf

Mapa VII - Artur Morais

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Artur Morais

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Artur Morais, Lda.pdf



Mapa VII - Espaço Caminhos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Espaço Caminhos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Espaço_Caminhos.pdf

Mapa VII - Get Balanced

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Get Balanced

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Get Balanced, Lda.pdf

Mapa VII - Harmonias do Ser

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Harmonias do Ser

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Harmonia do Ser.pdf

Mapa VII - MR_Terapias

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
MR_Terapias

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._MR_Terapias.pdf

Mapa VII - YCLS_Biomedica

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
YCLS_Biomedica

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._YCLS Biomédica Unipessoal, Lda.pdf

Mapa VII - Corpus Clinic

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Corpus Clinic

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Corpus Clinic-Terapias Alternativas, Lda.pdf

Mapa VII - Clínica Dentária Cariense

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Clínica Dentária Cariense

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Clínica Dentária Cariense.pdf

Mapa VII - Celeiro do Campo, Lda

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Celeiro do Campo, Lda



11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Celeiro do Campo Lda.pdf

Mapa VII - Clínica Estrela Esteves

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Clínica Estrela Esteves

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Clínica Estrela Esteves.pdf

Mapa VII - Clínica Raul Duarte Head Surgery Lda

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Clínica Raul Duarte Head Surgery Lda

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Clinica_Raul_Duarte_Head Surgery Lda.pdf

Mapa VII - Clínica Especial Médicos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Clínica Especial Médicos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Clínica Especial Médicos.pdf

Mapa VII - Clínica Polidiagnóstico

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Clínica Polidiagnóstico

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Clínica Polidiagnóstico.pdf

Mapa VII - Centro Médico de Sacavém

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Médico de Sacavém

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Centro Médico de Sacavém.pdf

Mapa VII - TopCare

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
TopCare

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._TopCare.pdf

Mapa VII - José Freire

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
José Freire

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._José Freire.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._Mapa de Distribuição do Estágios.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 
formação em serviço:

Na ESS/IPS cada curso de licenciatura possui regulamento próprio para os períodos de ensino 
clínico/educação clínica/estágio. No entanto, todos têm em comum a especificação de que a prática clínica 
decorra em instituições com protocolos de estágio com a ESS/IPS, sendo acompanhados por um 
orientador do contexto (Clínica/Instituição de Saúde) e um docente-orientador da Escola. A articulação 
escola/contexto de prática clínica é assegurada pela realização de reuniões preparatórias e de 
acompanhamento dos estudantes durante o período de estágio. Habitualmente, são realizadas 3 reuniões 
presenciais com o orientador e estudante, no contexto de prática clínica. 
Os Docentes-Orientadores são docentes da ESS/IPS, Doutores ou Especialistas selecionados de acordo 
com o Plano de Estágio, sendo as orientações contabilizadas na Distribuição de Serviço Letivo.

11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
In ESS / IPS each bachelor course has its own regulations for the periods of clinical teaching / clinical 
education / training. However, all have in common specification that clinical practice arises in institutions 
with stage protocols with ESS / IPS, and accompanied by a framework of guidance (Clinical / Health 
Institution) and a teacher-advisor of the School. The joint school / clinical practice context is provided by 
the holding of preparatory meetings and follow-up of students during the probationary period. These are 
usually held three in-person meetings with the supervisor and student, in the context of clinical practice.
The Teacher-Coaches are teachers of ESS / IPS, doctors or experts selected according to the Training Plan, 
and the guidelines recorded in the Sessional Service Distribution.

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_Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes 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

Marco António Madrugo 
Vieira Clínicas Oriental Med N/A Acupuntor (Cédula 

Profissional C-0500014) 23

Andreia Ferraz Barros Ponto da Fertilidade N/A
Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

10

Maria Alexandra Silva 
Dias

Lótus e Lírios Unipessoal 
Lda. N/A

Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

12

José Carlos Silva Freire José Freire N/A
Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

3

Artur Morais Artur Morais, Centro de 
Acupuntura, Unipessoal, Lda N/A

Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

10

Vítor José Marques 
Sepodes

Centro de Terapias Orientais 
de Vítor Sepodes

N/A 13



Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

Natália de Jesus Correia 
Roque Cordeiro

Cinco Movimentos 
Unipessoal, Lda N/A

Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

10

José Bento da Rocha 
Duarte

Corpus Clinic – Terapias 
Alternativas Lda N/A Acupuntor (Cédula 

Profissional C-0500077) 10

Fernando Luís 
Gonçalves Fernandes

Get Balanced, Saúde e Bem-
Estar, Lda. N/A

Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

10

José Carlos de Matos 
Januário da Silva Santos Harmonia do Ser N/A

Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

10

Margarida dos Reis 
Cachinho e Riscado dos 
Santos

Margarida Riscado – 
Terapias, Formação e 
Consultoria, Lda

N/A
Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

5

Liberto Alexandre Rodas 
Matos

YCLS Biomédica Unipessoal, 
Lda N/A

Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
novembro de 2016)

10

Emídio Maia Clínica Dentária Cariense, 
Lda N/A

Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

5

Sandra Feiteira Espaço Caminhos N/A
Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

7

Rafael Almeida Lopes Celeiro do Campo (Setúbal) N/A
Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

14

Filipa Baião Raul Duarte Head Surgery N/A
Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

14

Pedro Albuquerque Centro Médico de Sacavém N/A
Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

20

Almiro Tavares Ferreira Clínica Acupuntur Clinic Den 
Haag N/A

Acupuntor (Cédula 
requerida à ACSS em 
janeiro de 2016)

5

Lúcia Lourenço TOPCare N/A
Acupuntora (Cédula 
requerida à ACSS em 
fevereiro de 2016)

5

Marina da Conceição 
Oliveira de Almeida da 
Rocha Duarte

Corpus Clinic-Terapias 
Alternativas N/A Acupuntor (Cédula 

Profissional C-0500078) 10

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

Formação inovadora, na vanguarda das novas tecnologias, apostando no futuro. Explora as valências do 
corpo docente do IPS, especializado em áreas de saúde, ciências biomédicas e ciências sociais e 
humanas. Proposta bem estruturada, vocacionada para o ensino profissionalizante (cariz politécnico), 
concretizada nos estágios previstos em contextos clínicos e sob supervisão de detentores de cédula 
profissional em acupuntura.
O número de docentes especializados é adequado à natureza e objetivos do curso. 
A maioria dos docentes tem ligação estável à Instituição por um período superior a três anos.
A concretização de protocolos de colaboração com diferentes clinicas para a prática clínica dos 
estudantes é um ponto forte relevante.
A disponibilidade e o interesse de profissionais de acupunctura, com formação de nível superior 
(licenciatura, mestrado e doutoramento) reconhecidos noutros países (Espanha, França e China), para 
contribuírem para o ciclo de estudos são igualmente pontos fortes. 

12.1. Strengths:
innovative training, at the forefront of new technologies, investing in the future. Explores the valences of 
the faculty IPS, specializing in health, biomedical sciences and social sciences and humanities. Proposal 
well structured, dedicated to professional education (polytechnic nature), implemented in stages foreseen 



in clinical contexts and under the supervision of practicing certificate holders in acupuncture.
The number of specialized teachers is appropriate to the nature and objectives of the course.
Most teachers have stable connection to the institution for a period exceeding three years.
The implementation of cooperation protocols with different clinical for the clinical practice of students is a 
strong point relevant.
The availability and interest of acupuncture professionals with higher education (bachelor, master and 
doctorate) recognized in other countries (Spain, France and China), to contribute to the cycle of studies are 
also strengths.

12.2. Pontos fracos:
A não existência de doutorados na área específica da acupuntura devido à chegada muito recente destes 
cursos ao Ensino Superior nacional. O facto de esta ser uma formação nova impede a existência de 
experiência no Ensino Superior nacional na lecionação nestas áreas e de planos de estudos para 
comparação ou mesmo estimativa da procura por novos estudantes.
Dada a natureza inaugural da proposta, os docentes da área específica do curso, não possuem uma 
ligação por um período superior a três anos, à IES.

12.2. Weaknesses:
The absence of PhDs in the specific field of acupuncture due to the very recent arrival of these courses to 
the the national Higher Education. The fact that this is a new training prevents the existence of experience 
in the national higher education in these areas lecionação and syllabi for comparison or estimate demand 
for new students.
Given the inaugural nature of the proposal, the teachers of the specific area of the course, has no 
connection for more than three years, the IES.

12.3. Oportunidades:
O facto de existirem em Portugal e noutros países europeus instituições privadas de ensino em 
acupuntura permite estimar a possibilidade desta ser uma formação de sucesso, com grande procura 
junto dos estudantes que terminam o ensino secundário.
A abordagem política atual em Portugal é muito favorável às terapias não convencionais aplicadas à 
saúde.
A procura crescente de terapêuticas não convencionais na população nacional e a regulamentação recente 
da formação específica contribuem para a criação de uma oportunidade para o Ensino Superior Público. A 
associação de uma formação de 1º Ciclo que cumpre os critérios de funcionamento e de qualidade 
regulamentares com as dinâmicas e práticas académicas contribuirá para o desenvolvimento da 
investigação científica, nomeadamente em equipas multidisciplinares, que incentive a criação de mais 
evidência científica no domínio da acupunctura.
Fomentar a produção científica na área da acupuntura.

12.3. Opportunities:
The fact that there are in Portugal and other European countries private teaching institutions in 
acupuncture allows to estimate the possibility of this being a successful training with high demand among 
students who complete secondary education.
The current policy approach in Portugal is very favorable to non-conventional therapies applied to health.
The growing demand for non-conventional therapies in the national population and the recent regulation of 
specific education contribute to creating an opportunity for public higher education. The combination of a 
formation of 1st cycle that meets the regulatory operating and quality criteria with the dynamics and 
academic practices contribute to the development of scientific research, particularly in multidisciplinary 
teams, to encourage the creation of more scientific evidence in the field of acupuncture.
Foster scientific production in the field of acupuncture.

12.4. Constrangimentos:
A situação socio-económica do país, que coloca constrangimentos financeiros para todas as instituições 
do Ensino Superior Público, notoriamente observáveis na dificuldade de contratações. Por ser pioneira no 
ensino público, este ciclo de estudos não tem bases de comparação com outras instituições da rede de 
ensino público ao nível do seu potencial de captação de estudantes.
Inexistência de centros de estágios em instituições públicas do serviço nacional de saúde. 
Impossibilidade do corpo docente concorrer ao título de especialista de reconhecida experiência e 
competência profissional de acordo com o DL 206/2009.

12.4. Threats:
The socio-economic circumstances of the country that places financial constraints for all institutions of 
Higher Public Education, notoriously observable difficulty in contracting. Being a pioneer in public 
education, this cycle of studies has no basis of comparison with other institutions of the public education 
system at the level of its students capture potential.
Lack of stages centers in public institutions of the National Health Service. 



Inability faculty compete for the title of specialist recognized experience and professional competence in 
accordance with the DL 206/2009.

12.5. CONCLUSÕES:
A Acupuntura, área milenar integrada nas terapias não convencionais e com reconhecimento crescente 
das suas potencialidades e benefícios na promoção e qualidade de vida das pessoas, assume atualmente 
no panorama do Ensino Superior Português o reconhecimento enquanto área de formação de nível 
superior. Neste sentido, a ESS/IPS apresenta a proposta do Curso de Licenciatura em Acupuntura, com 4 
anos de formação e 240 ECTS, à semelhança dos cursos de licenciatura na área da saúde. É convicção da 
ESS/IPS, possuir os recursos humanos e materiais imprescindíveis a uma formação de qualidade e 
excelência, contribuindo para o desenvolvimento da acupunctura em Portugal.
A ESS/IPS assegura um corpo docente qualificado nas áreas das ciências fundamentais e das ciências e 
técnicas clínicas, partilhado com as suas outras licenciaturas na área da saúde, maioritariamente 
Doutorados ou Especialistas do Ensino Superior Politécnico. Na construção da presente proposta, a 
ESS/IPS articulou com especialistas e reconhecidos peritos na comunidade de acupuntores para 
assegurar a robustez científica e profissional da mesma. Assim, para as áreas da acupuntura contamos 
com um conjunto de futuros docentes com experiência profissional alargada no domínio da Medicina 
Tradicional Chinesa, formação de nível superior em áreas distintas, grau de Doutor em áreas afins da 
Acupuntura. Considerando que em Portugal ainda não existe formação superior reconhecida em 
Acupuntura, este corpo docente é garante de formação qualificada internacional.
A ESS/IPS considera assugurar com a presente proposta os requisitos previstos na Portaria Portaria n.º 
207-F/ 2014, sendo uma oportunidade de desenvolvimento para o IPS, para o distrito, para a região e para o 
País.

12.5. CONCLUSIONS:
Acupuncture, ancient area of health integrated in unconventional therapies has an increasing recognition 
of its potential benefits in the promotion of quality of life of people, today takes in the panorama of 
Portuguese Higher Education a recognition as higher education area. In this sense, the ESS / IPS presents 
the proposed Bachelor in Acupuncture with 4 years of training and 240 ECTS, like the other graduate 
courses in health of ESS/IPS. We are convinced in ESS / IPS, that we have the human and material 
resources essential to an education of quality and excellence, contributing to the development of 
Acupuncture in Portugal.
ESS / IPS ensures a qualified school in the areas of basic sciences and sciences and clinical techniques, 
shared with their other bachelor courses in health, mostly of the teachers have PhDs or are Specialists of 
the Polytechnic System. In the construction of this proposal, the ESS / IPS articulated with experts and 
recognized experts in the acupuncturists community to ensure scientific and professional strength of the 
same. Thus, for the areas of acupuncture we have a set of teachers (that will be contracted at full time) with 
extensive professional experience in the field of traditional Chinese medicine and acupuncture, higher 
education in different health areas, and PhD degree in a related field of acupuncture. Whereas in Portugal 
there is not yet recognized higher education in acupuncture, this team of teachers give national and 
international guarantees of qualified education.
ESS / IPS considers assugurar with this proposal the requirements of the law No. 207-F / 2014 being this 
proposal a great opportunity for development of the IPS, of the district, of the region and for the country in 
general.


