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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Curso de Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400338 – Disfunção do Desempenho Ocupacional I 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 726 ECTS: 7,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Isabel Ferreira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

187,5 60 30 - - - - - - 97,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta Unidade Curricular o estudante deverá demonstrar que é capaz de: 

•Descrever o desenvolvimento ocupacional normal ; 

•Identificar os diferentes distúrbios pediátricos que condicionam o desempenho ocupacional da criança; 

•Analisar, interpretar e relacionar as características dos diferentes quadros clínicos e o seu impacto no desenvolvimento 
ocupacional da criança e sua família. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1-Desenvolvimento Ocupacional da criança: 

a.0-1 ano; 

b.1-3 anos; 

c.3-6 anos; 

d.6-10 anos; 

e.Adolescência . 

2-Disfunções de Desempenho Ocupacional Pediátricas: 

a.Disfunções Ortopédicas Pediátricas 

b. Sindromes Polimarformativos - malformações e agenésias; 

c. Fraturas. 

3-Disfunções Reumatológicas Pediátricas 

4-Disfunções Neurológicas Pediátricas: 

a. Lesão do plexo braquial; 

b. Paralisia cerebral; 

c. Epilepsia; 

d. Guillian - barré; 

e. Espinha bífida; 
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f. Hidrocefalia; 

g. Distrofia neuromuscular.  

5-Disfunções Genéticas Pediátricas 

a. Trissomia 21; 

b. Síndrome Cornélia de Lange; 

c. Síndrome de Turner; 

d. Síndrome de X Frágil; 

e. Síndrome de Prader Willi. 

6-Perturbações do Neurodesenvolvimento 

a. Nascimento pré termo 

b. Perturbação do espectro do autismo 

c.  Perturbação de Hiperactividade / Defict de atenção;  

d. Incapacidade intelectual 

e. Atraso global do desenvolvimento; 

f. Perturbação do desenvolvimento da coordenação motora. 

7- Disfunções Pediátricas por Agentes Tóxicos  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Descrever as disfunções e patologias da infância  

Associar o impacto das diferentes patologias da infância, relacionando-os com o desempenho ocupacional 

Descrever o desenvolvimento normal da criança 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas e teórico-práticas. Método Interativo e expositivo, com apresentação de slides e utilização de projector 
multimédia. Pesquisa de artigos científicos relevantes e visitas de estudo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Identificar nos diferentes ambientes e contextos as disfunções ocupacionais da criança e o seu impacto no desempenho 
ocupacional. 

Compreender o desenvolvimento normal da criança e as competências de desempenho de acordo com o desenvolvimento da 
criança. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Contínua (AC) -  2 provas escritas individuais - classificação mínima admissível de 8Valores e 1 trabalho de grupo, 
com classificação minima admissivel de 8 valores. Aprovação à UC: nota mínima de 10 valores, na média ponderada das 
provas de avaliação e do trabalho de grupo. Apenas a classificação final da UC é obtida por arredondamento.  

Avaliação Final em Época Normal (EN) - Aplica-se aos alunos que não optem pela AC. Prova escrita individual que incide sobre 
a totalidade dos conteúdos leccionados na UC, classificação mínima admissível:10V. Apenas a classificação final da UC é 
obtida por arredondamento. 

Avaliação Final em Época de Recurso (ER) - Aplica-se aos alunos que não tenham obtido aprovação na AC e na Avaliação 
Final em EN (mesma tipologia dos métodos de avaliação da EN); classificação mínima admissível: 10V para cada método de 
avaliação. As melhorias são contempladas em ER.      
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