QUIROPRATICA

Proposta completa
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I. CARACTERIZAÇÃO DA PROFISSÃO DE PRIMEIRO CONTACTO
ÁREA DA SAÚDE

INTRODUÇÃO

1. Evolução histórica
A Quiroprática desenvolveu-se como teoria e como arte terapêutica, independentemente
da Medicina dita clássica e do seu ensino, porque a nova disciplina edificou o seu
próprio sistema de formação teórica e clínica.
Daí as medidas legislativas que lhe deram reconhecimento, não só na América mas
também no seio da União Europeia, onde muitos países já integram o exercício da
Quiroprática no Direito da saúde pública.
Identifica-se pela especificidade do seu contexto e da sua aplicação e pelo conteúdo da
sua formação. Pode-se analisar sobre bases concretas graças à estrutura do seu sistema
de ensino e a um modelo de organização profissional em domínios como a investigação,
a ética e a disciplina, que lhe conferem o carácter de ciência própria e de disciplina
distinta entre os ramos da arte de curar.
A Quiroprática define-se como um ramo particular das artes de curar que se apoia
em métodos muito específicos aplicados à prevenção, à detecção, à patologia e ao
tratamento das perturbações funcionais e neuro-fisiológicas ligadas às perturbações
do sistema locomotor. É uma ciência independente e distinta das outras artes
medicinais, precisamente porque utiliza os poderes inerentes e recuperadores do corpo
humano, realça o facto da relação existente entre a estrutura vertebral e o funcionamento
do sistema nervoso ser um factor de saúde relevante, pois a transmissão normal e a
expressão da energia do nervo são essenciais para a restauração e preservação da saúde;
A Quiroprática foi a primeira profissão a não utilizar medicamentos para tratar os
distúrbios do sistema neuro-músculo-esquelético, estabelecendo a ligação entre o bemestar, a saúde física, e a saúde individual e social. Esta ciência representa uma
abordagem realmente holística dos cuidados de saúde.
Nos países, onde a Quiroprática está regulamentada, o Quiroprático tem, por dever
deontológico, a obrigação de avaliar a condição de saúde do paciente.
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A Quiroprática é uma das profissões de saúde manuais mais utilizadas e praticada a
nível mundial, em mais de 100 países e encontra-se regulada por lei em cerca de 40
ordens jurídicas nacionais.
No entanto, muitos países ainda não desenvolveram o ensino da Quiroprática, nem
criaram leis que regulem o exercício qualificado da mesma. Desta forma, em alguns
países outros profissionais de saúde e leigos utilizam técnicas de manipulação da coluna
e alegam prestar serviços Quiropráticos. Estes não podem, porém, ter adquirido
formação na área da Quiroprática numa instituição idónea.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) apoia e encoraja os países a identificar
práticas, produtos e medicamentos seguros e eficazes que possam ser utilizados nos
serviços nacionais de saúde. A situação acima descrita justifica a criação de directrizes
relativas ao ensino da Quiroprática e ao exercício seguro desta actividade, bem como à
recolha de informação sobre as contra-indicações a este tipo de tratamento.
Apesar da manipulação da coluna vertebral remontar aos tempos de Hipócrates, quem
fundou a Quiroprática foi o Dr. Palmer em 1895. Os primeiros Quiropráticos com
formação académica surgiram nos Estados Unidos da América (EUA) em Davenport,
no Iowa, em 1897.
O Dr. Palmer desenvolveu a teoria e o método da Quiroprática, bem como o conceito da
subluxação e do ajustamento a partir de várias fontes, incorporando determinados
aspectos elaborados por si. O termo “quiroprático”, que deriva do grego e significa
“prática com à mão”, surgiu pela primeira vez com o Dr. Palmer e foi sugerido por um
paciente, o Reverendo Samuel H Weed.
A Quiroprática desenvolveu-se nos EUA durante um período de grande reforma na área
da formação e prática médicas. Na altura havia uma grande variedade de tratamentos
disponíveis, tanto no âmbito da medicina tradicional como no âmbito das medicinas
naturais.

1. 1. Filosofia e Princípios Fundamentais da Quiroprática
A Quiroprática é uma profissão na área da saúde que se baseia no diagnóstico,
tratamento e prevenção de distúrbios do sistema neuro-músculo-esquelético, bem como
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3.3. Do exame fazem parte os seguintes procedimentos:
Palpação (Estática e em movimento).
Análise postural
Exame ortopédico e neurológico
Avaliação psico-social
Modo de estar na vida
Consumo de drogas, medicamentos ou outros
Meios auxiliares de diagnóstico
Radiografia
Video fluoroscopia.
Tomografia computorizada
Ressonância magnética
Tomada de temperatura do corpo
EMG scanning.
Termografia.

4. Impressão clínica
A impressão resulta da observação do paciente e da interpretação dos sinais e sintomas
referidos de forma a aplicar o tratamento adequado às necessidades imediatas e de longo
prazo. É através deste processo que se obtém uma imagem mais clara do estado de
saúde do paciente.

5. Consulta inicial
Nesta consulta, o Quiroprático estabelece um plano de tratamento e/ ou de prevenção
com o paciente de acordo com os resultados da observação (impressão clínica). È nesta
consulta que o paciente é convidado a assinar o termo de aceitação do tratamento,
ficando definidos os objectivos e responsabilidades recíprocos.

6. Elaboração de Registos
Porque a elaboração dos registos pode envolver técnicas e/ou métodos específicos,
dependendo do objectivo do profissional, os Quiropráticos utilizam um processo de
descrever os cuidados que prestam aos pacientes, de acordo com os seus objectivos
profissionais. Esses sistemas, destinados a profissionais que dirigem os seus cuidados à
análise e correcção do complexo da subluxação vertebral, revelam as técnicas e/ou
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métodos empregues nos segmentos e/ou regiões ajustados. Podem ser incluídas outras
informações pertinentes, de acordo com as necessidades. A elaboração dos registos
compatibiliza-se com os procedimentos adoptados na Avaliação Final, Historia e
Exame, Duração do Cuidado e Instrumentos.
Como a decisão dos necessários cuidados, só pode ser tomada quando todas as
informações relevantes estiverem reunidas, é fundamental que se proceda ao registo do
seu passado e presente clínico.
A forma de elaboração de registos contendo as descrições do tratamento respeitantes à
subluxação e respectiva correcção ou ajustamento, podem ser altamente idiossincráticas.
Por isso esses registos, devem descrever correctamente o tratamento utilizado para
reduzir, corrigir ou estabilizar a subluxação. Do registo constam através de uma simples
legenda, as descrições das suas anotações, ou as abreviaturas, indicando tipo, níveis,
posições, listas e coordenadas das subluxações.
O formato S.O.A.P. é um dos vários sistemas aplicáveis e, pode ser utilizado com
pacientes que apresentem uma situação sintomática. Todavia, poderá não ser necessário
incluir dados subjectivos, (S), ou análises (A) detalhadas, em caso de pacientes que,
embora não tendo queixas, se submetem a um cuidado de prevenção, ou a exame para
determinar a ausência ou presença de subluxação vertebral e a respectiva redução.
Nessas circunstâncias, as referências podem apenas mencionar a informação relativa aos
resultados Quiropráticos, respeitantes às subluxações e ao plano consequente para as
corrigir. A avaliação (A), pode ser considerada excessiva, em virtude de as listagens,
coordenadas, segmentos ajustados, etc., poderem constar igualmente na secção do
objectivo (O). Acresce que, se a atenção do Quiroprático, estiver estritamente focalizada
nas subluxações, o mesmo poderá ficar limitado por diagnósticos, porventura já
incluídos no mesmo sector (O). Podem ser realizadas ulteriormente, em futuros exames
apreciações mais detalhadas, sobre as reacções ao tratamento, a longo prazo. A
observação Quiroprática, da coluna vertebral, de subluxações e outras análogas, são
consideradas anotações objectivas (O).
As anotações adicionais, relativas a futuras planificações, requerendo nova consulta,
podem ser ou não necessárias, dependendo do tipo de procedimento a ser administrado
na sequência dos planos, (P). Dependendo dos casos, pode simplesmente registar que o
tratamento deve ser retomado (R) quando necessário (N), (PRN).
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Podem ser adoptados outros formatos de anotações, como por exemplo:
•
•
•

D = Dados
A = Avaliação
P = Plano

Neste sistema DAP, os elementos objectivos e subjectivos, estão associados devendo ser
utilizado de preferência nos casos de tratamento de bem-estar. Outros métodos são
possíveis e adoptados desde que facultem informação relevante. Será desejável que se
use com mais frequência anotações abreviadas, listas de aspectos a examinar e sistemas
informatizados para aumentar a eficácia do cuidado ao paciente.
Os registos têm importância em caso de litígio, quando cedidos, permitem elaborar
relatórios da progressão, ou narrativa detalhada, da condição de saúde do paciente.
Não devem ser incluídos no registo procedimentos ou aspectos colaterais do paciente
que não são relevantes para a avaliação, porque desaproveitam tempo e dinheiro e nada
adicionam aos benefícios de saúde do mesmo. É o caso de procedimentos
preconcebidos de intercessão, como métodos ortopédicos, ou de avaliação neurológica.
A deliberação de empregar métodos da prática do Quiroprático, é tomada em cada caso,
de acordo com os indícios das queixas apresentadas pelo paciente, ou quando
evidenciados através do seu historial e dos resultados do exame inicial.

7. Diagnóstico e Intervenção precoce e Bem-estar
Nos casos em que não existe subluxação, a consulta de rotina tem um fim educativo e
preventivo. Isto porque, a par com a educação e sensibilização dos cidadãos para as
questões ambientais a saúde pública preocupa-se com uma nova questão. A intervenção
dos Quiropráticos em todo o mundo tem sido determinante na educação da população,
em questões como “Stop smoking”, controlo do peso, questões alimentares, redução do
stress, consumo de drogas, no entanto a sua principal intervenção tem sido na educação
para a importância de manter a saúde da coluna vertebral e da prevenção que deve ser
feita nas consultas de rotina e check-ups.

8. Instrumentação
É o recurso a qualquer meio ou aparelho para obter dados objectivos que podem ser
gravados e reproduzidos, sobre o estado do paciente no que se refere a subluxação
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vertebral. Esta instrumentalização pode dar informação sobre os aspectos biomecânicos
e neurológicos da subluxação vertebral. O Quiroprático recorre a vários métodos para
detectar e diagnosticar o complexo da subluxação vertebral, entre eles recorre a vários
instrumentos para proceder ao exame.

8.01. Análise postural
Permite detectar alterações da postura relacionadas com a subluxação. Pode ser feita
com recurso a fios de chumbo computorizados ou não.

8.02.Escalas bilaterais e quadrantes
Usam-se para determinar a distribuição do peso que, quando mostra assimetrias, é
indicação de possível alterações biomecânicas e ou deformações da coluna vertebral.

8.03. “Moiré contourografy”
É uma técnica fotográfica que permite gravar as alterações do contorno corporal
associada à subluxação. É essencial porque permite ver as assimetrias superficiais
indicativas da subluxação.

8.04. Inclinometria
É utilizada para medir o movimento contra um componente vertical de gravidade
constante, como ponto de referência. As alterações nos planos de movimento da coluna
podem estar ligados a subluxação vertebral.
Medições com aparelhos mecânicos electrónicos e de fluidos.

8.05. Goniometria
Medição do movimento activo das articulações.

8.06. Algometria
Medição da intensidade da dor.
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8.07. Current Perception Threshold (CPT) Testing
Avalia quantitativamente a função nervosa sensitiva. As alterações podem estar
associadas as subluxações.

8.08. Electroencefalografia
Incluindo mapa cerebral e análise espectral é usada para mostrar os efeitos da
subluxação e do ajustamento Quiroprático associado com a função cerebral.

8.09. “Somatosensory evoked potencials (SSEP)”
Podem ser utilizados para localizar disfunções neurológicas associadas as subluxações
vertebrais.

8.10.Termografia
Medição, por infravermelhos, das alterações da temperatura nos tecidos da coluna e
tecidos adjacentes.

8.11. Electromiografia de superfície
Utilização de eléctrodos manuais ou fixos para gravar as alterações na actividade dos
músculos, relacionada com a subluxação.

8.12. Resistência muscular
São utilizados testes para verificar a resistência dos músculos. Os testes podem ser
manuais mecânicos ou computorizados.

8.13. Questionários
São utilizados para conhecer as actividades diárias do paciente, reacção à dor, etc.
Não substituem a observação ou os indicadores físicos observados.

9. Imagiologia
9.1.Radiografia
Está indicada para mostrar a integridade do esqueleto.
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9.2. Videofluoroscopia
É utilizada para observar imagens da coluna, em movimento, quando há sintomas
clínicos suspeitos. Utiliza baixas radiações e actua através de um tubo intensificador que
permite detectar lesões não visíveis através do Raios X simples.

9.3. Ressonância magnética (RM)
É utilizada para visualizar lesões nos tecidos moles e ósseos.

9.4. Tomografia computorizada (TAC)
É utilizada para ver as lesões nos tecidos ósseos e moles.

9.5. Ecografia da Coluna
É utilizada para avaliar o tamanho do canal vertebral e detectar lesões nos tecidos moles
adjacentes e permite ver as inflamações das articulações e das raízes dos nervos,
simultaneamente.

9.6. Radioisotope Scanning (Nuclear Medicine Studies)
Método de detecção da extensão do processo patogénico, no sistema ósseo, tem de ser
aplicado por pessoal médico especializado e só é pedido quando outros meios de
diagnóstico menos gravosos não possam ser utilizados.

10. Avaliações e reavaliações dos resultados
A avaliação do progresso do paciente deve ser efectuada periodicamente, na sequência
das consultas. Esse sistema garante informação qualitativa e quantitativa, para
determinar qual a periodicidade das consultas e a duração do tratamento quiroprático.
Sempre que o paciente receba tratamento, deve ser submetido ao processo de
reavaliação, incluindo os dados obtidos no exame inicial e os adquiridos na avaliação.
Simultaneamente, a eficácia do tratamento é avaliada através de um plano de anotação
de resultados, numa ficha que inclui os elementos do primeiro exame e o das
reavaliações e em que se vão anotando elementos relevantes sobre a qualidade de vida e
da saúde geral, do paciente. A análise de todo estes conjunto de procedimentos, pode
servir para suprir ou rectificar, algum aspecto do tratamento orientando assim a
actuação do Quiroprático.
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As avaliações parciais e completas, implicam no mínimo, a revisão de dois e três
indicadores, anteriores positivos. Devem ser feitos mais exames à medida que o estado
do paciente os justifique. A repetição das avaliações parciais e das avaliações completas
deverão ser realizadas pelo Quiroprático, de acordo com os objectivos do plano de
tratamento.
As avaliações regulares permitem ao Quiroprático manter a excelência na qualidade da
sua prática. O resultado das avaliações não só alerta o Quiroprático para eventuais
situações problemáticas como pode evidenciar os aspectos positivos que podiam não ser
detectáveis de outra forma. A eficácia da aplicação de métodos para avaliar resultados é
imprescindível. Compete ao Quiroprático a responsabilidade de definir o plano de
cuidados e de reavaliação e a maneira de os executar.

11. Formas de ajustamento
Os ajustamentos são escolhidos pelo Quiroprático de acordo com as necessidades
individuais do paciente e devem ser seguros e eficazes de acordo com as regras
científicas da prática clínica do tratamento.

11.1. Algumas formas de tratamento e alguns termos de definição do
ajustamento:
Ajustamento: Redução e ou correcção da subluxação vertebral
Técnicas de reflexo
Adjusting Thrust
Adjusting Instruments
Blocking Technique
Cleavage
Concussion
Toggle
Toggle Recoil
Toggle Recoil with Torque
Manually Assisted Mechanical Thrust
High Velocity Thrust with Recoil
Manipulation
Amplitude: Magnitude
Thrust
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Impulse
Low Velocity Thrust with Recoil
Low Velocity Thrust without Recoil
Low Velocity Vectored Force without Recoil
Multiple Impulse
Tone
Torque
Velocity

12. Duração do tratamento de correcção da subluxação
A duração do tratamento é específica de cada paciente e a frequência das consultas
depende da redução dos sintomas e da eventual resolução dos indicadores da presença
de subluxação vertebral. Recomenda-se um plano de cuidados Quiropráticos de
prevenção e de bem-estar.

13. Quiroprática pediátrica
A subluxação pode afectar indivíduos em qualquer idade. O tratamento quiroprático
pode ser adoptado desde o nascimento. Como acontece em qualquer idade, devem
escolher-se os métodos de ajustamento adequados à idade e fase de desenvolvimento da
coluna vertebral. Deve ser feita ainda a educação parental para a importância da
detecção de subluxação infantil.

14. Segurança do paciente
A segurança do paciente, integra a completa relação dos cuidados oferecidos pelo
Quiroprático. Consequentemente, é importante definir logo desde o início, a relevância
da Quiroprática, bem como, igualmente, as suas limitações. Por isso os cuidados
Quiropráticos dependem dum termo de aceitação, entre o Quiroprático e o paciente.
Além disso, todo o tratamento quiroprático, deve ser criteriosamente seleccionado, para
oferecer ao paciente o máximo de benefício e o mínimo de risco.
Os pacientes são os responsáveis pelas suas opções e as suas expectativas, devem estar
de acordo com os objectivos do Quiroprático. As escolhas certas e seguras, só podem
ser feitas se o paciente entender os objectivos correctos. Assim, é importante reconhecer
que a Quiroprática é uma profissão, que contribui para a saúde pela detecção,
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localização, correcção ou estabilização de subluxações vertebrais. É importante que o
Quiroprático assuma as suas opções e responsabilidades profissionais. É dentro deste
contexto, que a segurança do paciente é referida neste capítulo.
Um Termo de Aceitação é um acordo de consentimento escrito, entre o Quiroprático e o
paciente. Este documento garante a informação sobre as responsabilidades do
Quiroprático, dos limites da Quiroprática e do benefício razoável que é esperado.
Assim, o conhecimento dos objectivos nos cuidados envolvidos, permite ao paciente
tomar uma decisão informada, aceitando ou não, os serviços do Quiroprático.
Igualmente, existirá a garantia de segurança e a responsabilidade, de que não serão
desenvolvidas promessas fictícias, por parte do Quiroprático, que proporcionem ao
paciente o direito a reclamações ou pretensões falsas.
Na literatura, existem raros relatos de acidentes, que se seguem à “manipulação”
vertebral. Contudo, não surgiram conclusões científicas definitivas sobre a relação
causal entre os referidos acidentes e a “manipulação”. Acresce que, ajustamento
vertebral e manipulação vertebral, não são termos sinónimos.

15. Reencaminhamento
15.1. Reencaminhamento profissional
Há dois tipos de reencaminhamento profissionais feitos pelos Quiropráticos:
Reencaminhamento de Quiropráticos para Quiropráticos: - Os Quiropráticos, em
virtude dos objectivos da sua profissão, educação e experiência, têm autoridade e
competência para realizar reencaminhamento directo, dentro da área e prática da
Quiroprática. Esse reencaminhamento pode ser feito quando o Quiroprático sentir
dificuldade em responder às necessidades específicas e particulares, de um caso.
Reencaminhamento de Quiropráticos para outros Profissionais de Saúde:
- O Quiroprático, no decurso da avaliação do paciente e do respectivo cuidado, pode
encontrar resultados que obstem ao desempenho da sua função, por estarem fora da sua
área profissional, legal, responsabilidade ou autoridade. Nessa altura tem o dever de
informar o paciente de que o problema esta fora da competência e da área da
Quiroprática bem como de facultar: - conselhos; avaliação; significado; diagnóstico;
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prognóstico; Face ao que, se o paciente assim optar, poderá consultar outro especialista
para resolver o seu problema quer seja um Quiroprático quer outro profissional de
saúde.

II. PERFIL PROFISSIONAL
Profissões: 0/1 Científica – Saúde – Reconhecida pela OMS (Organização Mundial de
Saúde)
INTRODUÇÃO
O papel ESPECÍFICO de um Quiroprático.
Os Quiropráticos têm um papel característico nos cuidados de saúde, com uma
abordagem terapêutica específica e holística. Têm como tarefas a promoção da saúde
estabelecendo a ligação entre a saúde física, a saúde individual e social.
A formação académica e clínica de um Quiroprático qualificado é supervisionada
internacionalmente, em todas as faculdades e universidades do mundo, pelo Council On
Chiropractic Education, que a controla.
Na Europa é possível obter formação de Quiroprática a nível universitário em Odense –
Dinamarca, em Glamorgan – País de Gales e no Anglo European College Of
Chiropractic em Bournemouth – filial da Universidade de Portsmouth, Inglaterra.
Em França, a Quiroprática é ensinada em Paris no Institut Franco-Europeén de
Chiropractique IFEC instituto independente acreditada pela European Council on
Chiropractic Education, agência Europeia da CCE Council on Chiropratic Education
(http://www.cce-europe.com) O European Council on Chiropractic Education é
membro candidato da ENQA _ The European Association for Quality Assurance in
Higher Education, http://www.enqa.eu

• Investigação e Ciência
A Quiroprática tem uma grande componente de Investigação e Ciência.
Um corpo de investigação permanente trabalha nas instituições académicas
universitárias sob coordenação do International Council on Chiropractic Education
(ICCE). Este mantém as ligações com o European Council on Chiropractic Education
(ECCE), com a Federation of Chiropractic Licencing
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Foundation for Chiropratic Education and Research (FCER), garantindo a formação
dos profissionais, a todos os níveis, do saber, de graduação, de pós graduação e
formação contínua, através de cursos, seminários e conferências.

Um Quiroprático Qualificado avalia e intervém da seguinte forma:
- Avalia clinicamente a coluna vertebral e as estruturas relacionadas.
- Avalia a integridade do sistema nervoso.
- Faz um diagnóstico.
Neste processo, recorre com frequência à utilização de meios complementares de
diagnóstico tais como raios-x, ressonância magnética, análise de sangue, entre outros.
Os Quiropráticos qualificados aplicam procedimentos individualizados de acordo com
às necessidades de cada paciente não recorrendo à cirurgia nem à medicação.
Os Quiropráticos qualificados participaram na redacção das guidelines para o controlo
da dor lombar aguda, defendendo-as e seguindo-as desde então.
Como profissão, a Quiroprática tem sido a primeira a deixar de recorrer a medicamentos
para tratar os distúrbios do sistema neuro- músculo-esquelético.
Nos países, onde a Quiroprática é regulamentada, o Quiroprático tem, por dever
deontológico, a obrigação de avaliar a condição de saúde do paciente.
Um Quiroprático é um profissional de saúde de contacto directo e primário com
formação académica universitária numa faculdade de Quiroprática reconhecida pelo
Council on Chiropractic Education, que trabalha em colaboração com os médicos
tradicionais e outros profissionais de saúde para os quais envia pacientes e dos quais
recebe pacientes.
Faz investigação, efectua estudos sobre conceitos, teoria e métodos, aperfeiçoa e aplica
os conhecimentos no âmbito da Quiroprática.
Estuda os problemas do sistema neuro- músculo-esquelético que afectam o ser humano;
Procede a exames quiropráticos e ao diagnóstico da subluxação vertebral e outras
alterações do sistema neuro- músculo-esquelético.
Administra tratamentos especializados nos casos de subluxação vertebral.
Dá pareceres e aplica métodos de prevenção e conservação da saúde.
Elabora pareceres e relatórios sobre questões da sua especialidade.

• Objectivo Global:
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A Quiroprática é uma profissão de saúde e bem estar que tem por objectivo a
localização, a detecção, a identificação, a prevenção, redução ou a correcção, pelos seus
métodos próprios e particularmente pela via de ajustamento específico, das subluxações
vertebrais ou das perturbações funcionais e neuro-fisiológicas ligadas a desequilíbrios
do sistema locomotor, principalmente a coluna vertebral, que afectam a integridade
neural e a saúde em geral.
Os ajustamentos e técnicas de manipulação aplicam-se aos segmentos osteo-articulares
e estruturas contíguas.
Os Quiropráticos são especialistas que dão especial atenção aos aspectos fisiológicos e
bioquímicos do corpo incluindo as relações entre sistemas músculo-esqueléticas,
neurológico, vascular e emocional tendo como objectivo alcançar uma saúde melhor e
maior bem-estar, em geral.

• Saídas Profissionais:
Integrado em unidades de saúde públicas ou privadas ou em regime de profissão liberal.

• Actividades:
Diagnóstico quiroprático, através de exame objectivo e recurso a exames auxiliares
de diagnóstico (imagiologia, análises…)
Prescrição de um plano de tratamento natural de distúrbios de saúde.
Todas as que se incluem no documento que caracteriza a Profissão.

• Intervenções especiais e especificas:
Aconselhamento em distúrbios neuro-músculo-esqueléticos, disfunções mecânicas,
controlo da dor, em bem-estar e saúde em geral.
Modificação comportamental: Cabe-lhes aconselhar os pacientes em nutrição, hábitos e
regimes alimentares, gestão de recursos, estratégia para enfrentar diversas situações,
supervisionamento e reabilitação, estabelecimento de objectivos para alcançar o bemestar físico mental e emocional através da Quiroprática.
Manter os pacientes activos. A Quiroprática sempre demonstrou os benefícios em
manter a saúde, o bem-estar e a actividade do paciente.
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O tratamento sempre que seja apropriado envolve o ajustamento quiroprático para
reduzir ou corrigir a subluxação.
O Quiroprático também recorre a manipulação, a reactivação, a reabilitação, restauração
e aumento da função e a recuperação física. Os tratamentos complementares podem
envolver o uso de electroterapia, massagens, e outros tais como ensinados em
faculdades de Quiroprática.
As especialidades quiropráticas correspondem a programas de permanência ministrados
por uma instituição creditada. São programas, a tempo inteiro com uma duração que
varia entre 2 a 4 anos. As áreas abordadas são as seguintes:
Radiologia, Ciências clínicas, Desporto e Readaptação.

• Princípios
O sistema nervoso é fundamental para a saúde. Deste facto resulta que as disfunções no
sistema nervoso alteram as funções vitais e baixam as defesas do organismo contra as
doenças.
O estudo da Quiroprática inclui o conhecimento dos mecanismos através dos quais o
sistema nervoso pode ser atingido e ou por qualquer forma lesado directa ou
indirectamente provocando efeitos nefastos.
A Quiroprática intervém para melhorar o funcionamento e a saúde independentemente
da presença ou ausência de sintoma ou de patologia diagnosticada.

1. Conhecimentos teóricos (saber)
O conjunto de saberes teórico/académicos de um Quiroprático qualificado é
reconhecido e supervisionado pelo International Council On Chiropractic Education,
que controla, internacionalmente, a formação académica e tirocínio, internacionalmente.
Os Quiropráticos enquanto prestadores de cuidados de saúde primários de primeiro
contacto, quer de forma independente, quer como membros de equipas de cuidados de
saúde, inseridos na comunidade em centros de saúde ou hospitais têm um vasto
conhecimento e domínio das ciências da saúde, destacando-se especialmente as ciências
relacionadas com a subluxação vertebral e/ou com os sistemas neuro-músculoesqueléticos;
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Possuem grande conhecimento da biomecânica do aparelho locomotor do ser humano e
do seu funcionamento normal ou anormal, e habilidade clínica que lhe permite avaliar,
em especial e de forma competente, a biomecânica da coluna vertebral;
Possuem capacidade de avaliar o historial clínico do paciente e o paradigma único do
tratamento quiroprático;
Possuem capacidade e competência em procedimentos manuais, especialmente no
ajustamento/manipulação da coluna vertebral e esqueleto, considerado imperativo no
domínio da Quiroprática;
São capazes de decidir, se o paciente pode receber tratamento quiroprático adequado em
segurança ou se deve ser encaminhado para outra instalação ou profissional de saúde
para receber tratamento complementar ou separado.
São competentes a efectuar um diagnóstico quiroprático diferencial com base nas
queixas do paciente;
São particularmente competentes em diagnósticos de exames de imagem, ortopedia,
gestão da dor e reabilitação do sistema neuro- músculo-esquelético e/ou no diagnóstico
e gestão do complexo da subluxação vertebral;
São competentes para tirar radiografias do esqueleto.
São competentes em interpretar exames laboratoriais;
São capazes de interpretar de forma crítica conhecimentos científicos e clínicos;
Compreendem e aplicam informação científica/médica fundamental e conseguem
consultar com e/ou encaminhar para outros profissionais de saúde;
Possuem as capacidades e os conhecimentos necessários para servir e comunicar com os
cidadãos de forma segura e eficaz.
Possuem capacidade para:
- Aplicar conhecimentos científicos fundamentais sobre o corpo humano;
- Compreender a natureza da biomecânica e da postura normal e anormal, bem como a
patofisiologia do sistema neuro- músculo-esquelético e a sua relação com as outras
estruturas anatómicas;
- Estabelecer uma relação satisfatória com os pacientes;
- Recolher e registar informação clínica e comunicá-la;
- Interpretar, de forma precisa, exames laboratoriais e exames de imagem ao sistema
neuro- músculo-esquelético;
- Efectuar um diagnóstico quiroprático clínico preciso;
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- Ajudar o paciente a tomar medida no melhoramento do seu bem-estar;
- Manifestar bom senso ao decidir qual o melhor tratamento a utilizar;
- Fornecer cuidados de Quiroprática competentes e contínuos;
- Perceber a aplicação dos métodos e técnicas actuais;
- Exercer com responsabilidade as sua funções;
- Valorizar os conhecimentos e competências da Quiroprática e de outras profissões na
área dos cuidados de saúde de forma a facilitar a colaboração e o respeito intra e
interdisciplinar;
- Seleccionar matérias de pesquisa, conceber projectos de pesquisa, avaliar estudos
clínicos de forma crítica e participar em programas de pesquisa multidisciplinares;
- Aceitar a necessidade de aprendizagem e desenvolvimento profissional contínuos.
Possuir conhecimentos de Ciência Pré-Clínica que incluem:
Anatomia, Dissecação Humana, Fisiologia, Bioquímica, Patologia, Microbiologia,
Farmacologia e Toxicologia, Psicologia, Dietética e Nutrição, Endocrinologia,
Histologia, Embriologia, Hematológia e Saúde Pública.
E os conhecimentos de Ciência Clínica que incluem:
Relatórios Clínicos, Exame Físico Geral, Diagnóstico Laboratorial, Diagnóstico
Diferencial, Radiologia, Neurologia, Reumatologia, Doenças dos Olhos/Ouvidos/Nariz
e Garganta, Ortopedia, Pediatria Básica, Geriatria Básica, Ginecologia e Obstetrícia
Básica, e Dermatologia Básica, Neuro-diagnóstico, Diagnostico visceral.
Conhecimentos das Ciências quiropráticas e Disciplinas Complementares
Estas, geralmente incluem:
Neurologia aplicada e ortopedia aplicada;
Biomecânica clínica, incluindo uma avaliação Quiroprática/Biomecânica específica do
paciente por meio de métodos como:
- Análise do modo de andar e postura
- Palpação estática e dinâmica das articulações, estruturas ósseas e palpação abdominal.
- Avaliação do tónus e função dos tecidos moles.
- Análise e diagnóstico de exames de imagem.
- Conhecimentos da História, Princípios e Filosofia dos cuidados de saúde pertinentes à
Quiroprática.
Ética e deontologia relativas ao exercício da Quiroprática.

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

26

Noções de medicina tradicional e cuidados de saúde complementares/alternativos.
Conhecimentos sobre a Gestão do Paciente que inclui:
Procedimentos manuais, especialmente o ajustamento da coluna, manipulação da
coluna, manipulação de outras articulações, mobilização de articulações, técnicas de
tecidos moles e de reflexo;
Exercício, programas de reabilitação e outras formas de tratamento activo;
Aspectos psicossociais da gestão do paciente;
Educar o paciente quanto à saúde da coluna, postura, nutrição e outras alterações do
estilo de vida;
Tratamento de emergência e procedimentos de gestão da dor aguda.
Outras medidas complementares, que podem incluir o uso de suportes para a coluna e
ortótica;
Reconhecimento das contra-indicações e procedimentos de gestão de risco, das
limitações do tratamento quiroprático, e da necessidade de aplicar protocolos sobre o
encaminhamento de pacientes para outros profissionais de saúde. Estes procedimentos
fazem parte do currículo académico das faculdades de quiroprática creditadas pelo
Council on Chiropractic Education incluído:
Anatomia

• Anatomia Geral

Planos do corpo e terminologia anatómica
Cabeça e pescoço
Tronco
Abdómen, pélvis e períneo
Membro superior e inferior
Pele incluindo a histologia

• Ossos e articulações:
Membro superior
Membro inferior
Pélvis
Classificação das articulações
Biomecânica
Desenvolvimento
Histologia

• Músculos:
Membro superior
Membro inferior
Pélvis
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Desenvolvimento
Histologia

• Nervos:
Membro superior
Membro inferior
Pélvis
Desenvolvimento
Estrutura e histologia

• Sistema cardiovascular e linfático:
Coração
Artérias
Veias
Vasos e tecidos linfáticos (incluindo o baço e o timo)
Desenvolvimento
Histologia

• Sistema digestivo:
Cavidade oral e faringe
Órgãos do sistema digestivo
Desenvolvimento
Histologia

• Sistema Respiratório:
Boca, nariz e seios nasais
Laringe, traqueia e brônquios
Pulmões, pleura e mediastino
Desenvolvimento
Histologia

• Sistema Urogenital:
Órgãos do sistema urogenital
Órgãos reprodutores masculinos
Órgãos reprodutores femininos
Desenvolvimento
Histologia

• Sistema Endócrino:
Glândulas e tecidos endócrinos
Desenvolvimento
Histologia

Anatomia da Coluna Vertebral
• Esqueleto axial:
Crânio
Coluna vertebral
Costelas e esterno/clavícula
Desenvolvimento
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• Músculos:
Cabeça e face
Pescoço
Tórax, dorso e abdómen
Pélvis e períneo
Desenvolvimento

• Articulações do esqueleto axial:
Classificação das articulações
Biomecânica

Anatomia do Sistema Nervoso Central e estruturas relacionadas:
Cérebro
Substância cinzenta e cerebelo
Medula espinal e meninges
Vascularização
Ventrículos e líquido cefalo-raquídeo
Desenvolvimento
Histologia

Anatomia do Sistema Nervoso Periférico e Sistema Nervoso Autónomo:
Nervos raquídeos e plexos
Pares cranianos
Enervação visceral
Enervação cutânea
Desenvolvimento
Histologia

Órgãos dos sentidos:
Visão
Audição e equilíbrio
Olfacto
Gosto
Histologia

Fisiologia
• Neurofisiologia:
Neurofisiologia
Potenciais de membrana, potenciais de acção e transmissão sináptica
Função motora
Função sensorial
Funções autonómicas
Funções córtex superior

• Fisiologia muscular:
Músculo cardíaco
Músculo-esquelético
Músculo liso
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• Fisiologia Cardiovascular:
Mecanismos Cardíacos
Electrofisiologia do coração
Hemodinâmica
Controlo da circulação
Circulação visceral
Sistema linfático
Hematologia e Imunidade

• Fisiologia Respiratória:
Mecanismos da respiração
Ventilação, volumes e capacidades pulmonares
Sistema regulador da função respiratória
Transporte O2 e CO2
Trocas gasosas

• Fluidos e Fisiologia Renal:
Controlo dos fluidos
Sistema regulador dos fluidos corporais
Filtração glomerular
Excreção e absorção tubular
Equilíbrio ácido/base

• Fisiologia Gastrointestina:
Ingestão
Digestão
Absorção
Sistema regulador da função gastrointestinal

• Fisiologia da Reprodução
• Fisiologia das Glândulas Endócrinas:
Produção de hormonas
Acção das hormonas
Regulação hormonal

• Exercício e fisiologia do stress
QUÍMICA
• Hidratos de Carbono; Lípidos; Proteínas e Aminoácidos:
Metabolismo
Catabolismo
Anabolismo
Composição química
Estrutura
Propriedades
Função
Conceitos de nutrição
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Fontes de nutrição e Digestão

• Lípidos:
Metabolismo
Composição química
Conceitos nutricionais

• Proteínas:
Aminoácidos
Péptidos

• Enzimas:
Classificação e função
Cinética e regulação

• Hormonas:
Efeitos metabólicos de certas hormonas
Metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas
Propriedades gerais: propriedades químicas e mecanismos de acção.

• Nucleótidos e Ácidos Nucleicos:

Metabolismo das purinas e pirimidinas
Química: estrutura, propriedades e função
ADN- RNA e síntese das proteínas

• Vitaminas e minerais:
Química:
Estrutura, propriedades, função, percursores das enzimas.
Conceitos de nutrição:
Fontes de alimentação
Absorção
Armazenamento

• Energéticos bioquímicos:
Conceitos básicos:
- Metabolismo dos fosfatos
- Reacções oxidação-redução
Ciclo de Krebs
Fosforilação oxidativa

PATOLOGIA
• Fundamentos de patologia:
Distúrbios a nível celular
Inflamação
Reparação
Neoplasia
Alterações hemodinâmicas
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• Alterações genéticas e congénitas:
Alterações dos cromossomas
Alterações metabólicas congénitas
Doenças congénitas

• Alterações do sistema imunitário:
Reacções de hipersensibilidade
Doenças auto imunes
Deficiência imunitária

• Doenças ambientais e nutricionais
• Alterações do sistema músculo-esquelético:
Ossos
Articulações
Músculos

• Alterações do sistema nervoso:

Sistema nervoso central e periférico

• Doenças dos sistemas orgânicos:
Cardiovascular
Gastrointestinal
Respiratório
Genito-urinário
Endócrino
Hematológico

MICROBIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA
• Princípios de microbiologia;
História
Estrutura do micróbio/ função
Sistemática da microbiologia médica: morfologia, culturas, características bioquímicas,
resistência, genética dos microrganismos
Antigénios
Grau patogénico

• Doenças transmissíveis e infecciosas;
Bactérias, Clamydia, Rickettsia e Mycoplasma
Vírus e priões
Fungos
Parasitas

• Gestão de doenças e epidemias;
Serviços de saúde e parâmetros de controlo de epidemias
Resistências a infecções e modos de transmissão
Prevenção e controlo
Doenças emergentes
Morbilidade e mortalidade
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• Saúde ambiental;
Saúde comunitária (alimentos, leite e qualidade da água)
Saúde ocupacional
Poluição (lixos, água e ar)

• Imunologia;
Tipos de imunidade
Células e sistema imunitário
Antigénio e anticorpo
Imunização
Serologia
DIAGNÓSTICO

• História clínica
• Observação
• Sinais vitais
• Exame da cabeça e pescoço
• Exame do tórax e abdómen
Observação, auscultação, percussão e palpação

• Exame urogenital:
Rectal
Urogenital masculino

• Diagnóstico clínico:
Cabeça, olhos, ouvidos, nariz e garganta
Doenças respiratórias
Doenças de sangue e linfáticas
Doenças gastrointestinais
Doenças urogenitais
Doenças endócrinas e metabólicas
Doenças imunológicas
Distúrbios nutricionais
Doenças infecciosas

• Leitura dos testes laboratoriais:
Análises de sangue
Análises de urina
Serologia
Química
Testes especiais
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DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO E MUSCULO-ESQUELÉTICO
• História clínica
• Análise da postura e da locomoção
• Exame ortopédico:
Coluna cervical,
Dorsal,
Lombar,
Bacia
Membros

• Exame neurológico:
Funcionamento do sistema nervoso central
Pares cranianos
Função motora
Função sensitiva
Reflexos

• Diagnóstico clínico:
Alterações neurológicas
Alterações do sistema vascular periférico
Desequilíbrios musculares
Alterações ósseas e articulares

DIAGNOSTICO POR IMAGIOLOGIA
• Técnicas de Raio X
Física
Câmara escura
Segurança

• Posições anatómicas normais e anatomia normal
Crânio
Coluna cervical, dorsal, lombar
Bacia
Outras…

• Diagnóstico
Esqueleto tórax
Abdómen

• Métodos de interpretação
Análise biomecânica
-Postura
-Subluxação
Processos de medição
Relatórios de Radiografias
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• Outros exames
Ressonância magnética
Tomografia axial computorizada
Ecografia
PRINCÍPIOS DE QUIROPRÁTICA

• Evolução histórica da Quiroprática e princípios
• Conceitos de subluxação e lesões da coluna
Modelos de reflexos somatosomáticos – Agressão proprioceptiva
Modelos neurológicos de compressão tracção
Modelos de reflexo visceral
Modelos de insuficiência vascular
Modelos tróficos – Dismorfia axonal
Modelos de neuroimunomodulação
Modelos biomecânicos
Outros
• Conceitos básicos da ciência Quiroprática:
Anatómicos
Fisiológicos
Biomecânicos
Patológicos

• Princípios da prática Quiroprática:
Etiologia da subluxação
Efeitos gerais do ajustamento e manipulação

PRÁTICA QUIROPRÁTICA
• Análise e avaliação da coluna:
Observação
Palpação
História e resultado da observação
Indicação ou contra-indicações do tratamento quiroprático

• Técnicas de ajustamento Quiroprático (cerca de 250 técnicas):
Técnicas de ajustamento cervical
Técnicas de ajustamento torácico
Técnicas de ajustamento lombar
Técnicas de ajustamento pélvico
Técnicas de ajustamento das costas e extremidades

• Gestão do tratamento e educação do paciente:
Outros testes de diagnóstico
Plano de tratamento e prognóstico
Medidas complementares
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Tratamento domiciliário, prevenção e reabilitação

OUTRAS CIÊNCIAS CLÍNICAS ASSOCIADAS
• Geriatria:
Processo degenerativo anatómico e fisiológico
Doenças geriátricas e planeamento do tratamento

• Dermatologia:
Tipos de lesões cutâneas
Infecções microbianas
Tumores
Dermatites
Doenças descamativas
Lesões papulares e vesiculares
Alterações da pigmentação
Reacções inflamatórias
Doenças dos folículos capilares e das glândulas sebáceas

• Doenças sexualmente transmissíveis:
Gonorreia
Sífilis
HIV
Herpes
Clamydia
Outros

• Toxicologia:
Farmacologia
Venenos
Toxicologia ambiental e ocupacional

• Actuações de urgência:
Paragem cardio-respiratória
Envenenamento
Lesões termais
Choque
Lesões da coluna e cabeça
Fracturas, luxações, roturas e entorses

• Psicologia:
Conceitos e teorias sobre a forma de lidar com a relação corpo/espírito
Perturbações mentais e emocionais
Métodos de diagnóstico e planeamento do tratamento

• Ginecologia e obstetrícia:
Exame ginecológico
Exame do peito/ alterações
Doenças ginecológicas e anormalidades
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Gravidez
Parto
Pós-parto
Complicações obstétricas

• Pediatria:
Cuidados do recém-nascido
Crescimento e desenvolvimento
Doenças congénitas
Doenças infecciosas das crianças
Factores patogénicos e lesões da infância
Problemas emocionais e dificuldades de aprendizagem
Problemas do comportamento alimentar

• Ética
• Fisioterapia
2. Competências e capacidades (saber fazer)
(Aptidões, Capacidades, Destrezas, Habilidades)
Proceder à observação e avaliação Quiroprática
A avaliação Quiroprática pode incluir, embora não circunscritos, os seguintes
procedimentos:
Exame Físico:
Palpação estática dos ossos e dos músculos;
Palpação do movimento;
Amplitude do movimento;
Exame da postura;
Comparação do comprimento das pernas; (estáticas, flectidas, síndroma cervical);
Testes musculares;
Avaliação psico-social.
Exame por Instrumentos:
Amplitude do movimento;
Termografia;
Medição da temperatura;
Testes musculares;
Electromiografia;
Algometria de pressão;
Testes neurológicos;
Balanças bilaterais e dos quatro quadrantes;
Variabilidade da pulsação cardíaca…ETC.
Exame de diagnóstico por Imagiologia:
Tomografia Computorizada;
Ressonância Magnética;
Análise Digitalizada Radiográfica.
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-Saber reconhecer mioespasmos da musculatura da coluna vertebral, bacia e
extremidades;
-Saber reconhecer e avaliar que os componentes neurológicos de uma subluxação, as
distorções da postura e outros factores podem provocar mioespasmos da coluna
vertebral, pélvis e extremidades;
-Saber reconhecer pontos gatilho que podem estar associados com disfunções articulares
associadas à subluxações vertebrais;
-Saber reconhecer por observação que as áreas de hipo ou hipermia podem estar
associadas à presença de subluxação vertebral;
-Saber que a postura do paciente é um importante elemento da análise Quiroprática;
-Saber avaliar a alteração na postura;
-Saber que a postura afecta a fisiologia a biomecânica psicologia e a estética;
-Saber que o alinhamento correcto do corpo garante bem-estar e o desalinhamento
limita as suas funções;
-Saber ler radiografias para determinar a integridade da estrutura óssea e dos tecidos
moles e a relação/posição entre si;
-Saber avaliar através da análise do comprimento das pernas e através de “testes de
reacção” (resposta muscular a uma informação neurológica);
-Saber aplicar os testes neurológicos ortopédicos quando indicados para avaliação da
subluxação vertebral para determinar a adequação para e a segurança na aplicação de
cuidados quiropráticos;
-Saber decidir, escolher e aplicar os ajustamentos quiropráticos às situações de cada
paciente;
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-Conhecer a biomecânica do aparelho locomotor do ser humano e do seu funcionamento
normal ou anormal, e possuir habilidade clínica que lhe permita fazer uma avaliação de
forma competente;
-Ter capacidade e competência para adoptar os procedimentos manuais, especialmente
no ajustamento/manipulação da coluna vertebral, considerado imperativo no domínio da
Quiroprática;
-Ser competente a efectuar um diagnóstico diferencial com base nas queixas do
paciente;
-Ser particularmente competente em diagnósticos de exames de imagem, ortopedia,
gestão da dor e reabilitação do sistema neuro-músculo-esquelético e/ou no diagnóstico e
gestão de uma subluxação vertebral;
-Ser competente em interpretar exames laboratoriais;
-Ser capaz de interpretar de forma crítica conhecimentos científicos e clínicos;
-Compreender e aplicar informação científica/médica fundamental e conseguir consultar
com e/ou encaminhar para outros profissionais de saúde;
No total, possuir as capacidades e os conhecimentos necessários para servir e comunicar
com os cidadãos de forma segura e eficaz;
-Conseguir aplicar e desenvolver conhecimentos científicos fundamentais sobre o corpo
humano;
-Conseguir compreender a natureza da biomecânica e da postura normal e anormal, bem
como a patofisiologia do sistema neuro- músculo-esquelético e a sua relação com as
outras estruturas anatómicas;
-Conseguir estabelecer uma relação satisfatória com os pacientes;
-Conseguir recolher e registar informação clínica e comunicá-la; interpretar, de forma
precisa, exames laboratoriais e exames de imagem ao sistema neuro- músculoesquelético;
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-Perceber a aplicação dos métodos e técnicas actuais em tratamentos;

3. Competências Éticas e Formativas (saber aprender/saber ser)
(Atitudes comportamentos e condutas)
O Quiroprático, no exercício da sua profissão, é profissional e deontologicamente
independente e responsável pelos seus actos, não podendo ser subordinado à orientação
técnica e deontológica de estranhos à profissão no exercício das funções.
Está obrigado a cumprir um código de ética no qual se incluem deveres para com os
pacientes, para com os colegas e para com outras instituições de saúde e da comunidade.

São deveres gerais do Quiroprático:
-Manter sempre o mais alto padrão de profissionalismo (exercer a sua profissão com
dignidade, consciência e entrega, pondo sempre o interesse do paciente ao mais alto
nível).
-O Quiroprático, de origem estrangeira, deverá possuir conhecimentos da língua
portuguesa necessários e indispensáveis para poder ter uma comunicação clara e
profissional na relação "Doutor/Paciente".
-Deverá prestar um serviço seguro, competente e eficaz, aos seus pacientes, com
respeito pela dignidade do ser humano.
-O Quiroprático tem o dever de ouvir os pacientes.
-O Quiroprático está obrigado a sigilo profissional. Deve guardar segredo e ter especial
cuidado com as comunicações electrónicas, escritas ou orais. Deve proteger a
informação de forma a evitar que seja ouvida ou lida por outrém sem credenciação.
Deve ter especial cuidado com as pessoas a quem é permitido aceder aos dados dos
pacientes e do seu estado clínico que pode ser revelados através da prática clínica.
-O sigilo profissional abrange todos os dados pessoais e clínicos e tem carácter vitalício,
só podendo ser levantado com o acordo do paciente ou do seu legal representante, nas
condições a seguir referidas.
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-A informação relativa aos pacientes deve ser gravada e arquivada de acordo com a lei
de registo de dados pessoais. Quando sejam utilizados sistemas electrónicos de
gravação os arquivos não podem ser acedidos por entidades externas ao Quiroprático.
Os ficheiros deverão ser arquivados através de cópias de segurança “back up” do
sistema feitas com regularidade.
-O Quiroprático só pode prestar informações sobre os pacientes, a pedido de terceiros,
mediante prévio consentimento, devendo informá-los sobre as suas obrigações de
confidencialidade no processo.
-O sigilo profissional poderá ser levantado, mediante conhecimento prévio do paciente
sobre os aspectos acedidos, mediante decisão fundamentada de facto e de direito,
obrigando-se o destinatário da informação às mesmas obrigações de reserva:
a) Nos casos em que seja no interesse do paciente e se trate de prestar
informação a um estabelecimento ou outro profissional de saúde, e em casos de especial
relevância.
b) A pedido de autoridades judiciais.
c) Se o Quiroprático entender que é essencial para a saúde do paciente.
d) Por razões de interesse público.
-O Quiroprático, ao aceitar um paciente para tratamento, aceita a responsabilidade
durante o período que o paciente está sob o seu cuidado. Caso ocorra uma interrupção as
razões da mesma deverão ser discutidas com o paciente ou seu representante, bem como
a duração do tratamento.
-Caso se torne necessário deverão ser tomadas medidas para a transferência do paciente
para outro Quiroprático, ou para outro profissional de saúde.
-O Quiroprático não deve hesitar em pedir uma segunda opinião a um colega ou outro
profissional de saúde, se as circunstâncias o exigirem.
-O Quiroprático é livre de escolher quem quer tratar após a primeira consulta,
assistindo-lhe o direito de objecção de consciência.
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- No tratamento dos seus pacientes o Quiroprático deverá manter-se moral e eticamente
independente de qualquer conflito de interesse pessoal ou financeiro,.
-O tratamento quiroprático deve ser prestado mediante consentimento escrito, segundo
modelo aprovado pela Associação Portuguesa dos Quiropráticos e que respeita o
modelo universal recomendado.
-O Quiroprático deve usar de particular solicitude e cuidado para com a criança, o idoso
ou o deficiente, especialmente quando verificar que os seus familiares ou outros
responsáveis, não são suficientemente capazes ou cuidadosos para decidir sobre
procedimentos que assegurem a sua saúde e o seu bem-estar.
-Em caso de emergência, o Quiroprático prestará os cuidados humanitários de primeiros
socorros desde que esteja preparado, até que o paciente seja transferido para as
instalações adequadas ao seu estado de saúde.
-O Quiroprático deverá dispor de um registo completo e actualizado de cada paciente.
-O Quiroprático deve respeitar os direitos dos seus pacientes, não podendo
divulgar/comentar qualquer situação sobre o seu estado de saúde, com terceiros, sem
autorização expressa do mesmo, respeitando as regras de sigilo profissional.
-Nos casos em que verifique que o paciente não tem capacidade para compreender e
avaliar as propostas de tratamento que lhe são feitas, em termos de riscos e benefícios,
deve sempre procurar que o paciente esteja acompanhado de alguém de família ou que
seja responsável por ele para o ajudar a tomar decisões mais exigentes.
-O Quiroprático não deverá exagerar ou minimizar a natureza da situação do paciente,
não criando falsas expectativas sobre o tratamento que lhe aconselha.
-O Quiroprático deverá ter muito cuidado ao divulgar descobertas, novas técnicas ou
métodos de tratamento através de canais não profissionais.
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-O Quiroprático deverá, quando examina ou trata um paciente, utilizar apenas métodos e
instrumentos de Quiroprática.

Deveres para com colegas e outros profissionais de saúde:
-O Quiroprático deverá respeitar os colegas e os outros profissionais de saúde e não se
assumir como detentor de métodos e técnicas superiores.
-O Quiroprático deverá manter os mais altos padrões de conduta profissional.
-O Quiroprático poderá tratar pacientes de um colega, em caso de urgência ou a pedido
deste, devendo prestar-lhe os mais altos padrões de cuidados. O Quiroprático deverá
fornecer um registo do tratamento efectuado, com autorização expressa do paciente, e
não tentar perturbar a relação entre o paciente e o seu Quiroprático.
- O Quiroprático deve informar os pacientes que têm o direito de apresentar queixa na
APQ em caso de conflito, a qual actuará como árbitro, dando aos pacientes os contactos
necessários.
- Os Quiropráticos devem proteger os pacientes contra a condutas menos adequadas,
capazes de por em risco a sua saúde.
-O Quiroprático deve evitar qualquer conduta que possa diminuir ou por em risco a
confiança na profissão e nos seus profissionais, directa ou indirectamente.
- Em caso de detectar perturbação física ou psíquica no comportamento do paciente, e
para proteger a sua saúde, o Quiroprático deve considerar-se impedido de exercer
quaquer procedimento.
- O Quiroprático deve trabalhar sempre de acordo com a legislação em vigor sobre
saúde e segurança, muito especialmente regras de assepsia.
- O Quiroprático deve identificar e julgar riscos potenciais na profissão e a partir daí
tomar medidas de modo a controlar esses riscos.
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- O Quiroprático deve criar sistemas e medidas para lidar com emergências que possam
surgir.
-O Quiroprático deve respeitar e encorajar técnicas e contribuições que outros possam
trazer para o tratamento dos pacientes.
- O Quiroprático não deve descriminar ou criticar injustamente outro colega ou outro
profissional de saúde.
- O Quiroprático deve apoiar os colegas no desenvolvimento de conhecimentos
profissionais, técnicas e experiência.
- O Quiroprático deve assegurar-se de que o pessoal de saúde que emprega possui as
habilitações necessárias e preenche os requisitos profissionais de exercício, certificados
pelas organizações de classe, quando assim seja exigido por lei.
- O Quiroprático não deve permitir que uma pessoa que não seja Quiroprático faça
qualquer tipo de diagnóstico, ou tome qualquer decisão sobre tratamentos
Quiropráticos.
-O Quiroprático deverá ter sempre presente o código de ética, na sua vida profissional,
pessoal, e nas associações profissionais ou organizações de relevo.
-O Quiroprático deverá procurar actualizar-se e manter-se actualizado ao longo da sua
carreira profissional, e para isto, deverá empenhar-se na sua formação contínua.
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III. CÓDIGO DEONTOLÓGICO
1. Disposições Gerais
1. Princípios Gerais
Artigo 1º.
(Objectivo)
A Deontologia Quiroprática é o conjunto de regras de natureza ética que, com carácter
de permanência e a necessária adequação histórica na sua formulação, o Quiroprático
deve observar e em que se deve inspirar no exercício da sua actividade profissional.

Artigo 2º.
(Âmbito)
1. As disposições reguladoras da Deontologia Quiroprática são aplicáveis a todos os
Quiropráticos, no exercício da sua profissão, qualquer que seja o regime em que esta
seja exercida.
2. Os princípios afirmados no número anterior não são prejudicados pelo facto de, em
face de leis em vigor, não ser possível a sua aplicação ou sancionada a sua violação.

Artigo 3º.
(Independência dos Quiropráticos no exercício da profissão)
1. O Quiroprático, no exercício da sua profissão, é técnica e deontologicamente
independente e responsável pelos seus actos, não podendo ser subordinado à orientação
técnica e deontológica de estranhos à profissão Quiroprática no exercício das funções
clínicas.
2. O disposto no número anterior não contraria a existência de hierarquias técnicas
institucionais legal ou contratualmente estabelecidas, não podendo em nenhum caso um
Quiroprático ser constrangido a praticar actos Quiropráticos contra sua vontade.

Artigo 4 º.
(Competência exclusiva da Associação Portuguesa dos Quiropráticos)
O reconhecimento da responsabilidade disciplinar dos Quiropráticos emergente de
infracções à Deontologia e Técnica Quiropráticas é da competência exclusiva da
Associação Portuguesa dos Quiropráticos (APQ).

2. Deveres dos Quiropráticos
Artigo 5º.
(Princípio Geral)
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1. O Quiroprático deve, exercer a sua profissão com o maior respeito pelo direito à
Saúde e bem-estar dos pacientes e da comunidade.
2. O Quiroprático deve exercer a sua profissão em respeito pela vida, pela dignidade e
pela liberdade do seu paciente.
3. O Quiroprático deve exercer a sua profissão de acordo com os princípios
reconhecidos pela ciência Quiroprática.
4. O Quiroprático não deve considerar o exercício da Quiroprática como uma actividade
orientada para fins lucrativos, sem prejuízo do seu direito a uma justa remuneração,
devendo a profissão ser fundamentalmente exercida em benefício dos pacientes e do seu
bem-estar físico e social.
5. São designadamente proibidas todas as práticas que não sejam do interesse do
paciente ou que pressuponham ou criem falsas necessidades de consumo Quiroprático.
6. O Quiroprático deve, salvo em casos excepcionais e comprovados, apoiar qualquer
medida susceptível de melhorar a qualidade e disponibilidade dos serviços profissionais
da área onde exerce.
7. No exercício da sua profissão o Quiroprático deve ter em consideração as
consequências previsíveis que os seus estudos, as suas investigações e os seus trabalhos
possam ter na sociedade.
8. O Quiroprático deve promover e garantir acções de formação e educação no local
onde exerce a sua profissão.

Artigo 6º.
(Proibição de Discriminação)
O Quiroprático deve exercer a sua actividade profissional de uma forma não
discriminatória sem prejuízo do disposto no presente diploma.

Artigo 7º.
(Situação de Urgência)
O Quiroprático deve, em qualquer lugar ou circunstância, prestar tratamento de urgência
a pessoas que se encontrem em perigo imediato, independentemente da sua função
específica ou da sua formação especializada.

Artigo 8º.
(Calamidade Pública)
Em caso de calamidade pública, o Quiroprático, sem abandonar os seus doentes, deve
colocar-se à disposição das autoridades competentes para prestar os serviços
profissionais que, nessas circunstâncias, sejam necessários e possíveis.

Artigo 9º.
(Greve de Quiropráticos)
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Em caso de greve de Quiropráticos, e sejam quais forem as circunstâncias, o
Quiroprático deve assegurar a continuidade dos cuidados terapêuticos necessários aos
seus doentes.

Artigo 10º.
(Reclamações)
Devem possuir um sistema de reclamações nos consultórios, e actuar devidamente e
com prontidão a qualquer queixa apresentada por um paciente.

Artigo 11º.
(Dignidade)
O Quiroprático deve ter sempre um comportamento público e profissional adequado à
dignidade da sua profissão.

Artigo 12º.
(Outros deveres)
São ainda deveres do Quiroprático:
1. Cumprir o Estatuto da Associação Portuguesa dos Quiropráticos e respectivos
Regulamentos;
2. Participar nas actividades da Associação Portuguesa dos Quiropráticos e manter-se
delas informado, nomeadamente, tomando parte nas Assembleias ou Grupos de
Trabalho;
3. Desempenhar as funções para que cada um for eleito ou designado;
4. Cumprir e fazer cumprir as deliberações e decisões dos órgãos da Associação
Portuguesa dos Quiropráticos, todas de acordo com o Estatuto;
5. Defender o bom-nome e prestígio da Ordem/Associação Portuguesa dos
Quiropráticos;
6. Agir solidariamente em todas as circunstâncias na defesa dos interesses colectivos;
7. Comunicar à Associação Portuguesa dos Quiropráticos, no prazo máximo de trinta
dias, a mudança de residência, a reforma e os impedimentos por doença prolongada ou
serviço militar;
8. Pagar as quotas e demais débitos regulamentares.

3. Publicidade
Artigo 13º.
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1. A publicidade de um Quiroprático deve ser feita de acordo com as leis que regulam a
matéria, designadamente, nenhuma publicidade poderá empregar quaisquer palavras
frases ou imagens que possam sugerir uma garantia da cura.
2. Nenhuma publicidade poderá fazer qualquer tipo de comparação com outros
profissionais de saúde, identificáveis ou não, quer quanto à qualidade quer quanto ao
preço dos serviços prestados.
3. O design, dimensões, tipos de letra, cores, grau de iluminação, material, e outros
detalhes físicos da publicidade usada por um Quiroprático devem conter a informação
necessária para poder ser contactado.

4. Clínicas e Centros Quiropráticos
Artigo 14º.
(Clínica ou Centro Quiroprático)
1. A Clínica ou Centro Quiroprático é o local de trabalho onde o Quiroprático exerce, de
um modo autónomo, actividade profissional privada.
2. O Quiroprático tem obrigação de comunicar à Associação Portuguesa dos
Quiropráticos a sua primeira instalação, bem como qualquer mudança posterior.

Artigo 15º.
(Localização)
Devem respeitar as normas de saúde, higiene e segurança em vigor nos
estabelecimentos de saúde.

Artigo 16º.
(Prevenção de riscos)
1. Devem identificar e julgar riscos potenciais na profissão e a partir dai tomar medidas
de modo a controlar esses riscos.
2. Devem criar sistemas e medidas para lidar com emergências que possam surgir.
3.Na utilização de radiações ionizantes deve respeitar-se a legislação e os regulamentos
em vigor.

Artigo 17º.
(Colaboradores e outro pessoal)
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1. Deve assegurar-se de que o pessoal de saúde que empregam possui as habilitações
necessárias e preenche os requisitos profissionais de exercício, certificados pelas
organizações de classe, quando assim seja exigido por lei.
2. Não deve ser permitido que uma pessoa que não seja Quiroprático faça qualquer tipo
de diagnóstico, ou tome qualquer decisão sobre tratamentos Quiropráticos.
3. Pode, contudo, autorizar outra pessoa que não seja um profissional de saúde,
habilitado a avaliar e tratar alguns aspectos relacionados com o caso do paciente, sob a
sua responsabilidade, mediante prévio consentimento deste, porque a terceira pessoa
tem especiais qualificações para realizar as tarefas que nele são delegadas. Porém,
sempre sob responsabilidade total do Quiroprático.

Artigo 18º.
(Substituição de duração superior a doze meses)
Quando a duração da substituição ultrapasse doze meses deve o correspondente acordo
ser objecto de prévia homologação pela Associação Portuguesa dos Quiropráticos, que
se pronunciará sobre o requerido no prazo de noventa dias, equivalendo o seu silêncio,
findo este prazo, a concessão de homologação.
Artigo 19º.
(Proibição de desvio de pacientes)
O Quiroprático que desvie para si pacientes de outro colega Quiroprático incorre numa
grave infracção deontológica.

Artigo 20º.
(Proibição de substituição)
1. O Quiroprático, temporária ou definitivamente privado do direito de exercer a
profissão por decisão judicial ou disciplinar, pode fazer-se substituir durante o
cumprimento da pena, salvo determinação em contrário da própria decisão.
2. A proibição prevista no número anterior não dispensa o Quiroprático de tomar as
medidas adequadas para assegurar a continuidade dos cuidados Quiropráticos aos
pacientes em tratamento no momento do início da execução da pena.

Artigo 21º.
(Transmissibilidade de consultório)
É lícita a transmissão entre Quiropráticos, ou entre herdeiros de Quiroprático e outro
Quiroprático, do consultório Quiroprático, nos termos da lei aplicável.

5. Deveres dos Quiropráticos para com os pacientes
Artigo 22º.

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

49

(Princípio geral)
O Quiroprático deve manter sempre o mais alto padrão de profissionalismo: exercer a
sua profissão com dignidade, consciência e entrega, pondo sempre o interesse do
paciente ao mais alto nível. Deve prestar um serviço seguro, competente e eficaz com
respeito pelo ser humano.

Artigo 23º.
(Dever de respeito)
A idade, o sexo, a natureza da doença, são elementos que devem ser tidos em
consideração no exame clínico do paciente.

Artigo 24º.
(Condições do exercício)
O Quiroprático deve procurar exercer a sua profissão em condições que não
prejudiquem a qualidade dos seus serviços e da sua acção, não aceitando situações de
interferência externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clínicos e éticos.

Artigo 25º.
(Respeito por qualificações e competência)
1. O Quiroprático não deve ultrapassar os limites das suas qualificações e competências.
2. Quando lhe pareça indicado, deve pedir a colaboração de outro Quiroprático ou
indicar ao doente Colega que julgue mais qualificado.

Artigo 26º.
(Objecção de consciência)
O Quiroprático tem o direito de recusar a prática de acto da sua profissão, quando tal
prática entre em conflito com a sua consciência moral, religiosa ou humanitária, ou
contradiga o disposto neste Código.

Artigo 27º.
(Livre escolha do doente)
Cada pessoa tem o direito de escolher livremente o seu Quiroprático, nisso residindo um
princípio fundamental da relação entre o paciente/ Quiroprático e que este deve respeitar
e defender.

Artigo 28º.
(Duração do tratamento)
1. O Quiroprático, ao aceitar um paciente para tratamento, aceita a responsabilidade
durante o período que o paciente está sob o seu cuidado. Deverá ser estabelecida a
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duração do tratamento e discutidas as razões de uma interrupção, caso ocorra, com o
paciente ou seu representante.
2. Se necessário, deverão ser tomadas medidas para a transferência do paciente para
outro Quiroprático, ou para outro profissional de saúde.

Artigo 29º.
(Isenção)
O Quiroprático só deve tomar decisões ditadas pela sua ciência e consciência,
comportando-se sempre com correcção.

Artigo 30º.
(Mudança de Quiroprático)
O paciente tem o direito de mudar de Quiroprático Assistente e este o dever de respeitar
esse direito. Um Quiroprático não deve hesitar em pedir uma segunda opinião a um
colega ou outro profissional de saúde, se as circunstancias o exigirem.

Artigo 31º.
(Direito de recusa de assistência)
O Quiroprático é livre de escolher quem quer tratar após a primeira consulta, assistindolhe o direito de objecção de consciência.

Artigo 32º.
(Direito de recusa de acto especializado)
O Quiroprático Especialista deve abster-se de praticar qualquer acto ou exame próprio
da sua especialidade cuja indicação clínica não lhe pareça segura.

Artigo 33º.
(Recusa de continuidade de assistência)
1. O Quiroprático pode recusar-se a continuar a prestar assistência a um paciente
devendo providenciar o respectivo encaminhamento para outro colega ou para outro
profissional ou estabelecimento de saúde.
2. Em todo caso deve assegurar-se que não há prejuízo para o paciente, nomeadamente
por lhe ser possível assegurar assistência por Quiroprático de qualificação equivalente.
Deve prestar os esclarecimentos necessários para a regular continuidade do tratamento e
deve prevenir previamente o paciente ou a família, quando seja o caso.

Artigo 34º.
(Dever de informação sobre o tratamento)
1. O Quiroprático deve procurar esclarecer o paciente, a família ou quem legalmente o
represente, acerca dos métodos de diagnóstico ou de terapêutica que pretende aplicar.
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2. No caso de crianças ou incapazes, o Quiroprático procurará respeitar na medida do
possível, as opções do paciente, de acordo com a capacidade de discernimento que lhes
reconheça, actuando sempre em consciência na defesa dos interesses do paciente.

Artigo 35º.
(Consentimento prévio)
O tratamento Quiroprático só pode ser prestado mediante consentimento escrito,
segundo modelo aprovado pela APQ e que respeita o modelo universal recomendado. O
consentimento é prestado pelo paciente ou seus pais ou tutores, se for menor ou incapaz,
ainda que temporariamente.

Artigo 36º.
(Prognóstico e diagnóstico)
O Quiroprático não deverá exagerar ou minimizar a natureza da situação do paciente,
não criando falsas expectativas sobre o tratamento que lhe aconselha.

Artigo 37º.
(Crianças, idosos e deficientes)
O Quiroprático deve usar de particular solicitude e cuidado para com a criança, o idoso
ou o deficiente, especialmente quando verificar que os seus familiares ou outros
responsáveis não são suficientemente capazes ou cuidadosos para tratar da sua saúde ou
assegurar o seu bem-estar.
-O Quiroprático deve usar de particular solicitude e cuidado para com a criança, o idoso
ou o deficiente, especialmente quando verificar que os seus familiares ou outros
responsáveis, não são suficientemente capazes ou cuidadosos para decidir sobre
procedimentos que assegurem a sua saúde e o seu bem-estar.

Artigo 38º.
(Tratamentos vedados ou condicionados)
O Quiroprático deve abster-se de quaisquer cuidados terapêuticos ou diagnósticos não
fundamentados cientificamente, bem como de experimentação.

Artigo 39º.
(Liberdade dos Quiropráticos)
O Quiroprático tem o direito à liberdade de diagnóstico e terapêutica, mas deve evitar
prescrever exames ou tratamentos desnecessariamente onerosos ou de realizar actos
Quiropráticos desnecessários.

Artigo 40º.
(Métodos e Instrumentos)
O Quiroprático deverá, quando examina ou trata um paciente, utilizar, apenas, métodos
e instrumentos de Quiroprática.
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6. Sigilo profissional e arquivos clínicos
Artigo 41º.
(Segredo profissional)
1. O Quiroprático está obrigado a sigilo profissional. Deve guardar segredo e ter
especial cuidado com as comunicações electrónicas, escritas ou orais. Deve proteger a
informação de forma a evitar que seja ouvida ou lida por outrem sem credenciação.
Deve ter especial cuidado com as pessoas a quem é permitido aceder aos dados dos
pacientes e sobre a informação que pode ser reflectida pela actividade do Quiroprático –
prática clínica.
2. O sigilo profissional abrange também todos os colaboradores directos do
Quiroprático.

Artigo 42º.
(Âmbito do segredo profissional)
1. O sigilo profissional abrange todos os dados, incluindo identidade, e tem carácter
vitalício, só podendo ser levantado com o acordo do paciente ou do seu legal
representante, e nas condições a seguir referidas.
2. A Informação relativa aos pacientes deve ser gravada e arquivada de acordo com a lei
de registo de dados pessoais. Quando sejam utilizados sistemas electrónicos de
gravação os arquivos não podem ser acedidos por entidades externas ao Quiroprático.
Os ficheiros deverão ser arquivados através de cópias de segurança “back up” do
sistema feitas com regularidade.
3. A confidencialidade é obrigatória durante a utilização/registo e consulta dos arquivos
e eliminação dos registos.

Artigo 43º.
(Escusa do segredo)
O sigilo profissional poderá ser levantado, mediante conhecimento prévio do paciente
dos limites do afastamento, dos seus motivos, neles se incluindo a legalidade, e de que o
destinatário da informação se encontra sujeito às mesmas obrigações de reserva: a) nos
casos em que seja no interesse do paciente e se trate de prestar informação a um
estabelecimento ou outro profissional de saúde, e em casos de especial relevância. b)
A pedido de autoridades judiciais. c) Se o Quiroprático entender que é essencial
para a saúde do paciente. d) Por razões de interesse público.

Artigo 44º.
(Manutenção do segredo em cobrança de honorários)
Na cobrança judicial ou extrajudicial de honorários, o Quiroprático não pode quebrar o
segredo profissional a que está vinculado, salvo o disposto no artigo anterior.
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Artigo 45º.
(Precauções que não violam o segredo)
A obrigação do segredo profissional não impede que o Quiroprático tome as precauções
necessárias, promova ou participe em medidas de defesa sanitária, indispensáveis à
salvaguarda da vida e saúde de pessoas, nomeadamente dos membros da família e
outras que residam ou se encontrem no local onde estiver o paciente.

Artigo 46º.
(Intimação judicial)
1. O Quiroprático que nessa qualidade seja devidamente intimado como testemunha ou
perito, deverá comparecer no tribunal, mas não poderá prestar declarações ou produzir
depoimento sobre matéria de segredo profissional, salvo nas condições atrás referidas.

Artigo 47º.
(Relatórios)
1. Os Quiropráticos podem elaborar relatórios nos quais deve constar que foram
emitidos a pedido do interessado ou seu representante legal, a data do início do
tratamento se este determinar alguma incapacidade, e o tempo provável do
impedimento, se este ocorrer.
2. Os relatórios devem respeitar o sigilo e não devem especificar o mal de que o
paciente sofre, salvo por solicitação expressa deste, devendo o Quiroprático fazer
constar o condicionalismo previsto.

Artigo 48º.
(Processo ou Ficha clínica e exames complementares)
1. O Quiroprático deve registar cuidadosamente os resultados das observações clínicas
que considere relevantes, conservando-as ao abrigo de qualquer indiscrição, de acordo
com as normas do segredo profissional.
2. A ficha clínica do paciente, a qual constitui a memória escrita do Quiroprático,
pertence a este e não àquele.
3. Os exames complementares de diagnóstico e terapêutica fazem parte do Processo
Clínico e devem ser mantidos durante o período de vida do paciente.

Artigo 49º.
(Comunicações)

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

54

Sempre que o interesse do paciente o exija, o Quiroprático deve comunicar sem demora
a qualquer outro Quiroprático assistente, os elementos do Processo Clínico necessários
à continuidade dos cuidados.

Artigo 50º.
(Destino dos registos em caso de sucessão a colegas)
1. Quando o Quiroprático cesse a sua actividade profissional, as suas fichas só podem
ser transmitidas ao Quiroprático que lhe suceda, salvaguardada a vontade dos pacientes
interessados e garantido o segredo profissional.

7. Honorários
Artigo 51º.
(Princípio geral)
1. Na fixação de honorários o Quiroprático deve proceder com justo critério, atendendo
à dificuldade e a importância do serviço, ao tempo dispendido e, se se trata de serviços
não habituais ou que exijam uma competência ou celeridade excepcionais.
2. O Quiroprático deve advertir o paciente do custo aproximado dos cuidados
Quiropráticos de acordo com o plano previamente estabelecido.
3. Quando um Quiroprático confia a outra pessoa a cobrança dos seus honorários, deve
assegurar-se de que ela procede habitualmente com tacto/ sensatez e moderação.

Artigo 52º.
(Pro bono)
O Quiroprático tem a liberdade de, sempre que o entender, prestar gratuitamente os seus
cuidados.

Artigo 53º.
(Ajuste prévio)
O Quiroprático deve fornecer ao seu paciente, todas as explicações necessárias para a
compreensão da sua tabela de preços/ honorários e das modalidades de pagamento.

8. Deveres para com a profissão
Artigo 54º.
(Princípio geral)
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O Quiroprático deverá ter sempre presente o código de ética, na sua vida profissional,
pessoal, nas associações profissionais ou organizações de relevo.

Artigo 55º.
(Dever de actualização)
O Quiroprático deverá procurar actualizar-se e manter-se actualizado ao longo da sua
carreira profissional, e para isto, deverá empenhar-se na sua formação contínua.

Artigo 56º.
(Dever de ensinar)
O Quiroprático deve colaborar no ensino da Quiroprática, porém, tem de o fazer
integrado numa instituição acreditada e com a autorização expressa da sua organização
profissional (APQ).

9. Relações dos Quiropráticos com Colegas e outras profissões de saúde
Artigo 57º.
(Princípio geral)
1.O Quiroprático deve, nas suas relações com os colegas e outros profissionais de saúde
em geral, respeitar a sua independência e dignidade profissional e não se assumir como
detentor de métodos e técnicas superiores.
2.Deverá manter os mais altos padrões de conduta profissional.

Artigo 58º.
(Dever de cooperação)
O Quiroprático deve, nas relações com os seus auxiliares ou colaboradores, respeitar a
dignidade de cada um e observar conduta de perfeita cooperação, mútuo respeito e
confiança, incutindo idêntica atitude nos seus pacientes.

Artigo 59º.
(Conflitos)
1.Devem informar os pacientes que têm o direito de apresentar queixa na APQ em caso
de conflito que actuará como árbitro, dando aos pacientes os contactos necessários.
2.Antes de tomar qualquer medida, o Quiroprático deve verificar a veracidade dos
factos e só depois, se necessário participar à APQ ou às autoridades competentes.

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

56

Artigo 60º.
(Impedimentos)
1. Deve considerar-se impedido de exercer, para proteger a saúde dos pacientes, em
caso de detectar perturbação física ou psíquica no seu próprio comportamento
2.Deve evitar qualquer conduta que possa diminuir ou por em risco a confiança na
profissão e nos seus profissionais directa ou indirectamente.

Artigo 61º.
(Investigação e desenvolvimento I&D)
O Quiroprático deverá ter muito cuidado ao divulgar descobertas, novas técnicas ou
métodos de tratamento através de canais não profissionais.

10. Disposições Finais
10.1 A Associação Portuguesa dos Quiropráticos
Artigo 62º.
(A APQ)
1. A APQ é a associação de classe que atribui o título de Quiroprático e que permite o
exercício da profissão.
2. Os estatutos da APQ são publicados em anexo ao presente código.
3. Transitoriamente, o exercício da profissão será autorizado pela Direcção Geral de
Saúde, de acordo com o regime de credenciação a aprovar por Decreto-lei de
regulamentação da Lei nº 45/2003.
4. Compete à Inspecção-Geral de Saúde a fiscalização do exercício ilegal da profissão,
em colaboração com a APQ, organismo representante da classe profissional, que se
pronunciará sobre as normas deontológicas e de prática clínica.

Artigo 63º.
(Exercício da profissão)
Só poderão pertencer à APQ Quiropráticos qualificados.

Artigo 64º.
(Deontologia e pareceres técnicos)
Compete à APQ aprovar o Código Deontológico e Código de boas práticas bem como
emitir pareceres, e solicitar a intervenção das autoridades competentes, sempre que seja
considerado necessário.
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Artigo 65º.
(Estado da arte)
Compete à APQ promover a formação contínua e a actualização de conhecimentos e
técnicas científicas de acordo com o “Estado da Arte”.

Artigo 66º.
(Informação profissional)
1.A Associação deverá facultar aos Quiropráticos, seus associados, os registos
estatutários, documentação e serviços necessários que permitam o desenvolvimento das
suas capacidades, atitudes e conhecimento profissional.
2.A Associação deverá exigir altos padrões de profissionalismo aos seus membros e
desenvolver cooperação inter e intra-profissional

Artigo 67º.
(Responsabilidade disciplinar)
A Associação exerce o poder disciplinar, aplicando as respectivas sanções, em relação
aqueles que desrespeitem os seus deveres profissionais e éticos para com pacientes,
colegas, e/ou violem o código de ética ou de conduta cívica.
Anexo I
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS QUIROPRÁTICOS

CAPÍTULO I

1. Designação, natureza, sede, objecto e duração.
Artigo 1º.
1. A Associação Portuguesa de Quiropráticos, também designada pela sigla A.P.Q., é
uma associação particular, profissional e socio-cultural, aconfessional e apolítica, que
na ordem jurídica reveste a forma civil e se rege pelo presente Estatuto e pelas
disposições legais aplicáveis.
2. As designações Chiropractic em lugar de Quiroprática e Chiropractor em lugar de
Quiroprático poderão ser utilizadas indistintamente.
3. A A.P.Q. tem a sua sede na cidade da Guarda, mas é de âmbito nacional, podendo
criar delegações em qualquer ponto do País.
4. A actividade da A.P.Q. tem início a contar da escritura de constituição, que incluirá o
presente Estatuto e durará por tempo indeterminado.

Artigo 2º.
A A.P.Q. tem como fins representar:
1. Os profissionais da Quiroprática reconhecida pelo Council on Chiropratic Education
ou outra instituição equivalente reconhecida pela A.P.Q.
2. Definir e aperfeiçoar os seus direitos e deveres, dar satisfação às carências que se
verifiquem no exercício da profissão, especialmente no que concerne à formação
profissional.
3. Exercer o poder disciplinar, nos termos que vierem a ser definidos em regulamento.

Além dos referidos no número anterior, são ainda atribuições ou fins específicos
da A.P.Q.:
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1. A defesa da ética, deontologia e qualificação profissional dos seus associados;
2. O assegurar e fazer respeitar o direito dos utentes ao exercício da Quiroprática
qualificada.
3.O Empenho num maior e melhor serviço público, a A.P.Q. procurará:
3.1. O fortalecimento da investigação da Quiroprática
3.2. Despertar a consciência pública sobre os benefícios dos cuidados da Quiroprática,
3.3. A afirmação da confiança na conduta dos seus profissionais e fomentar as relações
com os outros profissionais de cuidados de saúde.

2. Definições
Artigo 3º.
1.A Quiroprática é a ciência, arte e filosofia que utiliza os poderes naturais e inatos de
recuperação do corpo humano, para restaurar e manter a saúde e o bem-estar, ele
próprio, através da redução ou eliminação da subluxação ou interferência no sistema
nervoso, principalmente na coluna vertebral, sem a utilização de medicamentos ou
cirurgia.
2. A Quiroprática relaciona-se com a preservação e a restauração da saúde e dá
particular atenção à subluxação vertebral; enfatiza o poder de recuperação inato do
corpo, que consegue curar-se a si próprio sem o uso de drogas ou cirurgia.
3. O objectivo da Quiroprática é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e a sua
prática inclui:
3.1. Estabelecer uma análise e uma avaliação Quiroprática da subluxação de maneira a
permitir um diagnóstico Quiroprático;
3.2. Facilitar a integração neurológica e biomecânica através, principalmente, do
ajustamento vertebral e de cuidados quiropráticos.

Artigo 4º.
1. O conceito de SUBLUXAÇÃO VERTEBRAL a que adere a A.P.Q. não se confunde
com o conceito médico que a define como sendo uma luxação incompleta ou uma
deslocação (separação completa) de superfícies articulares.
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2. Para a A. P. Q. a SUBLUXAÇÃO é um sistema de alterações funcionais e /ou/
estruturais e que comprometem a integridade neural e pode influenciar o funcionamento
orgânico, a saúde e o bem-estar de um indivíduo, duma maneira geral.
3. A subluxação de que aqui se trata é avaliada, analisada e cuidada, com a utilização de
toda a metodologia Quiroprática e técnicas Quiropráticas de ajustamento definidas pelo
Council on Chiropractic Practice - Clinical practice Guideline.

Artigo 5º.
1. O Quiroprático é um Doutor que se formou numa Faculdade ou Instituto de
Quiroprática reconhecido pelo Council on Chiropratic Education ou outra instituição
equivalente reconhecida pela A.P.Q.
2. O Quiroprático reconhece o valor dos outros profissionais da saúde e assume a
responsabilidade de trabalhar com eles, desde que seja no interesse do paciente.

3. Liberdade de adesão
Artigo 6º.
1. É permitida à A.P.Q. a sua adesão (ou filiação) a quaisquer outras organizações de
âmbito nacional ou internacional que prossigam os mesmos fins.
2. Para a realização dos seus objectivos a A.P.Q. poderá celebrar acordos com o Estado
Português e com outras instituições ligadas à saúde.

CAPÍTULO II
1. Dos Associados, seus direitos e deveres
Artigo 7º.
1. São associados da A.P.Q. os Quiropráticos que subscreveram este Estatuto e nela se
inscreveram como "sócios fundadores" e todos os que de futuro vierem a ser admitidos.
2. Só podem ser admitidos como associados da A.P.Q. os Quiropráticos que, além de
satisfazerem as condições regulamentares, aceitem o presente Estatuto e se
comprometam a colaborar nos objectivos da associação.
3. São ainda condições de admissibilidade:
3.1. A prova de residência em território nacional.
3.2. A apresentação da respectiva inscrição tributária.
3.3. A apresentação de diploma comprovativo da conclusão de um grau de doutorado ou
da licenciatura em Quiroprática atribuído por uma Universidade, Faculdade, Instituto
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reconhecidos pelo Council on Chiropratic Education ou outra instituição equivalente
reconhecida pela A.P.Q.
3.4. A apresentação de diploma comprovativo da conclusão do exame do National
Board of Chiropractic Examiners (part 1 - 2).
4. Podem ser admitidos como sócios simpatizantes outras Associações de Quiroprática,
os Quiropráticos residentes no estrangeiro e os estudantes das Universidades,
Faculdades ou Institutos de Quiroprática, reconhecidos pelo Council on Chiropratic
Education.
5. Os sócios simpatizantes não têm direito a voto.

Artigo 8º.
1. A inscrição é solicitada pelo interessado ao Conselho Directivo da A.P.Q., mediante
requerimento no qual se identificará pelo nome, idade, estado, profissão, naturalidade e
residência e satisfará aos requisitos mencionados no artigo anterior.
2. O pedido será apreciado pelo Conselho Directivo, na primeira reunião ordinária que
houver após a sua apresentação, cabendo recurso para o Conselho de Disciplina, do acto
de admissão ou de rejeição, no prazo de 30 dias, e deste para a Assembleia Geral, que
funcionará em 2ª. e última instância, no mesmo prazo.

Artigo 9º.
Sob proposta do Conselho Directivo ou de um mínimo de 5 associados, a AssembleiaGeral poderá atribuir a qualidade de "Associado Honorário" a pessoas singulares ou
colectivas de reconhecido mérito na área da Quiroprática.

Artigo 10º.
São deveres gerais dos associados:
1. Cumprir o presente Estatuto;
2. Participar nas actividades da A.P.Q., defender o seu prestígio e o seu bom-nome;
3. Desempenhar as funções para que for eleito ou designado;
4. A observância do segredo profissional e cumprimento rigoroso da deontologia
profissional;
5. Pagar pontualmente as quotas devidas e quaisquer outros débitos.
6. Agir solidariamente na defesa dos interesses comuns.

Artigo 11º.
São direitos dos associados:
1. Tomar parte nas actividades da A.P.Q., designadamente nas reuniões da Assembleiageral;
2. Eleger e ser eleito para os órgãos da A.P.Q;
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3. Frequentar as instalações da A.P.Q;
4. Receber informação das actividades da A.P.Q., bem como publicações periódicas ou
extraordinárias editadas pela Associação;
5. Reclamar e recorrer das deliberações dos órgãos da A.P.Q., fundamentadamente;
6. Pedir a anulação da sua inscrição como associado.

Artigo 12º.
1. Perdem a qualidade de associados os que a ela renunciarem ou pedirem a sua
exoneração e os que forem eliminados por deliberação dos órgãos competentes.
2. Poderão ser eliminados:
2.1.Os que por acção ou omissão, prejudicarem gravemente a A.P.Q. ou contrariarem os
seus objectivos, designadamente inobservando as regras de deontologia profissional;
2.2. Os que mantiverem as quotizações em dívida por um período superior a um ano;
2.3. Os que causarem danos ou prejuízos à A.P.Q., por actos ou omissões;
2.4. Os que sistematicamente faltarem às actividades da A.P.Q., sem darem justificação.
3. A proposta de eliminação de sócio será feita ao Conselho Directivo que dela mandará
notificar o acusado, convidando-o a defender-se, e será discutida e votada em
Assembleia Geral para a qual o mesmo acusado será convocado, por carta registada com
AR, com a antecedência de 8 dias, a fim de poder defender-se e oferecer meios de
prova.

C A P Í T U L O III
1. Dos órgãos sociais
Artigo 13º.
1. São órgãos da A.P.Q., a Assembleia-Geral, o Conselho Directivo, o Conselho Fiscal
e o Conselho Deontológico e de Disciplina, eleitos em Assembleia-geral Eleitoral.
2. A duração dos mandatos é de 4 anos, não sendo permitida a reeleição consecutiva
mais do que uma vez.
3. Os órgãos da A.P.Q. podem ser destituídos a todo o tempo por deliberação da
Assembleia Geral, expressamente convocada para o efeito, devendo a mesma
assembleia eleger uma comissão para, interinamente, desempenhar as funções
administrativas até nova eleição, a qual deverá ter lugar no prazo de 90 dias.

2. Da Assembleia-Geral
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Artigo 14º.
1. A Assembleia-Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus
direitos e terá a sua própria Mesa, composta por um presidente e dois secretários, eleitos
de 4 em 4 anos.
2. Os associados impedidos de comparecer poderão fazer-se representar por outros
sócios, por meio de procuração ou de simples carta dirigida ao presidente da
Assembleia-Geral, mas cada membro só pode representar um máximo de dois.

Artigo 15º.
1. A Assembleia-Geral reúne ordinariamente duas vezes por ano, uma em Novembro,
para votar o plano e o orçamento para o ano seguinte, outra no mês de Março, para
apreciar e votar as contas do exercício anterior; extraordinariamente, sempre que for
convocada pela Mesa, pelo Conselho Directivo ou por um grupo de não menos de 5
associados, com indicação dos assuntos a tratar.
2. Reunirá ainda, de 4 em 4 anos, para a eleição dos órgãos sociais.
3. A Assembleia-geral só poderá funcionar à hora marcada se estiver presente a maioria
dos associados; não estando a maioria, poderá funcionar com qualquer número de
presenças, em segunda convocatória, com intervalo de duas horas, no mínimo.
4. As deliberações serão tomadas por maioria de votos validamente expressos, não se
contando os votos em branco e os nulos.

Artigo 16º.
A convocatória da Assembleia-Geral será feita por meio de Avisos Postais, expedidos
directamente para cada um dos associados, com a antecedência mínima de 8 dias; as
reuniões extraordinárias urgentes poderão ser convocadas com um mínimo de 3 dias de
antecedência.

Artigo 17º.
Compete à Assembleia-Geral:
1. Aprovar e alterar o Estatuto, exigindo-se para a alteração o voto favorável de 3/4 dos
membros presentes e 3/4 de todos os membros do Conselho Deontológico de
Disciplina;
2. Deliberar a dissolução da A.P.Q., para o que se exige o número e a qualidade de
votos referidos na alínea anterior;
3. Eleger e demitir a própria Mesa, o Conselho Directivo, o Conselho Fiscal e o
Conselho Deontológico de Disciplina;
4. Aprovar os planos de actividade, os balanços, as contas, pareceres e relatórios dos
outros órgãos sociais;
5. Deliberar sobre a eliminação de associados;
6. Decidir os recursos interpostos das deliberações do Conselho Directivo;
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7. Autorizar a aquisição e a alienação de bens imobiliários e a realização de
empréstimos.

3. Do Conselho Directivo
Artigo 18º.
1. O Conselho Directivo é composto por 3 membros, eleitos por 4 anos e reelegíveis
apenas uma vez.
2. O Conselho Directivo designará entre os seus membros os que exercerão as funções
de Presidente, Secretário e Tesoureiro, servindo o secretário de vice-presidente.
3. O Conselho Directivo reunirá ordinariamente de 60 em 60 dias e as suas deliberações
só serão válidas quando tomadas por maioria; extraordinariamente reunirá por iniciativa
do seu Presidente ou da Mesa da Assembleia-Geral.

Artigo 19º.
Compete ao Conselho Directivo:
1. Representar a Associação em Juízo e fora dele e delegar os seus poderes
representativos como julgar mais conveniente;
2. Administrar e gerir os bens da Associação;
3. Executar e fazer executar as deliberações da Assembleia-Geral;
4. Organizar os serviços, admitir e demitir pessoal, fixando-lhe categoria, vencimentos e
quadro;
5. Elaborar e apresentar, anualmente, ao Conselho Fiscal e à Assembleia-Geral, o plano
de actividade, o orçamento e as contas de gerência;
6. Deliberar sobre as propostas de admissão de novos associados;
7. Deliberar sobre o montante das quotas, com recurso para a Assembleia-Geral;
8. Ordenar e fazer tudo o mais que não seja da competência de outro órgão.

4. Do Conselho Fiscal
Artigo 20º.
O Conselho Fiscal é constituído por três membros, eleitos quadrienalmente, que
escolherão o respectivo presidente, cuja reeleição sucessiva só é permitida uma vez.

Artigo 21º.
Compete ao Conselho Fiscal:
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1. Apreciar e fiscalizar a administração financeira da Associação;
2. Elaborar parecer sobre o balanço e contas de cada exercício, solicitando ao Conselho
Directivo os elementos que considere necessários para o efeito;
3. Dar parecer sobre a aquisição e alienação de bens imóveis;
4. Requerer a convocação da Assembleia-Geral quando o entender necessário e
conveniente para discussão de matérias da sua competência.

5. Do Conselho Deontológico e de Disciplina
Artigo 22.º
1. O Conselho Deontológico e de Disciplina é composto por um Presidente e 4 vogais,
eleitos quadrienalmente e reelegíveis sucessivamente apenas uma vez e funciona
quando convocado pelo seu Presidente ou a solicitação de 2 dos seus vogais.
2. O Conselho Deontológico e de Disciplina só delibera validamente quando estiverem
presentes ou representados todos os seus membros.
3. As deliberações são tomadas por maioria, dispondo o Presidente de voto de qualidade
no caso de empate.

Artigo 23.
Compete ao Conselho Deontológico e de Disciplina:
1. Elaborar o Código Deontológico e apresentá-lo à votação da Assembleia-Geral;
2. Elaborar os pareceres que lhe forem cometidos pela Assembleia-Geral e pelo
Conselho Directivo;
3. Julgar os recursos que para ele forem interpostos.

6. Do processo eleitoral e da investidura
Artigo 24º.
1. A data, o local e o horário de funcionamento da Assembleia Eleitoral, serão
designados pelo seu Presidente em anúncio publicado num dos jornais mais lidos da
sede, com a antecedência mínima de 20 dias.
2. Com a mesma antecedência será afixada na Secretaria da Associação uma relação dos
associados eleitores e elegíveis.

Artigo 25º.
1. O processo eleitoral é baseado na apresentação de listas de candidaturas, as quais
deverão ser entregues na Secretaria até 10 dias antes da data designada para a realização
das eleições.
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2. Cada lista conterá, discriminadamente, a identificação dos associados que hão-de
compor os órgãos da Associação, além das assinaturas dos proponentes, que não podem
ser menos de 5, e será acompanhada de declaração colectiva em que os associados
afirmem a sua aceitação.
3. A Comissão Directiva em exercício deverá apresentar sempre uma lista de
candidaturas.
4. As listas admitidas serão editadas, sob controlo do Presidente da Assembleia-Geral,
em papel branco, liso, sem marca ou sinal exterior, de formato A4 e serão enviadas a
todos os associados até 5 dias antes do acto eleitoral.

Artigo 26º.
1. A votação é individual, directa e secreta.
2. É permitido o voto por correspondência, dirigido ao Presidente da Assembleia
Eleitoral. O votante encerrará a lista ou listas em sobrescrito acompanhado de carta por
ele assinada e acompanhada de fotocópia do seu Bilhete de Identidade para conferir a
assinatura.

Artigo 27º.
O apuramento dos votos será realizado pelo Presidente da Assembleia Eleitoral e pelos
dois secretários eleitos pela mesma assembleia, no início dos trabalhos, que servirão de
escrutinadores, com a presença de um representante de cada grupo de apresentantes de
listas, que o desejem fazer.

Artigo 28º.
1. Feito o apuramento serão logo proclamados eleitos os candidatos da lista mais votada
para cada órgão, os quais entrarão no exercício de funções a partir da posse ou
investidura.
2. A cada um dos eleitos será comunicada a sua eleição e indicado o dia, hora e local
para a tomada de posse ou investidura no respectivo cargo, data em que o Conselho
Directivo transferirá para o novo Conselho os bens, documentos e livros, de tudo se
lavrando acta circunstanciada.

Artigo 29º.
Na falta ou impedimento de algum membro dos corpos sociais durante o exercício do
mandato de qualquer dos órgãos será o número dos seus membros completado mediante
cooptação exercida pelos restantes membros desse órgão. Neste caso, é necessária a
obtenção de parecer favorável do Conselho Deontológico e de Disciplina sobre o
elemento a cooptar.
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CAPÍTULO IV
1. Do património e do regime financeiro
Artigo 30º.
Constituem receitas da A.P.Q.:
1. As quotas pagas pelos associados;
2. Os subsídios, doações, heranças, legados e quaisquer outras contribuições;
3. Os rendimentos dos bens e dos capitais próprios;
4. As receitas de quaisquer actividades promovidas pela Associação;
5. Quaisquer outras receitas com carácter permanente ou eventual.

Artigo 31º.
Constituem despesas da A.P.Q. todos os gastos necessários para dar execução ao
Estatuto, assim como ao funcionamento dos seus serviços e realização das tarefas
assumidas, que venham a ser orçamentadas.

Artigo 32º.
Os dinheiros da A.P.Q. deverão ser depositados em instituição bancária, excepto no que
for necessário à movimentação normal e diária dos serviços.

CAPÍTULO V
1. Disposições gerais e finais
Artigo 33º.
1. A A.P.Q. só poderá dissolver-se por decisão da Assembleia-Geral especialmente
convocada para o efeito, mediante o voto favorável de 3/4 dos associados inscritos.
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2. Dissolvida a A.P.Q. constituir-se-á uma Comissão Liquidatária constituída por 3
membros designados pelo Conselho Deontológico e de Disciplina.

Artigo 34º.
Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia-Geral e em tudo o mais se observará
a legislação em vigor.

Artigo 35º.
A A.P.Q. fica sujeita às leis e aos tribunais portugueses, sendo o foro da Comarca da
Guarda o único competente para dirimir quaisquer questões emergentes do presente
Estatuto e das suas alterações

IV. CÓDIGO DE PRÁTICA SEGURA
1. Disposições Gerais
1.1. Princípios gerais
Artigo 1º.
(Objectivo)
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1. O objectivo do Código de Prática Segura é garantir a qualidade dos cuidados a prestar
pelos Quiropráticos aos pacientes que se entregam aos seus cuidados.
2. Para os Quiropráticos contém os parâmetros de conduta e de prática pelos quais o seu
trabalho tem de ser aferido.
3. O Código contém os padrões de conduta, quer pessoal, quer profissional, os quais são
exigidos aos Quiropráticos no exercício da profissão.

Artigo 2º.
(Âmbito)
1. A Quiroprática, pelos seus padrões de eficiência, é uma profissão de saúde de primeiro
contacto. Os Quiropráticos exercem com independência técnica decidindo os
procedimentos a adoptar em cada caso de acordo com os padrões técnicos definidos para a
profissão e com conhecimento e consentimento dos pacientes.
2.O código de prática segura estabelece e define os padrões de referência requeridos para o
exercício seguro e eficiente da Quiroprática.

Artigo 3º.
(Independência dos Quiropráticos no exercício da profissão)
1. O exercício da Quiroprática é restrito aos profissionais devidamente autorizados pela
APQ e formados por uma faculdade de Quiroprática acreditada pelas normas do European
Council on Chiropratic Education (ECCE).
2. O Quiroprático, no exercício da sua profissão, é técnica e deontologicamente
independente e responsável pelos seus actos, não podendo ser subordinado à orientação
técnica e de estranhos à profissão Quiroprática no exercício das funções.
3. O disposto no número anterior não contraria a existência de hierarquia técnica
institucional legal ou contratualmente estabelecidas, não podendo em nenhum caso um
Quiroprático ser constrangido a praticar actos Quiropráticos contra sua vontade.

Artigo 4º.
(Competência exclusiva da Associação Portuguesa dos Quiropráticos)
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1. O reconhecimento da responsabilidade disciplinar dos Quiropráticos emergente de
infracções à Técnica Quiroprática é da competência exclusiva da Associação Portuguesa
dos Quiropráticos (APQ) ou Ordem dos Quiropráticos. Transitoriamente, será exercida
em conjunto com a Inspecção-geral de Saúde, nos termos em que vier a ser definida a
regulamentação do regime de credenciação previsto na Lei nº 45/2003.
2. A Associação Portuguesa dos Quiropráticos, futuramente a Ordem dos Quiropráticos, é o
organismo de Classe a quem cabe atribuir o título profissional e controlar o exercício da
Quiroprática, em Portugal, competindo-lhe definir e aferir esses padrões de acordo com o
“Estado da Arte” tal como é universalmente entendido nas instituições profissionais e
académicas, designadamente a World Federation of Chiropractic (WFC), o International
Council on Chiropractic Education (ICCE) e em recente documento da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
3. Cabe à APQ aprovar o modelo de Consentimento Fundamentado, previsto no art. 35º. do
Código deontológico, anexo ao presente código, e promover a sua alteração sempre que
necessário.

Artigo 5º.
(Formação e aperfeiçoamento profissional)
1. O Quiroprático deve promover e frequentar acções de formação sujeitando-se a
formação continua com carácter regular, de forma a manter actualizados os seus
conhecimentos.
2. A Formação é padronizada pelo ECCE e orientada de acordo com a deliberação dos
órgãos da APQ.

Artigo 6º.
(Desrespeito do código de prática segura)
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Em caso de desrespeito das normas de prática segura a conduta do quiroprático é
sancionável, devendo, contudo, ser tida em consideração na avaliação do profissional
em causa o seu percurso profissional anterior e no procedimento em que está envolvido.

2. Gestão de pacientes
Artigo 7º.
(Princípio Geral)
1. O Quiroprático deve exercer a sua profissão com o maior respeito pelo direito à saúde
e bem-estar dos pacientes e da comunidade, com respeito pela vida, pela dignidade e
pela liberdade do seu paciente.
2. O Quiroprático deve exercer a sua profissão de acordo com os princípios
reconhecidos da ciência Quiroprática.
3. O tratamento Quiroprático é prestado mediante consentimento prévio prestado pelo
paciente, de acordo com o termo anexo a este código.

Artigo 8º.
(Proibição de Discriminação)
1. O Quiroprático deve exercer a sua actividade profissional de uma forma não
discriminatória.
2. O Quiroprático, de origem estrangeira, deverá possuir conhecimentos da língua
portuguesa necessários e indispensáveis para poder ter uma comunicação clara e
profissional na relação "doutor – paciente"

Artigo 9º.
(Dever de ouvir)
O Quiroprático tem o dever de ouvir os pacientes.

Artigo 10º.
(Manutenção da documentação inicial)
O Quiroprático deve manter o ficheiro de pacientes devidamente actualizado, sempre
salvaguardando o dever de sigilo.
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Artigo 11º.
(Ficheiro de pacientes)
1. A ficha de paciente é a primeira peça do ficheiro de cada paciente que constitui um
registo permanente em que se deve incluir a seguinte informação:
-Nome, idade, sexo, morada e outros dados demográficos
-Seguro de saúde os outros modos de pagamento
-Ocupação
-Referências
-História clínica
-Exame
-Aspectos especiais
-Imagiologia e testes laboratoriais
-Diagnóstico
-Plano de tratamento
-Questionários prévios.
2. Cada Quiroprático é exclusivamente responsável pelo ficheiro dos seus pacientes,
ainda que exerça a profissão em clínicas ou estruturas colectivas.

Artigo 12º.
(Exames, diagnóstico e plano de tratamento)
1. Devem constar do registo todos os exames realizados ou pedidos.
2. Deve ser registado o diagnóstico conforme com as causas das actuais queixas do
paciente.
3. O registo do plano de tratamento deve incluir a apreciação terapêutica, análises
adicionais ou reenvio para outro profissional de saúde, se for o caso, duração
previsível do tratamento, do tratamento de prevenção e eventuais factores de risco.

Artigo 13º.
(Ficha de progresso)
Devem ser registados todos os progressos realizados por cada paciente, e as notas têm que
reflectir as alterações objectivas e subjectivas da situação clínica, aspectos especiais do
tratamento ou recomendações.

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

73

Artigo 14º.
(Documentação externa)
Faz parte da ficha do paciente toda a documentação de e para fontes exteriores à clínica
ou centro, como por exemplo correspondência de encaminhamento, correspondência de
advogados, de responsáveis pelos pagamentos, (Segurança Social, Seguradoras, etc.)

Artigo 15º.
(Registo de alta)
Quando for dada alta ao paciente, do registo devem constar as razões porque terminou o
tratamento e o estado de saúde do paciente.

Artigo 16º.
(Registos contabilísticos /Sigilo)
1. Os registos e ficheiros dos Quiropráticos estão sujeitos ao regime de protecção de
dados, previstos na lei.
2. A contabilidade e os registos contabilísticos devem ser feitos em ficheiro próprio,
separado do ficheiro clínico, de forma a poder ser acedido pelas instâncias de fiscalização
financeira, salvaguardando o sigilo profissional.

Artigo 17º.
(Seguro de responsabilidade)
1. Os quiropráticos são obrigados a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil por riscos profissionais o qual poderá ser feito em regime de grupo pela APQ.
2. O seguro deve incluir a responsabilidade por actos praticados no exercício da profissão
pelos colaboradores da Clínica ou Centro quiroprático.

Artigo 18º.
(Segurança clínica)
1. Não obstante a Quiroprática ser uma forma de tratamento segura, existem riscos
identificados e contra-indicações para o recurso a aplicação de ajustamentos manuais ou
outros protocolos usados.
2. O Quiroprático deve identificar os casos de risco e deve saber lidar com situações
inéditas ou inesperadas por forma a avaliar e reavaliar o caso e adoptar o tratamento mais
adequado de acordo com os dois factores que o condicionam e que são o tipo de técnica a
utilizar e o estado de integridade da zona da espinal medula ou da articulação a tratar.
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3. Para obviar a situações de risco especial, do qual podem surgir complicações, o
quiroprático deve reconhecer as patologias menos usuais e que implicam uma alteração
do plano do tratamento.

Artigo 19º.
(Terapêuticas de manipulação)
1. O ajustamento é o principal procedimento terapêutico específico da profissão. É uma
manobra precisa, delicada e modulável, que requer uma habilidade especial de bioengenharia e que se destina a eliminar a subluxação (interferência nervosa).
2. A Terapia de Manipulação da Coluna Vertebral (TMCV) (SMT – Spinal Manipulative
Therapy), ou ajustamento quando a manipulação é específica, é o procedimento
terapêutico utilizado pelo Quiroprático que envolve o movimento passivo enérgico da
articulação para além do seu limite activo de movimento.
3. Há que definir os casos em que a manipulação da coluna não é aconselhada, embora
não provoque danos, e os casos em que está absolutamente contra indicada, havendo que
distinguir quando pode e deve ser utilizada em certas zonas da coluna e evitada noutras.
4. Além dos ajustamentos quiropráticos, a manipulação da coluna pode ser também de
tracção manual, estiramento passivo, massagem, compressão esquémica dos pontos
charneira, bem como técnicas de reflexão para reduzir a dor e o espasmo muscular.
5. Na mobilização ou manipulação que implica a aplicação de uma força devem ser
evitadas as zonas da coluna de hiper mobilidade ou com maior instabilidade.
6. Embora haja ajustamentos ou manipulações contra-indicados por constituírem alto
risco, evitável para os pacientes, há outros que constituem risco moderado e podem trazer
benefícios, especialmente as técnicas de aplicação de baixa força e nos tecidos moles
podem ser usadas em zonas da coluna, consoante a patologia.

Artigo 20º.
(Critérios de avaliação)
1. O primeiro critério de avaliação é o do reconhecimento dos sinais/sintomas de alerta.
2. Devem ser adoptados especiais cuidados nos casos em que é aplicado o impulso de
grande velocidade, sobretudo se aplicado a tecidos adjacentes ou mesmo em que existe
alguma patologia.
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Artigo 21º.
(Alterações articulares)
1. Salvo casos seguintes, a manipulação de grande velocidade não tem contra indicação.
Deve ser adoptada com precaução nos casos especiais, como são a artrite reumática,
espondiloartropatias

soronegativas,

desmineralização,

lassidão

ligamentar

com

subluxação ou deslocamento anatómico e patologias articulares.
2. Nos casos de hipermobilidade e de instabilidade de articulação podem ocorrer
circunstâncias especiais que requerem exames complementares para determinar se deve
ou não ser alterado o tratamento incluindo impulsos de grande velocidade, na área
afectada.
3. Nos casos de articulações sujeitas a cirurgia e depois desta não existe uma contraindicação mas, dadas as circunstâncias especiais, pode ser necessário realizar exames
complementares para adaptar o plano da tratamento ou mesmo, se existe, uma contra
indicação.
4. Espondilite anquilosante sub-aguda e crónica e outras artropatias crónicas em que não
existam sinais de lassidão ligamentar, subluxação anatómica ou anquilose não são contraindicações à manipulação das articulações na zona da patologia.
5. No caso de doença articular degenerativa, osteoartrite, espondiloartropatia degenerativa
e artrose das articulações inter apofisarias, pode aconselhar-se a alteração do tratamento
durante as fases inflamatórias activas.
6. Em pacientes com espondilite e espondilolistese, aconselha-se cautela na manipulação
das articulações. Estas condições não são contra-indicações, mas com o escorregamento
progressivo, podem constituir uma contra-indicação relativa.
7. Fracturas e deslocamentos, ou fracturas curadas com sinais de ruptura ou instabilidade
de ligamentos, representam uma contra-indicação ao impulso de grande velocidade das
articulações na região anatómica afectada.
8. A instabilidade atlanto-axial representa uma contra-indicação ao impulso de grande
velocidade das articulações na zona da patologia.

Artigo 22º.
(Enfraquecimento Ósseo e Distúrbios Destrutivos)
1. Nos casos de enfraquecimento ósseo e distúrbios destrutivos, há que verificar quando
existem contra-indicação ou se apresentam circunstâncias especiais em que devem ser
realizados exames complementares para verificar se é preciso alterar o tratamento.
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2. A necrose vascular juvenil activa, mais precisamente das articulações que suportam o
peso do corpo, é uma contra-indicação absoluta ao impulso de grande velocidade de
articulações na zona da patologia.
3. A manipulação de ossos enfraquecidos por distúrbios metabólicos constitui uma contraindicação relativa, devido ao risco de fracturas patológicas. A desmineralização óssea
requer cuidado. Esta é uma contra-indicação relativa à manipulação de articulações na
zona da patologia.
4. Os tumores ósseos benignos podem originar fracturas patológicas e, por conseguinte,
constituem contra-indicações relativas ou absolutas ao impulso de grande velocidade de
articulações na zona da patologia.
5. As lesões semelhantes a tumores e as lesões ósseas difásicas podem sofrer uma
transformação maligna ou enfraquecer o ósseo ao ponto de se dar uma fractura patológica
e, por conseguinte, representam contra-indicações relativas ou absolutas à manipulação
das articulações na zona da patologia.
6. Malignidades, incluindo tumores ósseos malignos, são condições para as quais a
manipulação da área da patologia está absolutamente contra-indicada.
7. A infecção do osso e da articulação representa uma contra-indicação ao impulso de
grande velocidade das articulações da área da patologia.

Artigo 23º.
(Distúrbios Circulatórios e Hematológicos)
Podem representar uma contra-indicação ao ajustamento da articulação cervical na zona da patologia:
as manifestações clínicas da síndrome de insuficiência vertebrobasilar, um aneurisma envolvendo um
vaso sanguíneo importante, o sangramento é uma potencial complicação, tal como a terapia
anticoagulante ou certas discrasias sanguíneas.

Artigo 24º.
(Distúrbios Neurológicos)
Podem ser contra-indicações à manipulação de articulações sinais e sintomas de
mielopatia aguda, hipertensão intracraniana, sinais e sintomas de meningite ou síndrome
aguda de cauda equina.
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Artigo 25º.
(Factores Psicológicos)
1. É importante ter em atenção os factores psicológicos pois certos padrões de
comportamento anormais podem representar contra-indicações relativas ao tratamento
continuado ou persistente.
2. Entre os pacientes que podem precisar de encaminhamento incluem-se os falsos
doentes, histéricos, hipocondríacos, e os que apresentam personalidades dependentes.

Artigo 26º.
(Terapias Complementares e de Apoio)
1. As terapias complementares no exercício da Quiroprática podem incluir
electroterapias, tais como o ultra-som, a corrente interferencial e a estimulação eléctrica
transcutânea dos nervos (transcutaneous electrical nerve stimulation – TENS).
2. O equipamento para estes modos de tratamento deve ser mantido em boas condições
e deve ser utilizado consoante as especificações e indicações clínicas apropriadas.

Artigo 27º.
(Exercícios e Medidas de Apoio Complementares)
1. Os exercícios de reabilitação e outras medidas complementares devem ser prescrito
de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.
2. A dose e o nível dos exercícios devem ser especificamente determinados, tendo em
conta as limitações e necessidades do paciente.

Artigo 28º.
(Exemplos de condutas Inapropriadas)
São considerados inadequados os seguintes comportamentos, contrários a uma boa
gestão do tratamento:
1. Hábitos de diagnóstico inadequados
2. Análise inadequada de diagnóstico de exames de imagem
3. Demora no encaminhamento
4. Demora em reexaminar paciente
5. Falta de colaboração interdisciplinar
6. Não ter em atenção as tolerâncias do paciente
7. Fraca escolha e execução de técnicas
8. Recurso excessivo ou desnecessário da manipulação.
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Artigo 29º.
(Prevenção de Complicações derivadas da Manipulação)
1. Os incidentes e acidentes provocados pela terapia manipulativa podem ser prevenidos
com a avaliação cuidadosa do passado clínico e exame do paciente.
2. Deve-se procurar obter informação quanto à existência de doenças e uso de
medicação, incluindo uso prolongado de esteróides e terapia anticoagulante.

Artigo 30º.
(Primeiros Socorros)
1. Todos os programas de Quiroprática reconhecidos oferecem cursos standards de
primeiros socorros.
2. Nos cursos de gestão de risco, estudam-se procedimentos que minimizem a
possibilidade de lesões e a conduta adequada a seguir caso aconteça algum incidente.

4. Reencaminhamento
Artigo 31º.
(Alteração da responsabilidade e supervisão)
1. Se o Quiroprático, no decurso da avaliação do paciente e do respectivo cuidado,
observar resultados que obstem ao desempenho da sua função, por estarem fora da sua
área profissional, tem o dever de informar o paciente de que o problema está fora da
responsabilidade e da área da Quiroprática.
2. Deve ainda esclarecer o paciente sobre a avaliação diagnóstico; prognóstico, para que
o paciente possa optar por consultar outro especialista quer seja um Quiroprático quer
outro técnico de saúde.

Artigo 32º.
(Comunicação efectiva)
1. Entre o Quiroprático e o paciente deve existir uma comunicação clara para que este
entenda o processo de diagnóstico, os tratamentos e tenha consciência dos riscos e contraindicações inerentes aos tratamentos.
2. É pedido ao paciente que preste informações sobre a sua história clínica actual e
passada, incluindo antecedentes familiares.
3. É pedido ao paciente que assine o termo de consentimento fundamentado com vista ao
apuramento de responsabilidades em caso de acidente.
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4. Os pacientes devem ser informados com clareza sobre a identidade do Quiroprático, em
caso de existirem vários profissionais na mesma clínica.

Artigo 33º.
(Transmissão de informações)
1. Quiroprático deve respeitar os direitos dos seus pacientes, não podendo
divulgar/comentar sobre o seu estado de saúde, com terceiros, sem autorização expressa
do mesmo, respeitando as regras de sigilo profissional.
2. O Quiroprático deverá porém, fornecer um registo sobre o tratamento que foi adoptado
em relação ao paciente bem como todas as indicações sobre o seu estado, em caso de o
paciente ser reencaminhado para outro profissional ou estabelecimento de saúde.

5. Higiene e Segurança
Artigo 34º.
(Regime geral)
Aplicam-se em matéria de higiene e segurança no trabalho a regulamentação em vigor,
sobre prevenção e combate a agentes patogénicos físicos químicos e biológicos; Ruído
iluminação temperatura e humidade do ar; Poluentes atmosféricos (CO e CO2); Plano de
prevenção e actuação no combate a incêndios.

Artigo 35º.
(Radiografias)
Em caso de utilização de Raio x como meio auxiliar de diagnóstico, serão respeitadas as
normas em vigor sobre licenciamento e instalações dos referidos meios.
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CONSENTIMENTO FUNDAMENTADO PARA O CUIDADO
QUIROPRÁTICO
(art. 35º do Código deontológico)
Solicitamos-lhe que preencha com rigor o formulário que anexamos sobre os seus dados
pessoais sobre os quais é assegurado total sigilo.
As informações prestadas são de importância fundamental para podermos fazer o
diagnóstico e propor-lhe o tratamento Quiroprático.
O cuidado Quiroprático contribui também para o seu bem-estar geral. O risco de lesões
ou complicações resultantes do cuidado Quiroprático é substancialmente menor do que
o que é associado a muitos outros tratamentos médicos, medicações e intervenções
administrados para os mesmos sintomas.
Foi-me devida e claramente explicado pelo meu Quiroprático a natureza e propósito do
tratamento Quiroprático em geral e do meu tratamento em particular.
Aceito submeter-me aos tratamentos que me são recomendados pelo meu Quiroprático,
incluindo ajustamentos à coluna.

Data: ___________ de __________________, 200..

__________________________

_______________________________

Assinatura do paciente

Verificação da assinatura

Nome:

Nome:

(letras maiúsculas)

(letras maiúsculas)
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V. FORMAÇÃO ACADÉMICA E CLÍNICA
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Os Quiropráticos têm um papel próprio nos cuidados de saúde, com uma abordagem
terapêutica específica e holística. Têm como tarefas a promoção da saúde estabelecendo
a ligação entre a saúde física, a saúde individual e social.
A formação académica e clínica em Quiroprática é supervisionada internacionalmente,
em todas as faculdades e universidades do mundo, pelo International Council On
Chiropractic Education (ICCE), que a controla.
Na Europa é possível obter formação em Quiroprática nas faculdades, universidades e
institutos de ensino superior acreditados pela European Council on Chiropractic
Education (ECCE), agência Europeia da ICCE que fornece a lista das faculdades
acreditadas. Em Portugal não existem faculdades acreditadas para o ensino qualificado
em Quiroprática.

1. Investigação e Ciência
A Quiroprática tem uma grande componente de Investigação e Ciência.
Um corpo de investigação permanente trabalha em todas as instituições académicas
universitárias da Quiroprática em coordenação com outros organismos tais como o
International Council on Chiropractic Education (ICCE), o European Council on
Chiropractic Education (ECCE), a Federation of Chiropractic Licencing

Board

(FCLB), a Foundation for Chiropratic Education and Research (FCER)…
garantindo a formação dos profissionais, a todos os níveis, do saber, de graduação, de
pós graduação e formação contínua, através de cursos, seminários e conferências.

2. Modelos de Formação e Curricula
As Normas internacionais definidas pela ECCE que enquadram a formação abrangem
os resultados principais que DEVEM SER CUMPRIDOS, de forma a formar
quiropráticos de primeiro contacto que demonstrem segurança e competência no
desempenho das suas funções. No processo da formação em Quiroprática, é essencial
que os resultados finais sejam identificados, explícitos, transparentes e comunicados a
todos os envolvidos, incluindo estudantes, professores, profissionais e outras partes
interessadas.
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As Normas ECCE são um conjunto de regras comuns que são aplicadas a todos os
programas de formação e ensino da Quiroprática, tendo como objectivo comum formar
profissionais de saúde competentes que possam dar resposta às necessidades dos
pacientes numa situação de primeiro contacto. No entanto, o ECCE tem consciência de
que existem variações no ensino entre os países da Europa. Assim, as normas
internacionais do ensino da Quiroprática devem ser aplicadas ou complementadas
consoante a legislação nacional que sempre que necessário, terá prioridade, mas ela
própria deve estar conforme com as Normas, caso não as integre.
No sistema português, existirão os seguintes graus académicos até outro modelo vir a
ser consagrado na lei: Licenciatura, Mestrado e Doutoramento.
Requisitos de Acesso:
Para poder aceder ao curso superior de Quiroprática é necessário ter o diploma do 12º
Ano da área científico/naturais com as cadeiras específicas e Biologia e Química
(requisitos exigidos para aceder ao curso de medicina). Como pré – requisitos exige-se
que os alunos tenham formação em psicologia nos 10º 11º e 12º anos do ensino
secundário. (www.acessoensinosuperior.pt).

2.1 Características do Curso
Grau: Licenciatura (Enquanto o grau existir no sistema jurídico português) Mestrado
integrado
Tipo de Ensino: Ensino Superior
Pré- requisitos
Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
* Biologia
* Química
Classificações Mínimas
Nota de Candidatura: 150 pontos
Provas de Ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

85

Os Processos de Acreditação e Standards que devem cumprir os programas e
estabelecimentos de ensino da Quiroprática constam do documento anexo.

3. Modelos de Curricula
As faculdades de Quiroprática tem como objectivo formar pessoas em Ciências Clínicas
ministrando cursos devidamente acreditados, com os graus académicos de Licenciado,
Mestre e de Doutor em Quiroprática. Os candidatos, quer sejam médicos ou outros
profissionais de saúde primeiro contacto, ou simplesmente provenientes do ensino
secundário, terão de fazer uma formação quiroprática básica para ingressar numa
faculdade de Quiroprática acreditada.

4. Formação Académica e Clínica
A duração mínima do programa de nível básico é de cinco (5) anos académicos em
regime de full-time. No que diz respeito a créditos académicos a equivalência é de 300
créditos, sendo que 60 créditos = um ano académico. O período de formação clínica/
prática também deve ser frequentado em regime full-time e terá a duração mínima de
um ano académico. Os requisitos de ensino devem ser definidos de acordo as Normas
estabelecidas pela ECCE.

5. Teoria da Quiroprática e Método Cientifico
Devem ser ensinados a teoria e os princípios da Quiroprática, o método científico,
outras formas de obtenção e de análise de dados pelo método analítico e crítico.
O curriculum inclui elementos para a formação dos alunos quanto aos métodos de
pensamento científico e de investigação.
A teoria da Quiroprática inclui conceitos e princípios práticos e o papel das provas
empíricas na formação de conhecimentos quiropráticos.
A formação em pensamento científico e métodos de investigação deve incluir o recurso
a projectos de investigação (ou seus equivalentes) conduzidos pelos estudantes de
Quiroprática.
O curriculum e os métodos de ensino devem incutir nos alunos a capacidade em
participar no desenvolvimento científico da Quiroprática como profissionais e futuros
colegas, bem como a preocupação/obrigação de se manterem a par das constantes
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evoluções que resultam da investigação desenvolvendo as capacidades para identificar,
encontrar e analisar dados científicos de forma crítica.

6. Ciências Básicas
As ciências básicas devem incluir, mas não ser limitadas, a anatomia, bioquímica,
fisiologia, biofísica, biologia molecular, biologia celular, saúde pública, genética,
microbiologia, imunologia, farmacologia, patologia e biomecânica.
É essencial que o ensino das ciências básicas seja relevante para os objectivos gerais do
curriculum quiroprático e que a sua importância seja percebida pelos alunos.
É essencial assegurar que exista integração suficiente das ciências biomédicas nos
elementos clínicos do programa, sublinhando a importância das ciências básicas para a
prática clínica.
É desejável que os professores das ciências básicas e os professores de prática clínica
colaborem em sessões de ensino combinado centradas à volta de problemas clínicos.

7. Ciências Comportamentais e Sociais, ética e Deontologia
As ciências comportamentais e sociais devem incluir mas não serem limitadas a:
psicologia, sociologia e o modelo bio-psico-social da dor crónica e dores neuromúsculo-esqueléticas não específicas.
São estudados modelos de tratamento centrados no paciente, encontros entre o
quiroprático e o paciente, formas de comunicação verbal e escrita e técnicas de autoavaliação.
Todos os aspectos que regulem a actividade profissional, incluindo requisitos jurídicos,
requisitos dos órgãos reguladores nacionais e códigos de conduta ética.
Outras áreas de actividade profissional, incluindo os aspectos relativos à gestão e
administração e os modelos de prática actual num contexto multidisciplinar no ramo da
saúde.
Conduta ética inclui os princípios de direcção clínica, incluindo auditoria clínica,
directrizes clínicas e avaliação e gestão de risco.
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8. Ciências e Competência Clínicas
As ciências clínicas incluem mas não são limitadas ao diagnóstico geral, diagnóstico de
exames de imagem, procedimentos de diagnóstico físico, clínico e laboratorial,
diagnóstico do complexo da subluxação vertebral (CSV), ortopedia, obstetrícia e
ginecologia, pediatria, geriatria, nutrição, dermatologia, patologia, neurologia, análise
da coluna vertebral, incluindo palpação motora, técnicas de ajustamento e técnicas
manipulativas, de mobilização e de suporte, e reabilitação.
De forma a reflectir as condições que os quiropráticos mais tratam, o curriculum deve
destacar a importância do complexo da subluxação vertebral (CSV) na promoção do
bem-estar e na gestão da dor, visto estar relacionada com condições neuro-visceromúsculo-esqueléticas.
As competências clínicas incluem: tirar e ler radiografias, o historial clínico, fazer o
exame

físico,

procedimentos

e

investigações,

capacidades

de

comunicação,

procedimentos de tratamento e gestão do paciente, aconselhamento e elucidação do
paciente no que diz respeito à prevenção de doenças e manutenção da saúde e bemestar.
As competências clínicas incluem capacidade para fazer o diagnóstico geral,
diagnóstico quiroprático e procedimentos de encaminhamento no âmbito do exercício
da actividade num contexto de primeiro contacto.

9. Formação Clínica
O período de formação clínica é supervisionado por doutores em Quiroprática, realizado
numa clínica integrada na respectiva faculdade, de forma a assegurar que o aluno possa
aplicar na prática todos os seus conhecimentos e capacidades clínicas, de comunicação e
os seus conhecimentos de conduta ética, permitindo-lhe assumir responsabilidade
clínica com autonomia aquando da conclusão dos estudos.

9.1 Requisitos Clínicos
Os estudantes entram na Clínica substituindo os estagiários anteriores. Os estudantes só
serão admitidos na Clínica após passarem um exame, o Clinic Entrance Examination
(Exame de Admissão Clínica). Este exame baseia-se no recente formato OSCE
(Objective

Structured

Clinical

Examination)

que

consiste

numa

abordagem

multifaseada. Cada fase destina-se a avaliar determinadas competências em vários
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cenários diferentes. Os estudantes devem ainda realizar um teste de escolha múltipla
sobre questões clínicas relevantes e os seus conhecimentos de radiologia devem ser
satisfatórios.
Durante o ano de Clínica, os estudantes devem examinar no mínimo quarenta novos
pacientes. Durante esse período, atribuir-se-á aos estudantes um determinado número de
pacientes de forma rotativa.
Além disso, cada estudante deverá fazer um mínimo de 400 ajustamentos durante esse
ano. De forma a contarem para a conclusão do curso, tanto as novas consultas como as
visitas de tratamento devem obter avaliação positiva.
Os estudantes também devem obter avaliação positiva na prática no Departamento de
Radiologia. A Clínica deve seguir directrizes nacionais e internacionais relativas a
pacientes que necessitam de exames de imagiologia e os estudantes terão de saber tomar
decisões racionais nesta importante área de diagnóstico, utilizando critérios aceites.
Todos os exames de raios X são revistos por radiologistas quiropráticos certificados
(DACBR) para detectarem qualquer patologia que possa requerer intervenção urgente
ou maior cuidado.
Será atribuído aos estudantes um Orientador de forma rotativa (por período). Este
orientador organiza reuniões regulares com o seu grupo de alunos, permitindo que cada
um tenha oportunidade de discutir pessoalmente os seus casos - ou qualquer outro
assunto relevante.

Os estudantes deverão manter um Diário de Reflexões (Reflective Journal) onde
anotarão qualquer acontecimento que constitua uma experiência de aprendizagem, que
pode ser um facto constrangedor numa consulta ou algo que os tenha surpreendido de
forma positiva no exercício do seu trabalho. Em qualquer um dos casos, os estudantes
devem auto-avaliar o seu desempenho durante a experiência, reflectindo sobre como
poderiam ter agido de forma mais eficaz e discutir o assunto com o orientador.
Como parte do Dossier de estágio, os estudantes devem igualmente organizar um
processo sobre cada doente. Esta informação é anónima, mas contém dados essenciais
sobre cada paciente, tais como resultados quiropráticos, opinião quiroprática,
diagnóstico, prognóstico e plano de gestão do paciente. Até ao final do ano, cada interno
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deverá ter pelo menos quarenta processos deste tipo, dos quais, pelo menos dois casos
devem ser estudados em profundidade. Estes relatórios contêm uma análise completa e
bem fundamentada do caso em questão. Um destes casos é depois apresentado pelo
estudante aos colegas numa palestra. Desta forma, partilham-se experiências de
aprendizagem importantes com o grupo, bem como com os estudantes que ainda estão a
acabar o curso.
As palestras sobre doentes e as promoções da Clínica são realizadas pelos estudantes em
regime rotativo. Os estudantes também dão palestras sobre questões médicas relativas à
Quiroprática a grupos externos.
O desenvolvimento das capacidades de comunicação é feito através da troca de
correspondência com os médicos de família dos doentes e com outros profissionais de
saúde, e da elaboração de relatórios periciais para advogados e seguradoras.
Outro meio de ensino são os ciclos de formação externos. A respectiva faculdade de
Quiroprática, em colaboração com instituições de saúde (hospitais, clínicas, etc…) deve
fornecer aos estudantes a oportunidade de fazerem visitas rotativas com um médico.
(Exemplo: Todas as semanas dois estudantes acompanham um médico e a sua equipa
em visitas na secção de medicina geral). Uma vez que as visitas podem não estar
directamente relacionadas com a Quiroprática, os estudantes são confrontados com um
vasto leque de situações médicas.
O intercâmbio ajuda a familiarizar os estudantes de quiroprática e de medicina com
profissões de saúde diferentes e assim assegura uma maior compreensão das profissões
e formas de futura colaboração.
Os estudantes devem ser incentivados a observar outros profissionais a trabalhar, tal
como a visitar clínicas de especialidade.
A Clínica deve simular casos de doença para fornecer cenários reais que permitam que o
estudante treine vários aspectos práticos como: obter a história clínica do paciente,
como conduzir exames físicos e como lidar com o paciente em geral. As sessões
individuais devem ser filmadas para o estudante poder rever a sua forma de
relacionamento com o paciente, ouvindo de seguida os comentários do seu orientador.
Durante o ano de internato na clínica os estudantes são objecto de controlo de qualidade
através da Auditoria da Clínica e devem cumprir um ciclo completo de auditoria,
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incluindo a elaboração de um relatório escrito sobre gestão de pacientes.
O exame de conclusão do internato na clínica, o Clinic Exit Examination (Exame de
Saída Clínica), também se baseia no formato OSCE e avalia se o estudante está
habilitado para começar a trabalhar como quiroprático. O grau de exigência e
complexidade deste exame é muito superior ao do exame de admissão à clínica, pois
utilizam-se simulações de forma a recriar situações reais.
Um dos elementos mais importantes do internato na Clínica é a observação de
pacientes. É com eles que os estudantes aperfeiçoam as suas competências clínicas. No
entanto, esta relação deve ser salvaguardada. A segurança dos pacientes é a maior
preocupação dos quiropráticos. A Clínica deve possuir um documento abrangente (O
Manual da Clínica) que estabelece normas de conduta e ética profissionais, define
protocolos para consultas entre estudantes e pacientes e prevê supervisão contínua por
parte dos orientadores. Esta supervisão permite que os estudantes obtenham feedback
dos seus orientadores, bem como aulas de apoio personalizadas.
Para além dos Orientadores Seniores também há vários supervisores com vasta
experiência profissional. Estes Orientadores, bem como os Orientadores Seniores, são
supervisores da Clínica.
Os novos pacientes são avaliados pelos orientadores no início da consulta. O estudante
discute o novo caso com o orientador de serviço e juntos decidem se o paciente precisa
de ser observado outra vez pelo estudante e/ou pelo orientador ou se será necessário
tirar raios-x ou fazer exames complementares.
De seguida, o estudante redige um relatório sobre o caso, estabelecendo um diagnóstico,
prognóstico, plano de tratamento, etc. Estas determinações são depois discutidas com
um dos Orientadores Seniores. A apresentação do caso – incluindo a discussão dos
factos mais pertinentes – promove a interacção entre o estudante e o orientador.
Depois desta discussão, o Orientador Senior irá verificar se o relatório está satisfatório
ou se necessita de ser melhorado. O orientador avalia o trabalho levado a cabo pelo
estudante na preparação do caso e esta avaliação é registada numa base de dados.
Depois de aprovado o início do tratamento, o orientador irá observar e avaliar a primeira
consulta de tratamento. Esta avaliação é igualmente registada na base de dados. Daí em
diante os orientadores irão observar as visitas de cinco em cinco vezes – apesar de

Associação Portuguesa dos Quiropráticos

91

alguns estudantes ou casos serem supervisionados mais frequentemente. Cabe ao
orientador garantir que, durante as observações, o doente está a receber o tratamento
adequado e está a responder de forma satisfatória.
Uma vez por período lectivo os estudantes receberam uma folha impressa em
computador com as notas das apresentações e observações. Estas notas referem-se aos 3
meses anteriores e estabelecem comparações ao fornecerem médias para cada área. Os
estudantes que se encontrem abaixo da média - ou que sejam motivo de preocupação serão aconselhados pelo Director Clínico.
O estudante pode, a qualquer altura, pedir ajuda na resolução ou tratamento de um caso,
consultando um Orientador. Além disso, também existem as clínicas de especialização.
Há várias especializações e o jovem Quiroprático deve observar pelo menos uma
consulta numa clínica de especialidade durante o ano.
Conclusão: No último ano, os estudantes são incentivados a aproveitar ao máximo

o diversificado pacote de ensino, dando-se especial enfoque à interacção com
profissionais mais experientes.
Ao serem admitidos na Clínica, os estudantes estão habilitados a tratar uma grande
variedade de casos, tendo já adquirido os conhecimentos necessários – o que não
possuem ainda é experiência na prestação no fornecimento de tratamento. Durante o ano
de internato na clínica, o grande objectivo consiste em adquirir experiência e confiança
– o que lhes permitirá tomar decisões seguras e eficazes com base em procedimentos
sólidos. Tudo isto irá fazer com que os finalistas estejam bem preparados para começar
o estágio profissional seguido pelo exercício da profissão.
Uma supervisão rigorosa dos alunos nesta fase é de extrema importância, incluindo
mecanismos de feedback formativos e sumativos.
Deve-se implementar um programa de observação clínica, ao longo de todo o
curriculum, para os alunos terem a oportunidade de observar procedimentos clínicos na
prática e aprender com os colegas com maior experiência.

10. Dados gerais sobre a formação em Quiroprática
Actividade: Quiroprática
Habilitações Previas: 12º ano de escolaridade na área cientifico naturais
Titulo Académico: Licenciado, Mestre ou Doutor
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Duração do curso: Cinco anos (5) académicos seguido por um estágio de 1 ano com
um quiroprático associado à Associação Portuguesa dos Quiropráticos ou por estágio
hospitalar da mesma duração.
Total de Horas/Créditos: 4935/300
Os candidatos devem completar os seguintes requisitos:
Primeiro Ano do curso:
1. Anatomia
2. Biomecânica Básica
3. Química
4. Investigação Clínica
5. Diagnóstico
6. Fisiologia
7. Conceitos Psicossociais
8. Habilidades Psicomotoras
9. Observação Clínica
10. Imagiologia de Investigação
11. Filosofia Quiroprática
Segundo Ano do curso:
1. Anatomia
2. Biomecânica
3. Conceitos Quiropráticos
4. Investigação Clínica
5. Diagnostico
6. Fisiologia Molecular
7. Patologia
8. Fisiologia / Farmacologia
9. Conceitos Psicossociais
10. Técnicas de Ajustamento
11. Observação Clínica
12. Imagiologia de Investigação
13. Imagiologia
14. Filosofia Quiroprática
Terceiro Ano do curso:
1. Anatomia
2. Fisiologia Molecular e Nutrição
3. Patologia
4. Fisiologia e Farmacologia
5. Conceitos Psicossociais
6. Projecto de Pesquisa
7. Técnicas de Ajustamento
8. Observação Clínica
9. Conceitos Psicossociais
10. Diagnostico
11. Imagiologia de Investigação
12. Neurologia
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13. Ortopedia
14. Imagiologia
15. Filosofia Quiroprática
Quarto Ano do curso:
1. Anatomia
2. Nutrição Clínica
3. Patologia
4. Fisiologia e Farmacologia
5. Projecto de Pesquisa
6. Técnicas de Ajustamento
7. Observação Clínica
8. Investigação Clínica
9. Diagnostico
10. Imagiologia de Investigação
11. Neurologia
12. Ortopedia
13. Conceitos Psicossociais
14. Imagiologia
15. Filosofia Quiroprática
Quinto Ano do Curso:
1. Filosofia Quiroprática e Temas Actuais da Quiroprática
2. Técnicas de Ajustamento
3. Procedimentos Clínicos
4. Quiroprática Clínica
5. Estágio Clínico
6. Observação e Orientação Clínica
7. Prática Profissional
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Em anexo:
CONSELHO EUROPEU PARA O ENSINO DA QUIROPRÁTICA (EUROPEAN
COUNCIL ON CHIROPRACTIC EDUCATION-ECCE)

PROCEDIMENTOS E NORMAS DE ACREDITAÇÃO DO ENSINO E
FORMAÇÃO DE NÍVEL BÁSICO DA QUIROPRÁTICA
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VI. CREDENCIAÇÃO, FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO – PROJECTO DE
LEI
1. Certificação, Credenciação, Equivalência
1.1. Regras para a acreditação dos Quiropráticos e titularidade de cédula
profissional
1.1.1 Justificação
No âmbito das profissões de Saúde, o legislador não pode ignorar o crescente
interesse dos cidadãos pelas novas profissões de saúde de entre as quais se destaca a
Quiroprática. Daí o ter sido promulgada a lei 45/2003, de 22 de Agosto, que reconheceu
essa actividade profissional entre as terapêuticas não convencionais.
O facto de não se encontrar legalmente regulamentada, no país, tem dado lugar a alguns
abusos e até a práticas de metodologias absolutamente condenáveis, por serem
causadoras de danos, efeitos nocivos, intranquilidade, insegurança e incertezas para o
público.
Desde que foi constituída, a Associação Portuguesa dos Quiropráticos é a entidade que
em Portugal tem como objectivo representar a profissão junto dos poderes públicos que
a têm regularmente como interlocutora naquilo que diz respeito aos aspectos legais do
exercício da Quiroprática.
Assim importa, pois, corrigir a situação, regulamentando com eficácia o exercício da
Quiroprática Qualificada por profissionais habilitados por Universidades reconhecidas.
Trata-se, agora de definir os requisitos académicos e profissionais que permitam atribuir
o necessário título profissional aos quiropráticos em condições de exercerem com
competência e segurança a sua profissão.
A Quiroprática é considerada uma ciência, uma arte e uma filosofia independente e
distinta da Medicina e das outras profissões de Saúde, precisamente porque utiliza os
poderes inerentes e recuperadores do corpo humano, realça o facto da relação existente
entre a estrutura vertebral e o funcionamento do sistema nervoso ser um factor
relevante, já que a transmissão normal e a expressão da energia do nervo são essenciais
para a restauração e preservação da saúde.
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Tem por base o ajustamento das articulações do corpo, principalmente da coluna
vertebral, e o uso de toda a tecnologia de imagem, nomeadamente o Raio-X, como
diagnóstico, de modo a poder avaliar a relação existente entre o sistema neuro-músculoesqueletal e as funções corporais, em particular da coluna vertebral e do sistema nervoso
e ainda a poder determinar como é que essa relação afecta a recuperação, a preservação
da saúde e bem-estar.
Define-se como um ramo particular das artes de curar que se apoia em métodos manuais
muito específicos aplicados à prevenção, à detecção, à correcção e ao tratamento das
perturbações funcionais e neuro – fisiológicas ligadas às perturbações do sistema
locomotor que podem conduzir a patologia. Ou, como entende a Associação Portuguesa
dos Quiropráticos (APQ): “é uma ciência que se especializou na localização, na análise
e correcção das subluxações, ou seja nas disfunções das articulações, especialmente das
articulações associadas à protecção da espinal-medula e dos tecidos nervosos adjacentes
e seus efeitos no sistema nervoso, processando-se a correcção por ajustamento
específico, tendo como objectivo a recuperação da saúde e o aumento do bem-estar sem
recurso a medicamentos nem a cirurgia”.
A subluxação é aqui entendida como um sistema de alterações funcionais ou estruturais
que comprometem a integridade neural e podem influenciar o funcionamento orgânico,
a saúde e o bem-estar de um indivíduo. A subluxação de que aqui se fala é avaliada,
analisada e tratada com a utilização de toda a metodologia Quiroprática e técnicas
quiropráticas de ajustamento definidas pelo "Council on Chiropractic Practice –
Clinical Guideline".
A Quiroprática constitui a forma por excelência de uma profissão de saúde manual e de
uma arte de curar de que os Quiropráticos foram os conceptores e os iniciadores, tendo
adquirido desde longa data uma experiência e uma capacidade únicas para se
apresentarem como uma categoria profissional completa e perfeitamente distinta, já que
a sua prática não se pode confundir com a dos Médicos ou dos Fisioterapeutas.
A eficácia dos Quiropráticos não pode ser contestada até porque ela é reconhecida e
certificada nas conclusões dos inquéritos e dos estudos objectivos de que a sua prática
tem sido objecto, assim como pela população que recorre aos seus cuidados.
A Quiroprática desenvolveu-se como teoria e como arte de curar, independentemente da
Medicina dita clássica e do seu ensino, processo inelutável nos fins do Século XIX
numa paisagem médica marcada pela exclusividade, mas em que a nova disciplina
edificou o seu próprio sistema de formação teórica e clínica, sistema de muito alto nível,
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construído sobre um modelo normalizado no plano mundial e garantido por uma infraestrutura de controlo institucionalizada nos diferentes países - sistema de formação que
se prolonga numa importante actividade de investigação.
A mesma homogeneidade caracteriza a organização internacional da profissão que, no
plano do exercício e da ética, sempre dominou o vazio jurídico nos países e nas épocas
em que a actividade dos Quiropráticos não estava regulamentada por disposições legais.
A adopção de tais disposições operou-se progressivamente e foi assim que, por
exemplo, no seio da União Europeia, designadamente na Noruega, na Suécia, na
Finlândia, na Dinamarca, na Bélgica, na Holanda, na Grã-bretanha e na Suiça
integraram o exercício dos Quiropráticos no Direito da saúde pública, estando estes
diferentes sistemas legais de acordo em conceder aos Quiropráticos um estatuto de
autonomia de exercício na matriz de diagnóstico e terapêutica.
Isto porque a Quiroprática é identificável pela especificidade do seu contexto e da sua
aplicação e pelo conteúdo da sua formação. Pode-se, por outro lado, analisá-la sobre
bases concretas graças à estrutura do seu sistema de ensino e a um modelo de
organização profissional em domínios como a investigação, a ética e a disciplina, que
conferem à Quiroprática o carácter de ciência própria e de disciplina distinta entre os
ramos da arte de curar.
Os requisitos de acesso ao curso superior de "quiroprática" correspondem às condições
de admissão ao curso de medicina. A duração do programa de nível básico é de cinco
(5) anos académicos em regime de full-time. No que diz respeito a créditos académicos
a equivalência é de 300 créditos, sendo que 60 créditos/um ano académico. O período
de formação clínica/ prática também deve ser frequentado em regime full-time e terá a
duração mínima de um ano académico. (Total de Horas/Créditos 4935/300).
O ensino da Quiroprática foi instituído no fim do Século XIX, nos Estados Unidos,
onde a Quiroprática moderna encontra as suas origens, sendo igualmente ministrado,
entre outros, no Canadá e na Austrália. Na Europa, a Quiroprática é ensinada desde
1965 na Grã-bretanha (Anglo- European College Of Chiropractic - University of
Portsmouth e mais tarde School of Applied Sciences, University of Glamorgan, Wales),
na França (Institut Français de Chiropractique à Paris) e na Dinamarca (Nordisk
Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik - Université de Odense);
Nos Estado Unidos é exclusivamente assegurado nestas instituições denominadas
Colleges of Chiropractic e suas clínicas públicas, universitárias, especializadas, sendo
concluído com o título de "Doctor of Chiropractic", D.C;, homologados pelo Council
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Of Chiropractic Education (CCE) organismo que superintende nos Estados Unidos e
está habilitado pelo departamento federal da Saúde a fim de controlar o Ensino e velar
pelo respeito das normas impostas a estes estabelecimentos.
Instituições similares ao CCE foram constituídas no Canadá, na Austrália e na Europa
(European Council Of Chiropractic Education) que estão ligadas ao CCE americano
por acordos que asseguram a reciprocidade internacional dos diplomas através do
International Council on Chiropractic Education.
Acresce, finalmente, que, em Portugal, para obter o título profissional, os candidatos
devem ser titulares do Certificado do National Board of Chiropratic Examiners (partes
1 & 2) ou do EXAME NACIONAL que pode ser realizado pelo International Board of
Chiropratic Examiners.
Esta estrutura responde às necessidades da profissão e do público, quer se trate de
definir a ética e de zelar pelo seu respeito, quer se trate de controlar o exercício e ainda
assegurar o aperfeiçoamento contínuo das suas práticas mantendo as relações com as
estruturas de ensino e investigação que articula com um sistema do mesmo tipo em
todos os países.
À homogeneidade do sistema de ensino, acresce a coerência e a organização
estruturante das "Associações Quiropráticas Nacionais", as quais reúnem em cada país
os Quiropráticos diplomados respondendo aos critérios internacionais determinados
pelos regulamentos profissionais. Sendo que a nível europeu as associações nacionais
são representadas pela European Chiropractic Union desde 1932.
A Associação Nacional dos Quiropráticos representa a profissão junto dos poderes
públicos que a têm regularmente como interlocutora naquilo que diz respeito aos
aspectos legais do exercício da Quiroprática. Esta Associação tem três tipos de órgãos
internos: um órgão administrativo, um órgão jurisdicional de disciplina e várias
comissões permanentes cobrindo, respectivamente, os domínios da graduação, da
investigação e da formação pós -graduada, de informação e da documentação e, das
publicações.
As Associações nacionais têm por fim essencial, no seu país, velar pelo respeito das
regras da profissão e dos princípios de ética e deontologia. Elas realizam, por outro
lado, as seguintes funções:
- Atribuição do título e cédula profissional;
- Difusão da informação científica;
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- Promoção da informação Quiroprática, orientando largamente a sua acção sobre a
pluridisciplinaridade dos trabalhos.
- Difusão dos resultados da investigação, entre outros modos pela via de organizações
como a ECU, JMPT( índex Medi cus), JVSR ...
- Formação contínua post-graduação dos Quiropráticos diplomados.
-Tratamento dos aspectos científicos e legais do exercício da Quiroprática e do seu
desenvolvimento
A Quiroprática e o seu exercício sob o tríplice aspecto da identidade específica do ramo,
da formação dos seus praticantes e do seu modelo de organização, tem um especial
interesse socio-económico, pois as ciências definem-se, ou pelo seu campo de aplicação,
ou pela especificidade do seu desenvolvimento, e é este último critério que hoje é
privilegiado pela epistemologia.
No plano descritivo podemos, portanto, delimitar os actos Quiropráticos e excluir as
intervenções e as formas de tratamento que são estranhas a este ramo, porque não se
ocupam da terapia manual e do conteúdo do ensino dispensado, tais como, entre outros
a cirurgia e os tratamentos medicamentosos.
As investigações confirmam a eficiência preventiva e curativa das intervenções
quiropráticas e sublinham o seu interesse no plano socio-económico: taxas de melhoras
e de curas, diminuição do recurso aos medicamentos e à hospitalização, redução dos
períodos de invalidez e de incapacidade para o trabalho e, mais genericamente, melhoria
do custo/eficácia. As vantagens são, portanto, significativas para os doentes, para as
empresas e para os regimes de segurança contra a doença e os acidentes.
Até ao momento em PORTUGAL não há nenhuma faculdade de quiroprática nem a
ciência é ensinada em nenhuma universidade pública ou privada.
Por conseguinte, apenas existem quiropráticos qualificados e titulares de diplomas
passados por Universidade estrangeiras.
Como forma de proteger a saúde pública, há que assegurar que os profissionais sejam
competentes. Torna-se necessário proceder á sua certificação no âmbito da
regulamentação da profissão.
Os requisitos para atribuir o título profissional são os seguintes:
2. Credenciação ordinária
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O exercício da Quiroprática em Portugal, depende da autorização a conceder pela
Direcção-Geral de Saúde, que organizará o cadastro dos respectivos profissionais, com
a colaboração da respectiva associação ou ordem profissional, encontrando-se os
profissionais obrigados ao cumprimento do Código deontológico e da prática segura.
Passará a funcionar na Direcção Geral de Saúde o Conselho de Credenciação,
constituído por:
•

Um representante do Ministério da Saúde

•

Um representante do Ministério da Ciência Tecnologia e do Ensino Superior.

•

Três representantes da Quiroprática, sendo um o actual representante na
Comissão Técnica Consultiva, um indicado pelo actual representante na
Comissão Técnica Consultiva, um escolhido pelo Ministro de entre três
propostos pelo representante da Quiroprática que integre a Comissão Técnica
Consultiva.

•

Serão constituídas na Direcção Geral de Saúde e junto do Ministro da Ciência e
Tecnologia e do Ensino Superior, respectivamente, as Comissões de Avaliação
das Competências Profissionais e Habilitações Académicas, cada uma composta
por três elementos:

•

Um indicado pelos respectivos Ministros

•

Um pela associação profissional de classe – APQ (futura Orem dos
Quiropráticos)–

•

Outro pelo actual representante da Quiroprática na Comissão Técnica
Consultiva.

A Direcção Geral de Saúde mandará publicar um aviso na imprensa diária para anunciar
as candidaturas à 1ª credenciação extraordinária dos profissionais abrangidos pela Lei nº
45/2003, do qual devem constar os requisitos a preencher e documentos que terão que
instruir os requerimentos de candidatura, fixando o prazo para apresentação das
mesmas.
Os interessados devem requerer a credenciação na Direcção Geral de Saúde, organismo
a quem é atribuída a competência para autorizar o exercício da profissão, através do
Conselho de Credenciação.
O Conselho de Credenciação envia, simultaneamente, os requerimentos, devidamente
instruídos com os curricula académicos e profissionais para a Comissão de Avaliação
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para apreciar as habilitações académicas e profissionais de acordo com os padrões
definidos para a Quiroprática.
Cada uma das Comissões deve proceder à análise do currículo académico/ profissional
dos requerentes, verificar as capacidades académicas/profissionais e propor:
•

A atribuição da autorização para o exercício profissional;

•

Emitir um parecer condicionando a autorização a acções de aperfeiçoamento;

•

Ou emitir parecer desfavorável o sentido de não ser concedia a autorização.

Os requisitos e prazos de candidatura serão anualmente divulgados, por anúncio, pela
Direcção Geral de Saúde, enquanto não for esta incumbência da associação profissional
de classe (APQ).
3. Requisitos Formais das candidaturas
•

A candidatura deve ser requerida por escrito, assinado pelo próprio candidato,
com a assinatura reconhecida, instruída com o "Curriculum Vitae" das
qualificações académicas do candidato, indicando o tempo de estudo em
Quiroprática e o tempo de exercício, com comprovativo documental;

•

O candidato fará a prova do seu bom comportamento moral e civil;

•

O candidato fará prova da sua licenciatura por uma Instituição reconhecida -Escola, Instituto ou Universidade – que leccione um programa completo de
Quiroprática aprovado pelo Comité Educacional da Associação Portuguesa ou
pelo "Council on Chiropratic Education - (CCE).

•

Certificado do National Board of Chiropratics Examiners (partes 1 & 2) ou
equivalente.

•

Certificado do domínio da Língua Portuguesa para os estrangeiros.

4. Documentos de candidatura
• Os que forem exigidos no anúncio
• Uma carta de recomendação (good standing member) da Associação oficial de
Quiroprática do último país onde trabalhou. No caso de nunca ter trabalhado, deve
enviar uma carta de recomendação da faculdade de Quiroprática onde se formou,
reconhecida pelo CCE.
• 3 Fotocópias do Bilhete de Identidade ou cartão de residência
• 3 Fotocópias do cartão de Número de Contribuinte
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• 3 Fotografias de tipo passaporte
• 3 Fotocópias autenticadas do diploma Quiroprático de uma faculdade reconhecida
pelo Council of Chiropractic Education.
Ao reconhecimento dos diplomas aplica-se a regulamentação vigente sobre a matéria,
designadamente as obrigações decorrentes do sistema de Bolonha.
A autorização só será concedida se o candidato apresentar os seguintes níveis de
formação:
Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em Quiroprática (LMD). Programa completo
obtido através de um sistema clássico de formação contínua de acordo com o Council
on Chiropractic Education.
Formação prática clínica em quiroprática.
Em matéria de equivalências, só serão acreditados os profissionais com exame
denominado Exame Nacional - Partes 1 & 2 (Habilitações académicas) e aprovação no
Exame equivalente ao National Board (Partes 3 & 4) no que se refere a (Habilitações
Profissionais).
O exame nacional, é da responsabilidade da APQ (associação profissional de classe),
consta de provas com o perfil a seguir descrito, e as candidaturas devem ser divulgadas
com pelo menos 30 dias de antecedência.
A APQ divulgará a realização das provas através de anúncio no qual é divulgado
também o júri de avaliação.
5. Exame Nacional
A DGS/APQ deve abrir candidaturas ao exame nacional, pelo menos uma vez por ano, e
excepcionalmente, duas, por deliberação da Direcção.
Podem candidatar-se candidatos com um título de doctor of chiropratic ou licenciatura,
mestrado ou doutoramento em quiroprática conferido por um dos estabelecimentos de
ensino da Quiroprática reconhecidos pelo CCE.
As candidaturas, e respectiva documentação, serão apresentadas no prazo referido no
anúncio sua admissão para exame.
O exame será composto de duas partes:
(1) Uma prova escrita sobre as seguintes matérias:
Anatomia geral;
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Anatomia da coluna vertebral;
Bioquímica;
Química;
Diagnóstico quiroprático;
Diagnóstico neuro-músculo-esquelético;
Microbiologia;
Patologia;
Fisiologia;
Técnicas quiropráticas;
Princípios quiropráticos;
Radiologia.
(2) Uma prova oral e clínica / prática sobre as seguintes matérias:
Testes neurológicos;
Testes ortopédicos;
Reflexologia;
Patologia;
Diagnóstico quiroprático;
Técnicas quiropráticas;
Nutrição;
Interpretação radiológica;
Radiologia;
Análises clínicas;
Ética: prática e precedentes;
Legislação e regulamentos sobre o exercício da quiroprática.
A prova oral e clínica / prática é obrigatória.
Os candidatos que possuam um diploma concedido pelo National Board of Chiropractic
Examiners nos Estados Unidos ou pelo National Examining Board of the Canadian
Chiropractic Association ou equivalente (Parte 1 e 2) não precisam de realizar a prova
escrita do exame mencionado na alínea (1) excepto o exame radiológico.
A autorização para exercer a profissão será concedida sem condições nos casos
seguintes:
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•

Os doutores em Quiroprática noutro país, que trabalhem como professor ou
como formador numa Escola, Instituto ou Universidade que leccione
Quiroprática e seja patrocinado por uma Universidade, Instituto ou Escola
reconhecidas, desde que não exerçam a Quiroprática fora do campo de acção do
programa educacional, porque para exercerem fora desse campo carecem de
autorização;

•

Os profissionais autorizados em qualquer outro país ou jurisdição estrangeira,
quando se encontre a desempenhar as suas funções, ou em destacamento, por
uma entidade desportiva ou artística, ou se encontre de visita ao país no âmbito
de um evento desportivo ou artístico específico, ficando, porém, sujeitos às
seguintes restrições:
- Nestes casos apenas poderão prestar cuidados quiropráticos aos membros,

treinadores e pessoal da equipa ou evento, para o qual estejam a trabalhar, ficando a
prática restrita ao local no local designado para o evento;
- Qualquer quiroprático que desempenhe o seu exercício ao abrigo desta alínea
só poderá utilizar o exercício das práticas e procedimentos consignados no diploma
regulamentar.
6. Credenciação extraordinária
Em casos excepcionais, poderão ser admitidas candidaturas fora da anual prevista, se
assim entender a APQ ou a DGS por proposta do Conselho de Credenciação.
Designadamente, se alguma das provas ordinárias não se realizar por motivos
imprevistos ou se verificar um grande número de candidatos que ultrapasse o número de
admissões.
7. Equivalências de diplomas
A Equivalência de Diplomas de habilitação é concedida pela Universidade, onde são
ministrados os cursos superiores de Quiroprática, quando existir, e, enquanto não existir
pelo comité de Educação e Pós-Graduação da APQ mediante requerimento
acompanhado dos seguintes documentos: certificado de habilitações com a descrição
dos cursos frequentados; prova de obtenção de diploma; certificado de participação em
acções de formação; prova de experiência profissional relevante.
Só será dada equivalência a habilitações correspondentes aos níveis exigidos no
currículo mencionado e descrito nas normas sobre Formação Académica e Clínica.
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A Comissão de Avaliação Profissional, junto da Direcção Geral de Saúde e a Comissão
de Avaliação Académica, junto do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, deverão
emitir os necessários Pareceres prévios à autorização e atribuição da cédula profissional,
e propor ao Conselho de Credenciação as medidas que se justificarem.
Se a formação académica apresentada corresponder a currículos aprovados pelo CCE,
que já não estão em vigor e se o candidato tiver mais de 10 anos de pratica clínica, deve
ser avaliada a capacidade do candidato através do Exame Nacional, da prova oral e
clínica tendo em conta a sua experiência profissional e a actualização dos seus
conhecimentos por formação contínua.
Os critérios e formalidades dos procedimentos internos de acreditação serão aprovados
pela APQ, através da forma prevista sobre deliberações e respectivas matérias.
Transitoriamente, até à realização do primeiro exame nacional será concedida
automaticamente a cédula profissional aos membros da APQ.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE QUIROPRÁTICOS
PROJECTO DE REGULAMENTO da Lei nº 45/2003
(A Quiroprática como profissão de Saúde)
Considerando o crescente interesse dos cidadãos pelas novas profissões no domínio da
Saúde, de entre as quais se destaca a Quiroprática, que tem por base o ajustamento das
articulações do corpo, principalmente da coluna vertebral, utilizando meios de
diagnóstico convencionais, entre os quais os Raios-X, de modo a poder avaliar a relação
existente entre o sistema músculo-esquelético e as funções corporais, em particular da
coluna vertebral e do sistema nervoso bem como a poder determinar como é que o
equilíbrio dessa relação afecta a recuperação e a preservação da saúde, veio a ser
aprovada a Lei nº 45/2003, de 22 de Agosto, que reconhece a Quiroprática como ciência
terapêutica não convencional, nos termos definidos pela Organização Mundial de
Saúde.
Considerando que a Quiroprática tem mais de um século de existência, é reconhecida
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Conselho Internacional das Ciências
Médicas (CIOMS), distingue-se de outras profissões de saúde, especialmente de outras
formas de medicina não convencional, porque pressupõe uma formação normalizada e
estruturada internacionalmente, ao nível académico de Licenciatura, de acordo com os
critérios adoptados pelo International Council on Chiropractic Education (ICCE), e
cujo exercício é padronizado pela World Federation of Quiropractic (WFC).
Considerando que os cuidados dos Quiropráticos são, cada vez mais, alvo de uma maior
e crescente procura por parte das diversas camadas da população, e que vêem que os
mesmos cuidados respondem às suas necessidades,
Considerando que os Quiropráticos qualificados só podem exercer a sua profissão num
quadro legal apropriado, porque só assim se pode proteger o público relativamente
àqueles que se dizem Quiropráticos mas não o são.
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Considerando que se torna necessário evitar o exercício ilegal da profissão por quem
não está habilitado e autorizado, prevenindo os riscos que daí podem advir para a saúde
pública.

Artigo 1º
A Quiroprática é uma profissão de saúde e bem-estar que tem por objecto a localização,
a detecção, a identificação, a prevenção, redução ou a correcção, pelos seus métodos
próprios e particularmente pela via de ajustamento específico, das subluxações ou das
perturbações funcionais e neurofisiológicas ligadas a desequilíbrios do sistema
locomotor principalmente a coluna vertebral, que afectam a integridade neural.
Os ajustamentos e técnicas de manipulação aplicam-se aos segmentos osteo-articulares
e estruturas contíguas sem a utilização da cirurgia nem dos medicamentos. Os
Quiropráticos são especialistas que dão especial atenção aos aspectos fisiológicos e
bioquímicos do corpo incluindo as relações entre sistemas músculo-esqueléticas,
neurológico, vascular.

Artigo 2º
O exercício da Quiroprática, em Portugal, depende da autorização a conceder pela
Direcção-Geral de Saúde, por delegação do Ministro da Tutela, que organizara o
cadastro dos respectivos profissionais, com a colaboração da Associação Portuguesa dos
Quiropráticos, enquanto não for constituída a Ordem profissional, que exerce o poder
disciplinar sobre a prática da Quiroprática em Portugal.

Artigo 3º
A Associação Portuguesa dos Quiropráticos, cujos estatutos são publicados em anexo
ao presente diploma, tem como fins representar os profissionais da Quiroprática. É
reconhecida pelo Council on Chiropractic Education, única organização reguladora do
ensino da Quiroprática, no mundo.
Tem como objectivo definir e aperfeiçoar os direitos e deveres, dar satisfação às
carências que se verifiquem no exercício da profissão, especialmente no que concerne à
formação profissional e exercer o poder disciplinar, nos termos que vierem a ser
definidos em regulamento.

Artigo 4º
Requisitos pessoais académicos e profissionais:
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-A candidatura deve ser requerida por escrito, assinada pelo próprio candidato, com a
assinatura reconhecida notarialmente, instruída com o "Curriculum Vitae" das
qualificações académicas do candidato, indicando o tempo de estudo em Quiroprática e
o tempo de exercício, com comprovativo documental; a candidatura deve ser
comunicada à Associação Portuguesa dos Quiropráticos.
- O candidato fará a prova do seu bom comportamento moral e civil
- O candidato fará prova da sua licenciatura por uma Instituição reconhecida pelo
Council on Chiropratic Education -Escola, Instituto ou Universidade - que leccione um
programa completo de Quiroprática aprovado pelo Comité Educacional da Associação
Portuguesa dos Quiropráticos ou pelo "European Council on Chiropractic
Education"(ECCE).

Artigo 5°.
O uso profissional do título de quiroprático está reservado aos titulares da respectiva
cédula profissional, pessoas titulares de um diploma de quiroprático emitido por uma
faculdade ou instituto acreditado pelo Council on Chiropractic Education. Um
profissional licenciado e autorizado a exercer em Quiroprática pode usar o título de
"Doutor em Quiroprática " ou, simplesmente, "Dr.".

Artigo 6°.
São dispensados do pedido de autorização:
•

Os Quiropráticos oriundos de outro país, que trabalhem como professores ou
como formadores numa Escola, Instituto ou Universidade reconhecida pelo
Council on Chiropractic Education que leccione Quiroprática ou seja
patrocinado por uma Universidade, Instituto ou Escola, reconhecidas pelo CCE,
desde que não exerçam a Quiroprática fora do campo de acção do programa
educacional reconhecido pelo CCE, carecendo neste caso de autorização;

•

Os Quiropráticos autorizados em qualquer outro pais ou jurisdição estrangeira,
quando se encontrem a desempenhar as suas funções em regime de
destacamento numa entidade desportiva ou artística, se encontrem de visita ao
país no âmbito de um evento desportivo ou artístico especifico, ficam, sujeitos
às seguintes restrições:
- O tratamento quiroprático, no âmbito desta alínea, está restrito aos

membros, treinadores e pessoal da equipa ou evento, para o qual estejam a trabalhar,
e a prática só é permitida no local designado para o evento;
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- No exercício da profissão nos termos desta alínea deve respeitar as práticas
e procedimentos consignados neste diploma.

Artigo 7°
Os Quiropráticos, abrangidos por esta legislação, têm o direito de estabelecer uma
relação doutor/paciente, utilizar meios de diagnostico convencionais como Raios-X,
para além das tecnologias de diagnóstico da Quiroprática para efectuar uma avaliação
Quiroprática, geral, do paciente, de modo a determinar o desvio da função normal.
Compete-lhes estabelecer o diagnóstico quiroprático e definir o plano de tratamento
para cada paciente, o qual deve englobar sobretudo procedimentos ajustados à
Quiroprática e capazes de reduzir as subluxações vertebrais.
Compete-lhes também aconselhar e instruir os pacientes sobre as práticas de higiene
pessoal e vertebral, de nutrição, de reabilitação músculo-esquelética de bem-estar e de
preservação de uma vida saudável.

Artigo 8°
As práticas e procedimentos que devem ser aplicados pelos doutores em Quiroprática
presupoem a formação académica e prática clínica que é ministrada em faculdades de
Quiroprática, reconhecidas pelo Council on Chiropractic Education e incluem o uso de
procedimentos de diagnóstico e de intervenção da Quiroprática.
Tais procedimentos específicos incluem o ajustamento e manipulação das articulações e
dos tecidos adjacentes do corpo humano, em particular da coluna vertebral. O
tratamento manual de irregularidades na coluna destina-se a remover problemas
funcionais.
Os procedimentos de ajustamento implicam a aplicação prática de uma pressão
controlada, direccional, especifica, sobre as vértebras ou articulações do corpo,
utilizando as vértebras e estruturas contíguas como "alavancas", de modo a corrigir a
posição articular incorrecta, contribuindo, assim, para o bom funcionamento
biomecânico e neurológico e para a preservação do bem estar integral do corpo.
Os procedimentos de ajustamento incluem o uso de técnicas quiropráticas manuais,
especificas, utilizando rapidez (high velocity) e/ou a pressão manual adequada, com ou
sem o auxilio de marquesas e instrumentos específicos.

Artigo 9°
Uma subluxação vertebral implica um complexo de alterações articulares funcionais
e/ou estruturais e /ou patológicas, as quais comprometem a integridade neurológica e,
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consequentemente, podem interferir com a função celular, o funcionamento do sistema
orgânico e a saúde e bem estar físico, psicológico e emocional, em geral. A subluxação
é avaliada, diagnosticada e orientada através de procedimentos Quiropráticos.

Artigo 10°
Os Quiropráticos podem utilizar e recomendar determinados equipamentos ou
dispositivos que se encontram disponíveis para a estabilização da coluna vertebral e
outras articulações do corpo.

Artigo 11º
Os Quiropráticos, abrangidos por esta lei, podem prestar serviços de emergência,
primeiros socorros e reanimação cardiovascular.

Artigo 12°
Os Quiropráticos, abrangidos por esta lei, estão autorizados a passar certificados de
saúde, atestados de capacidade para o exercício de actividades desportivas, declarações
de baixa e de alta para efeitos laborais, devendo informar as entidades de saúde
competentes e outros organismos oficiais, quando solicitado legitimamente.

Artigo 13°
Os Quiropráticos, abrangidos por esta lei, poderão tirar radiografias e ainda requisitar
meios auxiliares de diagnóstico tais como Tomografias Axiais Computorizadas (TAC),
ressonâncias

magnéticas,

Raios-X,

ecografias,

osteodensitometrias

e

estudos

electrodiagnósticos, para avaliar a gravidade dos ferimentos e determinar a relação
existente entre as estruturas músculo-esqueléticas e o sistema nervoso, e do impacto
desta relação nas funções corporais e na saúde em geral.

Artigo 14°
Os doutores em Quiroprática, abrangidos por esta lei, podem requisitar análises clínicas
laboratoriais para monitorizar a função corporal

Artigo 15°
A autorização para o exercício da Quiroprática em Portugal pode ser revogada, entre
outros, nos seguintes casos:
- Uso de elementos falsos para obter a autorização do exercício;
- Condenação por crime resultante da violação dos princípios e regulamentos da
profissão ou por outros crimes, em geral, considerados muito graves;
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- Declarações falsas ou deturpadas no que diz respeito ao exercício da Quiroprática, em
qualquer documento com ela relacionado.
- Aplicação de sanção na sequência de processo disciplinar.

Artigo 16.º
O exercício da Quiroprática por quem não possui a necessária habilitação, ou não esteja
autorizado, constitui crime punível com a mesma pena com que a lei portuguesa
sanciona o exercício ilegal da Medicina e ainda em multa, a fixar pelo tribunal, entre um
mínimo de cinco mil Euros e um máximo de 25.000 Euros.

Artigo 17°
O Quiroprático qualificado obriga-se a respeitar e a cumprir o código de Ética que
consta deste documento e faz parte integrante do presente diploma.

Artigo 18º
Enquanto não for criada a ordem dos Quiropráticos, o exercício da Quiroprática, em
Portugal, depende da credenciação a conceder pela Direcção Geral de Saúde, onde o
Conselho de Credenciação apreciará as candidaturas e organizará o cadastro dos
respectivos profissionais.

Artigo 19º
A fiscalização do exercício da Quiroprática cabe a Inspecção Geral da Saúde em
colaboração com a APQ através do Conselho Deontológico e de disciplina.

Artigo 20º
Regime transitório
Será adoptado um regime inicial de credenciação dos Quiropráticos até à completa
identificação dos profissionais que actualmente exercem a profissão e até ser
reconhecida a associação representativa de classe, a APQ.

Artigo 21º
Conselho de Credenciação
O Conselho de Credenciação é constituído por:
- Um representante do Ministério da Saúde.
- Um representante do Ministério da Ciência Tecnologia e do Ensino Superior.
- Três representantes da Quiroprática sendo um indicado pelo actual representante na
Comissão Técnica Consultiva, um indicado pela associação de classe – APQ- e um
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representante indicado pelo Ministro, escolhido de entre três propostos pelo quiroprático
que integra a Comissão Técnica Consultiva.

Artigo 22º
A autorização será titulada pela respectiva cédula profissional pela Comissão, até ser
reconhecida a Associação de classe, a APQ.

Artigo 23º
Requisitos:
- A candidatura deve ser requerida por escrito, assinado pelo próprio candidato, com a
assinatura reconhecida notarialmente, instruída com o "Curriculum Vitae" das
qualificações académicas do candidato, indicando o tempo de estudo em Quiroprática e
o tempo de exercício, com comprovativo documental;
- O candidato fará a prova do seu bom comportamento moral e civil;
- O candidato fará prova da sua licenciatura por uma Instituição reconhecida --Escola,
Instituto ou Universidade – que leccione um programa completo de Quiroprática
aprovado pelo Comité Educacional da Associação Portuguesa ou pelo "Council on
Chiropratic Education - (CCE).
- Certificado do National Board of Chiropratics Examiners (partes 1 & 2) ou
equivalente.
- Certificado do domínio da Língua Portuguesa para os estrangeiros.

Artigo 24º
Documentos de candidatura:
• Os que forem exigidos no anúncio
• Uma carta de recomendação (good standing member) da Associação oficial de
Quiroprática do último país onde trabalhou. No caso de nunca ter trabalhado, deve
enviar uma carta de recomendação da faculdade de Quiroprática onde se formou,
reconhecida pelo CCE.
• 3 Fotocópias do Bilhete de Identidade ou cartão de residência
• 3 Fotocópias do cartão de Número de Contribuinte
• 3 Fotografias de tipo passaporte
• 3 Fotocópias autenticadas do diploma quiroprático de uma faculdade reconhecida pelo
Council of Chiropractic Education.

Artigo 25º
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Ao reconhecimento dos diplomas aplica-se a regulamentação vigente sobre a matéria,
designadamente, o disposto no Decreto lei nº 289/91, de 10 de Agosto com as alterações
que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei nº 71/2003, de 10 de Abril.
Artigo 26º
A autorização só será concedida se o candidato apresentar os seguintes níveis de
formação:
-Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em Quiroprática (LMD). Programa completo
obtido através de um sistema clássico de formação contínua de acordo com o Council
on Chiropractic Education.
Formação prática clínica em quiroprática.
Em matéria de equivalências, só serão acreditados profissionais com exame
denominado Exame Nacional - partes 1&2 (Habilitações académicas) e aprovação no
Exame equivalente ao National Board (Partes 3 & 4) no que se refere a (Habilitações
profissionais).
O exame nacional, é da responsabilidade da APQ, consta de provas com o perfil a
seguir descrito, e as candidaturas devem ser divulgadas com pelo menos 30 dias de
antecedência.
A APQ divulgará a realização das provas através de anúncio no qual é divulgado
também o júri de avaliação.

Artigo 27º
Exame Nacional
A DGS/APQ deve abrir candidaturas ao exame nacional, pelo menos uma vez por ano, e
excepcionalmente, duas divulgando o número de admissões.
Podem apresentar-se candidatos com um título de doctor of chiropratic, licenciatura,
mestrado ou doutouramento em quiroprática conferidos por um dos estabelecimentos de
ensino da Quiroprática reconhecidos pelo CCE.
As candidaturas, e respectiva documentação, serão entregues no prazo referido no
anúncio da realização do exame.

Artigo 28º
O exame será composto de duas partes:
(1) Uma prova escrita sobre as seguintes matérias :
* Anatomia geral;
* Anatomia da coluna vertebral;
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* Bioquímica;
* Química;
* Diagnóstico quiroprático;
* Diagnóstico neuro-músculo-esquelético;
* Microbiologia;
* Patologia;
* Fisiologia;
* Técnicas quiropráticas;
* Princípios quiropráticos;
* Radiologia.
(2) Uma prova oral e clínica / prática, obrigatória, sobre as seguintes matérias :
* Testes neurológicos;
* Testes ortopédicos;
* Reflexologia;
* Patologia;
* Diagnóstico quiroprático;
* Técnicas quiropráticas;
* Nutrição;
* Interpretação radiológica;
* Radiologia;
* Analises clínicas
* Ética: prática e precedentes;
* Legislação e regulamentos sobre o exercício da quiroprática.

Artigo 29º
Os candidatos que possuam um diploma concedido pelo National Board of Chiropractic
Examiners nos Estados Unidos ou pelo National Examining Board of the Canadian
Chiropractic Association ou equivalente não precisam de realizar a prova escrita do
exame mencionado no artigo 28º na alínea (1) excepto o exame radiológico que é
obrigatório.

Artigo 30º
São dispensados do pedido de autorização:
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•

Os doutores em Quiroprática noutro país, que trabalhem como professor ou
como formador numa Escola, Instituto ou Universidade que leccione
Quiroprática e seja patrocinado por uma Universidade, Instituto ou Escola
reconhecidas, desde que não exerçam a Quiroprática fora do campo de acção do
programa educacional, porque para exercerem fora desse campo carecem de
autorização;

•

Os profissionais autorizados em qualquer outro país ou jurisdição estrangeira,
quando se encontre a desempenhar as suas funções, ou em destacamento, por
uma entidade desportiva ou artística, ou se encontre de visita ao país no âmbito
de um evento desportivo ou artístico específico, ficando, porém, sujeitos às
seguintes restrições:
- A prática do exercício da Quiroprática, no âmbito desta alínea, está

restrita aos membros, treinadores e pessoal da equipa ou evento, para o qual estejam a
trabalhar, e a prática só é permitida no local designado para o local ou evento;
- Qualquer quiroprático que desempenhe o seu exercício ao abrigo desta
alínea só poderá utilizar o exercício das práticas e procedimentos consignados no
diploma regulamentar.

Artigo 31º
Equivalência de Diplomas
A Equivalência de Diplomas de habilitação é concedida pela Universidade, onde são
ministrados os cursos superiores de Quiroprática, quando existir, e enquanto não existir
pela Comissão de Avaliação, mediante requerimento acompanhado dos seguintes
documentos: certificado de habilitações com a descrição dos cursos frequentados; prova
de obtenção de diploma; certificado de participação em acções de formação; prova de
experiência profissional relevante.
Só será dada equivalência a habilitações correspondentes aos níveis exigidos no
currículo mencionado e descrito nas normas sobre Formação Académica e Clínica.
Se a formação académica apresentada corresponder a currículos aprovados pelo CCE,
que já não estão em vigor e se o candidato tiver mais de 10 anos de pratica clínica, deve
ser avaliada a capacidade do candidato através do Exame Nacional, da prova oral e
clínica tendo em conta a sua experiência profissional e a actualização dos seus
conhecimentos por formação contínua.
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Os critérios e formalidades dos procedimentos internos de acreditação serão aprovados
pela APQ, através da forma prevista sobre deliberações e respectivas matérias.
Transitoriamente, até à realização do primeiro exame nacional será concedida
automaticamente a cédula profissional aos membros da APQ.

VII. PROPOSTA DO REGIME FISCAL DO QUIROPRÁTICO
1. Titulo Profissional: Quiroprático
2. Área de actuação profissional: Exercício técnico e deontológico autónomo e
independente na Saúde (Lei 45 / 2003 de 22 de Agosto Artigo 5º).
3. Formação profissional/académica: Quiroprática.
4. IRS do Quiroprático:
Inscrição do Quiroprático em termos específicos, ou seja única nomenclatura a usar a
de “Quiroprático e não com outra descrição genérica, na Categoria 7 da Tabela de
Actividades do Artigo 151º do CIRS.
Justifica-se e impõe-se tal, pela razão mencionada da autonomia técnica e deontológica
que todos os profissionais inscritos nesta categoria têm. Sendo estes os únicos
capacitados e instruídos para receitar / prescrever os cuidados de Saúde que prestam
bem como passar recibos idóneos, e, como profissionais liberais, para dedução no IRS
dos seus pacientes / doentes ou utentes.
Assim sugerimos que deve ficar por ordem alfabética, descrito na tabela de actividades
do artigo 151º do CIRS:
(...)
7 – Médicos, dentistas e outros profissionais de Saúde:
(…)
70XX Acupunctores;
7010 Dentistas;
70XX Fitoterapeutas;
70XX Homeopatas;
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7011 Médicos analistas;
7012 Médicos cirurgiões;
7013 Médicos de bordo em navios;
(...)
7023 Médicos radiologistas;
7024 Médicos de outras especialidades;
70XX Naturopatas;
70XX Osteopatas;
70XX Quiropráticos
(…)
5. Deduções de Despesas de Saúde no IRS dos Pacientes / doentes ou utentes:
Despesas de saúde dos pacientes / doentes ou utentes serão deduzidas à colecta do
IRS, de acordo com a alínea b) do número 1 do Artigo 78º e também com os
números 1 e 2 do Artigo 82º do CIRS, mediante prescrição do Quiroprático
devidamente credenciado, para todos os efeitos deverá ser considerada equivalente à
“receita médica”.
6. Regime de IVA:
A actividade profissional do Quiroprático, como profissional de Saúde, está isenta de
IVA (como sucede por exemplo no Reino Unido), assim haverá uma inclusão do termo
especificamente descrito de “Quiroprático” no Artigo 9, nº 1 do Capítulo II –
ISENÇÕES, Secção I – Isenções nas Operações Internas do Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado.
Tal descrição poderá ficar inserida por ordem alfabética, como exemplo, e, pela lógica
na alínea B, assim sugerimos:
Secção I - ISENÇÕES NAS OPERAÇÕES INTERNAS
Artigo 9º
Estão isentas do imposto as prestações de serviços efectuadas no exercício das
profissões seguintes:
1. (Eliminada pelo DL 290/88, de 24-8)
2. Acupunctor, enfermeiro, fitoterapeuta, homeopata, médico, naturopata, odontologista,
osteopata, quiroprático outras profissões paramédicas, e;
3. (Eliminada pelo artigo.....
Associação Portuguesa dos Quiropráticos

118

4. (Revogadas pelo nº2......, etc...
etc.

VIII. REGIME DE SEGUROS
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL PARA O QUIROPRÁTICO
Conforme Lei do enquadramento base das terapêuticas não convencionais

Nº 193 — 22 de Agosto de 2003 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A 5391
Lei nº 45/2003 de 22 de Agosto
Artigo 12º
Seguro obrigatório
Os profissionais das terapêuticas não convencionais abrangidos pela presente lei estão
obrigados a dispor de um seguro de responsabilidade civil no âmbito da sua actividade
profissional, nos termos a regulamentar.

1.Resumo das Coberturas contratuais:
1.1. Responsabilidade Civil Profissional
- Garantir o pagamento das indemnizações por danos patrimoniais e não patrimoniais,
resultantes de lesões corporais e/ou materiais, causados a terceiros por erros
profissionais cometidos pelo Segurado e seus colaboradores no exercício da sua
profissão/especialidade, ocorridos durante o período de vigência da apólice.
- Constituir fianças civis ou penais, bem como assumir as despesas necessárias à defesa
do Segurado, por reclamações de terceiros no âmbito das garantias contratuais, até à
concorrência do valor seguro (capital independente).

1.2. Responsabilidade Civil Exploração
- Em caso de exercício da profissão segura em Consultório em nome pessoal, garantia
da correspondente Responsabilidade Civil Exploração, até à concorrência do valor
seguro (capital independente).

1.3. Inibição do exercício da profissão
Pagamento de um subsidio mensal, em caso de inibição temporária do exercício
da profissão, ditada por sentença judicial em julgado, nos termos da legislação
aplicável, com os limites do quadro seguinte:

2.Limites de Capital Seguro por pessoa segura:

GARANTIAS

OPÇÕES DE CAPITAL A SEGURAR
I
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Responsabilidade Civil Profissional
- Indemnizações
Por anuidade e sinistro:
- Defesa e recurso, fianças civis e penais:
Responsabilidade Civil Exploração:
Inibição temporária do exercício da
profissão, transitada em julgado, pelo
período da inibição no máximo de 18
meses

500 000 €

outras opções

outras opções

400 000€
outras opções
outras opções
500 000€
outras opções
outras opções
Valor mensal correspondente à remuneração média
declarada nos 12 meses anteriores ao sinistro, no
máximo de 5 000 euros.
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ANEXO I - ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
QUIROPRATICOS
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ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
QUIROPRATICOS

1. Dos Associados, seus direitos e deveres
Artigo 7º.
1. São associados da A.P.Q. os Quiropráticos que subscreveram este Estatuto e nela se
inscreveram como "sócios fundadores" e todos os que de futuro vierem a ser admitidos.
2. Só podem ser admitidos como associados da A.P.Q. os Quiropráticos que, além de
satisfazerem as condições regulamentares, aceitem o presente Estatuto e se
comprometam a colaborar nos objectivos da associação.
3. São ainda condições de admissibilidade:
3.1. A prova de residência em território nacional.
3.2. A apresentação da respectiva inscrição tributaria.
3.3. A apresentação de diploma comprovativo da conclusão de um grau de doutorado ou
da licenciatura em Quiroprática atribuído por uma Universidade, Faculdade, Instituto
reconhecidos pelo Council on Chiropratic Education ou outra instituição equivalente
reconhecida pela A.P.Q.
3.4. A apresentação de diploma comprovativo da conclusão do exame do National
Board of Chiropractic Examiners (part 1 - 2).
4. Podem ser admitidos como sócios simpatizantes outras Associações de Quiroprática,
os Quiropráticos residentes no estrangeiro e os estudantes das Universidades,
Faculdades ou Institutos de Quiroprática, reconhecidos pelo Council on Chiropratic
Education.
5. Os sócios simpatizantes não têm direito a voto.

Artigo 8º.
1. A inscrição é solicitada pelo interessado ao Conselho Directivo da A.P.Q., mediante
requerimento no qual se identificará pelo nome, idade, estado, profissão, naturalidade e
residência e satisfará aos requisitos mencionados no artigo anterior.
2. O pedido será apreciado pelo Conselho Directivo, na primeira reunião ordinária que
houver após a sua apresentação, cabendo recurso para o Conselho de Disciplina, do acto
de admissão ou de rejeição, no prazo de 30 dias, e deste para a Assembleia Geral, que
funcionará em 2ª. e última instância, no mesmo prazo.

Artigo 9º.
Sob proposta do Conselho Directivo ou de um mínimo de 5 associados, a Assembleiageral poderá atribuir a qualidade de "Associado Honorário" a pessoas singulares ou
colectivas de reconhecido mérito na área da Quiroprática.

Artigo 10º.
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São deveres gerais dos associados:
1. Cumprir o presente Estatuto;
2. Participar nas actividades da A.P.Q., defender o seu prestígio e o seu bom-nome;
3. Desempenhar as funções para que for eleito ou designado;
4. A observância do segredo profissional e cumprimento rigoroso da deontologia
profissional;
5. Pagar pontualmente as quotas devidas e quaisquer outros débitos.
6. Agir solidariamente na defesa dos interesses comuns.

Artigo 11º.
São direitos dos associados:
1. Tomar parte nas actividades da A.P.Q., designadamente nas reuniões da Assembleiageral;
2. Eleger e ser eleito para os órgãos da A.P.Q;
3. Frequentar as instalações da A.P.Q;
4. Receber informação das actividades da A.P.Q., bem como publicações periódicas ou
extraordinárias editadas pela Associação;
5. Reclamar e recorrer das deliberações dos órgãos da A.P.Q., fundamentadamente;
6. Pedir a anulação da sua inscrição como associado.

Artigo 12º.
1. Perdem a qualidade de associados os que a ela renunciarem ou pedirem a sua
exoneração e os que forem eliminados por deliberação dos órgãos competentes.
2. Poderão ser eliminados:
2.1.Os que por acção ou omissão, prejudicarem gravemente a A.P.Q. ou contrariarem os
seus objectivos, designadamente inobservando as regras de deontologia profissional;
2.2. Os que mantiverem as quotizações em dívida por um período superior a um ano;
2.3. Os que causarem danos ou prejuízos à A.P.Q., por actos ou omissões;
2.4. Os que sistematicamente faltarem às actividades da A.P.Q., sem darem justificação.
3. A proposta de eliminação de sócio será feita ao Conselho Directivo que dela mandará
notificar o acusado, convidando-o a defender-se, e será discutida e votada em
Assembleia Geral para a qual o mesmo acusado será convocado, por carta registada com
AR, com a antecedência de 8 dias, a fim de poder defender-se e oferecer meios de
prova.
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C A P Í T U L O III
1. Dos órgãos sociais
Artigo 13º.
1. São órgãos da A.P.Q., a Assembleia-geral, o Conselho Directivo, o Conselho Fiscal e
o Conselho Deontológico e de Disciplina, eleitos em Assembleia-geral Eleitoral.
2. A duração dos mandatos é de 4 anos, não sendo permitida a reeleição consecutiva
mais do que uma vez.
3. Os órgãos da A.P.Q. podem ser destituídos a todo o tempo por deliberação da
Assembleia Geral, expressamente convocada para o efeito, devendo a mesma
assembleia eleger uma comissão para, interinamente, desempenhar as funções
administrativas até nova eleição, a qual deverá ter lugar no prazo de 90 dias.

2. Da Assembleia Geral
Artigo 14º.
1. A Assembleia-Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus
direitos e terá a sua própria Mesa, composta por um presidente e dois secretários, eleitos
de 4 em 4 anos.
2. Os associados impedidos de comparecer poderão fazer-se representar por outros
sócios, por meio de procuração ou de simples carta dirigida ao presidente da
Assembleia-Geral, mas cada membro só pode representar um máximo de dois.

Artigo 15º.
1. A Assembleia-Geral reúne ordinariamente duas vezes por ano, uma em Novembro,
para votar o plano e o orçamento para o ano seguinte, outra no mês de Março, para
apreciar e votar as contas do exercício anterior; extraordinariamente, sempre que for
convocada pela Mesa, pelo Conselho Directivo ou por um grupo de não menos de 5
associados, com indicação dos assuntos a tratar.
2. Reunirá ainda, de 4 em 4 anos, para a eleição dos órgãos sociais.
3. A Assembleia-geral só poderá funcionar à hora marcada se estiver presente a maioria
dos associados; não estando a maioria, poderá funcionar com qualquer número de
presenças, em segunda convocatória, com intervalo de duas horas, no mínimo.
4. As deliberações serão tomadas por maioria de votos validamente expressos, não se
contando os votos em branco e os nulos.

Artigo 16º.
A convocatória da Assembleia-Geral será feita por meio de Avisos Postais, expedidos
directamente para cada um dos associados, com a antecedência mínima de 8 dias; as
reuniões extraordinárias urgentes poderão ser convocadas com um mínimo de 3 dias de
antecedência.

Artigo 17º.
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Compete à Assembleia-Geral:
1. Aprovar e alterar o Estatuto, exigindo-se para a alteração o voto favorável de 3/4 dos
membros presentes e 3/4 de todos os membros do Conselho Deontológico de
Disciplina;
2. Deliberar a dissolução da A.P.Q., para o que se exige o número e a qualidade de
votos referidos na alínea anterior;
3. Eleger e demitir a própria Mesa, o Conselho Directivo, o Conselho Fiscal e o
Conselho Deontológico de Disciplina;
4. Aprovar os planos de actividade, os balanços, as contas, pareceres e relatórios dos
outros órgãos sociais;
5. Deliberar sobre a eliminação de associados;
6. Decidir os recursos interpostos das deliberações do Conselho Directivo;
7. Autorizar a aquisição e a alienação de bens imobiliários e a realização de
empréstimos.

3. Do Conselho Directivo
Artigo 18º.
1. O Conselho Directivo é composto por 3 membros, eleitos por 4 anos e reelegíveis
apenas uma vez.
2. O Conselho Directivo designará entre os seus membros os que exercerão as funções
de Presidente, Secretário e Tesoureiro, servindo o secretário de vice-presidente.
3. O Conselho Directivo reunirá ordinariamente de 60 em 60 dias e as suas deliberações
só serão válidas quando tomadas por maioria; extraordinariamente reunirá por iniciativa
do seu Presidente ou da Mesa da Assembleia-Geral.

Artigo 19º.
Compete ao Conselho Directivo:
1. Representar a Associação em Juízo e fora dele e delegar os seus poderes
representativos como julgar mais conveniente;
2. Administrar e gerir os bens da Associação;
3. Executar e fazer executar as deliberações da Assembleia-Geral;
4. Organizar os serviços, admitir e demitir pessoal, fixando-lhe categoria, vencimentos e
quadro;
5. Elaborar e apresentar, anualmente, ao Conselho Fiscal e à Assembleia-Geral, o plano
de actividade, o orçamento e as contas de gerência;
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6. Deliberar sobre as propostas de admissão de novos associados;
7. Deliberar sobre o montante das quotas, com recurso para a Assembleia-Geral;
8. Ordenar e fazer tudo o mais que não seja da competência de outro órgão.

4. Do Conselho Fiscal
Artigo 20º.
O Conselho Fiscal é constituído por três membros, eleitos quadrienalmente, que
escolherão o respectivo presidente, cuja reeleição sucessiva só é permitida uma vez.

Artigo 21º.
Compete ao Conselho Fiscal:
1. Apreciar e fiscalizar a administração financeira da Associação;
2. Elaborar parecer sobre o balanço e contas de cada exercício, solicitando ao Conselho
Directivo os elementos que considere necessários para o efeito;
3. Dar parecer sobre a aquisição e alienação de bens imóveis;
4. Requerer a convocação da Assembleia-Geral quando o entender necessário e
conveniente para discussão de matérias da sua competência.

5. Do Conselho Deontológico e de Disciplina
Artigo 22.
1. O Conselho Deontológico e de Disciplina é composto por um Presidente e 4 vogais,
eleitos quadrienalmente e reelegíveis sucessivamente apenas uma vez e funciona
quando convocado pelo seu Presidente ou a solicitação de 2 dos seus vogais.
2. O Conselho Deontológico e de Disciplina só delibera validamente quando estiverem
presentes ou representados todos os seus membros.
3. As deliberações são tomadas por maioria, dispondo o Presidente de voto de qualidade
no caso de empate.

Artigo 23.
Compete ao Conselho Deontológico e de Disciplina:
1. Elaborar o Código Deontológico e apresentá-lo à votação da Assembleia-Geral;
2. Elaborar os pareceres que lhe forem cometidos pela Assembleia-Geral e pelo
Conselho Directivo;
3. Julgar os recursos que para ele forem interpostos.
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6. Do processo eleitoral e da investidura
Artigo 24º.
1. A data, o local e o horário de funcionamento da Assembleia Eleitoral, serão
designados pelo seu Presidente em anúncio publicado num dos jornais mais lidos da
sede, com a antecedência mínima de 20 dias.
2. Com a mesma antecedência será afixada na Secretaria da Associação uma relação dos
associados eleitores e elegíveis.

Artigo 25º.
1. O processo eleitoral é baseado na apresentação de listas de candidaturas, as quais
deverão ser entregues na Secretaria até 10 dias antes da data designada para a realização
das eleições.
2. Cada lista conterá, descriminadamente, a identificação dos associados que hão-de
compor os órgãos da Associação, além das assinaturas dos proponentes, que não podem
ser menos de 5, e será acompanhada de declaração colectiva em que os associados
afirmem a sua aceitação.
3. A Comissão Directiva em exercício deverá apresentar sempre uma lista de
candidaturas.
4. As listas admitidas serão editadas, sob controlo do Presidente da Assembleia-Geral,
em papel branco, liso, sem marca ou sinal exterior, de formato rectangular e serão
enviadas a todos os associados até 5 dias antes do acto eleitoral.

Artigo 26º.
1. A votação é individual, directa e secreta.
2. É permitido o voto por correspondência, dirigido ao Presidente da Assembleia
Eleitoral. O votante encerrará a lista ou listas em sobrescrito acompanhado de carta por
ele assinada e acompanhada de fotocópia do seu Bilhete de Identidade para conferir a
assinatura.

Artigo 27º.
O apuramento dos votos será realizado pelo Presidente da Assembleia Eleitoral e pelos
dois secretários eleitos pela mesma assembleia, no início dos trabalhos, que servirão de
escrutinadores, com a presença de um representante de cada grupo de apresentantes de
listas, que o desejem fazer.

Artigo 28º.
1. Feito o apuramento serão logo proclamados eleitos os candidatos da lista mais votada
para cada órgão, os quais entrarão no exercício de funções a partir da posse ou
investidura.
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2. A cada um dos eleitos será comunicada a sua eleição e indicado o dia, hora e local
para a tomada de posse ou investidura no respectivo cargo, data em que o Conselho
Directivo transferirá para o novo Conselho os bens, documentos e livros, de tudo se
lavrando acta circunstanciada.

Artigo 29º.
Na falta ou impedimento de algum membro dos corpos sociais durante o exercício do
mandato de qualquer dos órgãos será o número dos seus membros completado mediante
cooptação exercida pelos restantes membros desse órgão. Neste caso, é necessária a
obtenção de parecer favorável do Conselho Deontológico e de Disciplina sobre o
elemento a cooptar.

CAPÍTULO IV
1. Do património e do regime financeiro
Artigo 30º.
Constituem receitas da A.P.Q.:
1. As quotas pagas pelos associados;
2. Os subsídios, doações, heranças, legados e quaisquer outras contribuições;
3. Os rendimentos dos bens e dos capitais próprios;
4. As receitas de quaisquer actividades promovidas pela Associação;
5. Quaisquer outras receitas com carácter permanente ou eventual.

Artigo 31º.
Constituem despesas da A.P.Q. todos os gastos necessários para dar execução ao
Estatuto, assim como ao funcionamento dos seus serviços e realização das tarefas
assumidas, que venham a ser orçamentadas.

Artigo 32º.
Os dinheiros da A.P.Q. deverão ser depositados em instituição bancária, excepto no que
for necessário à movimentação normal e diária dos serviços.

CAPÍTULO V
1. Disposições gerais e finais
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Artigo 33º.
1. A A.P.Q. só poderá dissolver-se por decisão da Assembleia-Geral especialmente
convocada para o efeito, mediante o voto favorável de 3/4 dos associados inscritos.
2. Dissolvida a A.P.Q. constituir-se-á uma Comissão Liquidatária constituída por 3
membros designados pelo Conselho Deontológico e de Disciplina.

Artigo 34º.
Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia-Geral e em tudo o mais se observará
a legislação em vigor.

Artigo 35º.
A A.P.Q. fica sujeita às leis e aos tribunais portugueses, sendo o foro da Comarca da
Guarda o único competente para dirimir quaisquer questões emergentes do presente
Estatuto e das suas alterações
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ANEXO II - PROCEDIMENTOS E NORMAS DE ACREDITAÇÃO DO
ENSINO E FORMAÇÃO DE NÍVEL BÁSICO DA QUIROPRÁTICA
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PREFÁCIO
O Conselho Europeu para o Ensino da Quiroprática (ECCE) é uma organização
internacional autónoma que se dedica à acreditação (e re-acreditação) de instituições
que oferecem ensino e formação na área da quiroprática. A acreditação (e reacreditação) de instituições é determinada com base na qualidade dos seus programas de
ensino e formação na área da quiroprática, comparando-os com um conjunto de Normas
de ensino.
Pretende-se que as Normas sejam utilizadas pelas instituições quiropráticas, tanto
privadas como públicas, predominantemente (mas não exclusivamente) na Europa, para
a avaliação interna dos seus programas de ensino. Pretende-se igualmente que estas
Normas sejam utilizadas por comités e órgãos internacionais que se dediquem ao
reconhecimento e à acreditação de instituições quiropráticas em todo o mundo.
As Normas são submetidas a revisões para, assim, reflectirem as alterações sofridas pela
profissão e pelas práticas de ensino. A presente revisão baseia-se nas Normas do ECCE
(Versão de Agosto de 2001), bem como em Councils on Quiropractic Education
(CCEI) Model Standards (adoptadas em Janeiro de 2001), World Federation of Medical
Education (WFME) International Standards in Basic Medical Education1, Australian
Medical Council (AMC) Assesment and Accreditation of Medical Schools2 e General
Medical Council (UK) Tomorrow’s Doctors3.
Estas Normas baseiam-se na seguinte definição e descrição de um quiroprático (Normas
ECCE, Versão Agosto 2001):
“Como profissional de saúde, o quiroprático preocupa-se com as necessidades dos
cidadãos na área da saúde. Dá especial atenção à relação entre os aspectos estruturais
e neurológicos do corpo, na saúde e na doença. É versado em ciências básicas e
clínicas, bem como em outras matérias relativas à saúde. O objectivo da sua formação
profissional consiste em ser preparado para o exercício da actividade como fornecedor
de cuidados de saúde primários. Como porta de entrada para o sistema de saúde, o
quiroprático deve estar preparado para diagnosticar, cuidar do corpo humano na
saúde e na doença, e aconselhar-se junto de, ou encaminhar para, outros profissionais
de saúde”
Apesar de a actual revisão se basear, em parte, no desenvolvimento do ensino médico,
as Normas não reflectem um avanço para a criação de um modelo de ensino médico em
detrimento de um modelo de ensino da quiroprática. No entanto, as normas que regulam
outras profissões de saúde, englobam muitos dos princípios de ensino gerais, utilizados
na formação de profissionais de outros ramos da saúde, e que, muito correctamente,
reflectem muitas (porém não todas) das normas importantes para o ensino e para a

1

World Federation for Medical Education, University of Copenhagen, Denmark, www.wfme.org,2001.
Australian Medical Council. Guidelines for the Assessment and Accreditation of Medical Schools.
Australian Medical Council, Canberra 2002.
3
General Medical Council. Tomorrow’s Doctors. Recommendations on Undergraduate Medical
Education. The Education Committee of the General Medical Council, www.gmc-uk.org.
2
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formação de um quiroprático apto para efectuar diagnósticos e para exercer a sua
actividade como terapeuta de primeiro contacto.
Comité Executivo do ECCE
2004

PARTE 1
ANTECEDENTES
HISTÓRIA
Em 1971, após uma série de iniciativas com vista ao supervisionamento e
melhoramento da qualidade do ensino da quiroprática nos EUA, o Conselho para o
Ensino da Quiroprática (Council on Chiropractic Education – CCE) é incorporado
como uma organização nacional autónoma, continuando a operar como tal ainda hoje.
Desde 1974 que o CCE tem recebido reconhecimento formal por parte do governo
norte-americano, devido ao seu contributo para a acreditação do ensino da quiroprática.
Em 1978, cria-se o CCE Canadá e o CCE Australásia para se proceder à acreditação do
ensino da quiroprática nas respectivas jurisdições.
Em 1981, O Conselho Geral da União Europeia de Quiropráticos (General Council of
the European Chiropractor’s Union – ECU) estabelece o Conselho Europeu para o
Ensino da Quiroprática (ECCE) para se supervisionar a acreditação do ensino da
quiroprática na Europa. Em 1986, o ECCE é formalmente separado do ECU, e
desenvolve a sua própria Constituição e Normas para a acreditação do ensino
quiroprático. Em 1991, o ECCE regista-se na Alemanha como organização sem fins
lucrativos e, em 1992, acredita a sua primeira instituição (Anglo-European College of
Chiropractic, Bournemouth, Reino Unido). Apesar de o ECCE não ter qualquer
mandato de uma agência governamental, a acreditação ECCE é referida na legislação de
alguns países como condição para o exercício da actividade quiroprática.
Em conformidade com a política Externa de Cooperação Norte-Americana relativa à
Acreditação de Instituições Quiropráticas do CCE (EUA), este último anuncia a criação
de acordos recíprocos totais com o CCE (Canadá) em 1982, com o CCE Australásia
(ACCE) em 1986 e com o ECCE em 1993. Esta aproximação entre os CCEs dá origem
à formação dos Conselhos para o Ensino da Quiroprática Internacional (Councils on
Chiropractic Education International – CCEI) em 2001. A adesão a esta organização
abrangente é fundada segundo o Modelo de Normas e o Modelo de Procedimentos do
CCEI, e assegura que os estudantes de qualquer instituição acreditada pelo CCE são
reconhecidos pelos governos dos países-membros do CCE.

OBJECTIVO
A acreditação tem por objectivo comprovar a qualidade do ensino ministrado em
instituições de ensino quiroprático já existentes ou recém-criadas. Para se atingir e
manter a acreditação atribuída pelo ECCE, os programas de ensino de pós-graduação da
quiroprática, oferecidos por essas instituições, devem cumprir as Normas aqui definidas.
O ensino e a formação de nível básico dizem respeito ao processo, através do qual um
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estudante se torna um quiroprático pronto a exercer a actividade dentro dos seus limites
de competência, numa situação de primeiro contacto, e que não coloque o paciente sob
qualquer risco desnecessário. Englobam também todos os conhecimentos, capacidades e
atitudes necessárias ao trabalho com colegas e outros profissionais de saúde, bem como
todas as atitudes necessárias à reciclagem de conhecimentos, competências e
capacidades ao longo de toda a carreira profissional. Deste modo, o ensino e a formação
de nível básico4 referem-se ao período, após o qual o quiroprático pode começar a
trabalhar como terapeuta de primeiro contacto de uma forma segura e competente. Fazse uma clara distinção entre este último aspecto e a autonomia num cargo profissional.
Em geral, a transição da prática segura e competente para a prática profissional,
autónoma e independente, é efectuada durante o período (geralmente doze meses) de
formação e ensino de pós-graduação, logo após a conclusão do programa de nível
básico.
As Normas ECCE são um conjunto de normas comuns que podem ser aplicadas a todos
os programas de formação e ensino da quiroprática de nível básico, sendo que o
objectivo comum do ensino da quiroprática consiste em formar profissionais de saúde
competentes que possam dar resposta às necessidades dos pacientes numa situação de
primeiro contacto. No entanto, o ECCE tem consciência de que existem variações entre
os países da Europa, no que diz respeito ao ensino da quiroprática, bem como no que
diz respeito às normas que regulam o exercício da mesma. Assim, as normas
internacionais devem ser alteradas ou complementadas consoante a legislação nacional
e, sempre que necessário, a legislação nacional terá prioridade, mas apenas se estiver
conforme as Normas, caso não as integre. De igual modo, as instituições que fornecem
o ensino da quiroprática também irão variar, e, mais uma vez, as normas internacionais
devem ser interpretadas consoante as necessidades e prioridades institucionais. Além
disso, existe grande riqueza na diversidade e inovação, não havendo benefício algum na
restrição do ensino da quiroprática num processo de ensino uniforme e igual. O
processo de acreditação respeita a autonomia do estabelecimento de ensino, da
legislação e normas nacionais e reconhece que não existe apenas um único caminho
para a produção de um quiroprático seguro e competente.
Não obstante estas variações, há um alto nível de equivalência de estrutura, processo e
produto do ensino quiroprático. As Normas internacionais abrangem os resultados
principais que DEVEM SER CUMPRIDOS, de forma a se formar terapeutas de
primeiro contacto que demonstrem segurança e competência no desempenho das suas
funções. No processo de ensino da quiroprática, é essencial que os resultados finais
sejam identificados, explícitos, transparentes e comunicados a todos os envolvidos,
incluindo estudantes, professores, profissionais e outras partes interessadas. Neste
sentido, a quiroprática é um ensino5 assente nos resultados, no qual os resultados de
aprendizagem determinam o plano curricular e a sua organização, os métodos e
estratégias de ensino, o processo de avaliação e a infra-estrutura do ambiente de ensino
que facilita o processo. Desta forma, este processo de ensino da quiroprática que visa a

4

Apesar de os alunos poderem entrar para o programa de nível básico já com uma qualificação noutra
matéria, este período de ensino e formação em quiroprática é referido como ensino e formação de nível
básico. O termo “de nível básico” é utilizado ao longo do documento independentemente do nível ensino
(i.e. de nível básico (Bacharelato /Mestrado) e/ou de pós-graduação (Mestrado)) durante este período.
5
Harden RM, Crosby JR, Davis MH. Outcomes-based education: Part 1: an introduction to outcomesbased education. Med Teacher 1999: 21;7-14.
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obtenção dos resultados finais também contribui para a qualidade do ensino. Por
conseguinte, TANTO os resultados (finais) de aprendizagem COMO os processos de
ensino são abrangidos pelas Normas.
Um conjunto global de normas-chave relativas aos resultados (competências) em termos
de conhecimentos, atitudes e capacidades não é o mesmo que um conjunto específico de
normas em termos de conteúdo do curriculum. Desta forma, as Normas não prescrevem
um conteúdo detalhado para o curriculum. Pelo contrário, o curriculum de cada
instituição deve fornecer o meio para a obtenção dos resultados de ensino, bem como os
sistemas necessários para se avaliar se os alunos atingiram os resultados de ensino em
termos de conhecimentos, capacidades e atitudes, e para se apreciar e controlar a
eficácia do plano curricular na obtenção desses mesmos resultados.
Uma potencial desvantagem da adesão a um conjunto de normas é que tal pode fazer
com que a qualidade de ensino diminua para o denominador comum mais baixo. Assim,
apesar de as normas básicas DEVEREM SER CUMPRIDAS, ainda se poderá melhorar
estas normas de forma a elevar os padrões de ensino e melhorar a qualidade do ensino
da quiroprática. A utilização de normas tem duas vantagens: em primeiro lugar,
assegura os requisitos mínimos para o ensino e a formação de quiropráticos de primeiro
contacto e, em segundo lugar, fornece um quadro que serve de base para as instituições
reverem os seus programas e procedimentos, e a partir daqui, aumentar a qualidade do
ensino que ministram. As normas estão relacionados com o melhoramento contínuo da
qualidade e com a acreditação, tendo por objectivo a aceitação e troca internacionais.

USO DAS NORMAS
As normas para o ensino básico da quiroprática são utilizadas já há muitos anos, em
sistemas, tanto a nível nacional como internacional, de apreciação e acreditação do
ensino quiroprático. Os métodos utilizados diferem de país para país. O ECCE procede
à acreditação de programas de quiroprática estabelecidos de forma regular, bem como
de programas recém criados. As instituições quiropráticas que fornecem estes
programas são acreditadas em função das suas normas de ensino, que por sua vez,
também são submetidas a revisões periódicas. As Normas são criadas não só para
acreditar instituições, como também para auxiliar na revisão dos programas actuais e no
melhoramento da qualidade do ensino da quiroprática.

TERMINOLOGIA
As Normas são concebidas de forma a que possam ser aplicadas a todas as instituições a
operar em diferentes países que ofereçam ensino básico de quiroprática. Apesar de a
terminologia poder divergir de país para país e, apesar de as instituições poderem fazer
parte do sector privado ou público, as Normas são um conjunto global que pode ser
aplicado em diferentes situações. Naturalmente, a terminologia irá variar consoante os
diferentes sistemas de ensino dos vários países. A instituição quiroprática referida nas
Normas OU será o departamento (ou equivalente) dentro de uma universidade OU será
a instituição autónoma (que pode estar associada à universidade sem fazer parte dela),
que é responsável por efectuar o programa quiroprático de nível básico e por ensinar e
formar os quiropráticos.
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Ao longo de todas as Normas, o programa (ou curriculum) refere-se a todo o
curriculum que sustenta o ensino e a formação de nível básico de quiropráticos. O
curso, por seu lado, refere-se às partes do curriculum que constituem todo o programa.
Mais uma vez, a terminologia pode variar de instituição para instituição e de país para
país.

PARTE 2
NORMAS DE ENSINO
O ECCE (European Council on Chiropractic Education – Conselho Europeu para o
Ensino da Quiroprática) define o ensino e a formação do quiroprático em termos de: i)
formação e ensino de nível básico, no final dos quais, o aluno poderá exercer a sua
actividade de forma segura e competente; e ii) formação e ensino de pós-graduação6
que, regra geral, são feitos logo após o curso universitário, durante um período de tempo
definido, e no final dos quais o quiroprático poderá exercer a sua actividade de uma
forma autónoma e independente. Ambas as componentes (básico e pós-graduação) são
essenciais para a formação de um profissional de saúde de primeiro contacto. As
Normas aqui referidas apenas se aplicam à parte básica desse ensino e formação.
Como profissionais de saúde de primeiro contacto, os quiropráticos devem possuir
conhecimentos de base sólidos para conseguirem dar resposta às necessidades dos
cidadãos e oferecerem um tratamento quiroprático seguro e competente. Como
terapeuta de primeiro contacto, o quiroprático deve conseguir diagnosticar, prevenir e
tratar doenças, bem como aconselhar-se junto de outros profissionais ou encaminhar o
paciente para outros profissionais de saúde, sempre que tal seja no melhor interesse do
paciente. Os programas de ensino devem formar quiropráticos que estejam dispostos a
desenvolver ainda mais os seus conhecimentos e capacidades, e que se comprometam a
acompanhar as novas descobertas e a dar resposta à constante evolução e alteração das
necessidades dos pacientes e da comunidade ao longo de toda a carreira profissional.

COMPETÊNCIAS DOS FORMADOS EM QUIROPRÁTICA
1.

OS
QUIROPRÁTICOS
COMPREENDER:

FORMADOS

DEVEM

CONHECER

E

A estrutura e o funcionamento normal do corpo humano e as interacções entre
corpo e mente.

6

Ensino e formação de nível de pós-graduação NÃO é sinónimo de desenvolvimento profissional
contínuo (CPD).
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A etiologia, patologia, sintomas e sinais, história natural e prognóstico de
queixas neuro-músculo-esqueléticas, síndromes dolorosas e condições
associadas apresentadas ao quiroprático, incluindo os aspectos sociais ou
psicossociais destas condições.
A avaliação do estado geral de saúde do paciente, incluindo os procedimentos de
diagnóstico comuns, as suas utilizações e limitações, e os devidos procedimentos
de encaminhamento.
A gestão de condições comuns, incluindo terapias manuais, conselhos de
reabilitação e nutrição e os princípios para a promoção da saúde e prevenção de
doença.
O método científico para fornecer e entender as bases da quiroprática actual, e
adquirir e incorporar os progressos científicos que surgirão ao longo de toda
a carreira profissional.
A teoria e os princípios do exercício da quiroprática, assente no modelo biopsicossocial da doença, das suas limitações e do seu papel na área dos cuidados
de saúde primários.
Os princípios éticos do tratamento quiroprático, responsabilidades legais e
códigos de conduta profissional.
2.

OS QUIROPRÁTICOS FORMADOS DEVEM TER DESENVOLVIDO AS
SEGUINTES CAPACIDADES:
Obtenção da história clínica do paciente e execução de um exame físico preciso.
Comparação da história clínica do paciente com os resultados dos exames físicos
de forma a obter um diagnóstico apropriado e/ou diagnóstico diferencial.
Interpretação de procedimentos de diagnóstico e escolha do melhor
procedimento a adoptar.
Selecção das técnicas clínicas adequadas e formulação de um plano de gestão
juntamente com o paciente.
Aplicação das técnicas clínicas adequadas no tratamento de um paciente e
fornecimento de informação e conselhos sobre recuperação e a manutenção da
saúde.
Comunicação clara com os pacientes, com as suas famílias, com outros
profissionais de saúde e com o público em geral, e fornecimento de informação
completa sobre o tratamento ao paciente.
Interpretação de dados científicos de forma crítica e pesquisa e utilização de
informação sobre cuidados de saúde.
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3.

OS QUIROPRÁTICOS FORMADOS DEVEM DEMONSTRAR AS
SEGUINTES ATITUTES ESSENCIAIS PARA O EXERCÍCIO SEGURO E
COMPETENTE DA QUIROPRÁTICA:
Reconhecimento de que as responsabilidades profissionais primárias do
quiroprático são a saúde e o tratamento do paciente.
Respeito pelos valores e atitudes do paciente e compromisso total ao tratamento
do paciente.
Exercício ético e seguro da actividade e manutenção da qualidade do serviço
quiroprático ao mais alto nível possível ao longo de toda a carreira profissional.
Valorização da necessidade de reconhecer quando uma condição está para além
da sua capacidade para a tratar de forma segura e eficaz, e da necessidade de
encaminhar os pacientes para outros profissionais de saúde quando tal acontecer.
Valorização da necessidade de uma actualização contínua de conhecimentos e
técnicas ao longo de toda a carreira profissional, e contribuição para a geração de
conhecimentos e para o ensino de colegas mais novos.
Vontade de trabalhar na área da saúde em geral, numa equipa e com outros
profissionais de saúde.

AS NORMAS
Estas Normas foram compiladas de forma a reflectir a estrutura e o processo de ensino e
formação da quiroprática necessários para se atingir as competências (resultados finais)
esperadas de um quiroprático formado.

DEFINIÇÕES
As Normas estão estruturadas de acordo com 10 áreas, com um total de 36 sub-áreas.

ÁREAS são definidas como componentes gerais da estrutura e do processo de ensino
da quiroprática.
Estas são:
Metas e Objectivos
Programa de Ensino
Avaliação dos Alunos
Alunos
Pessoal Académico e Clínico
Recursos de Ensino
Relação entre Ensino e Pesquisa
Avaliação do Programa
Direcção e Administração
Renovação e Melhoramento Contínuos
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SUB-ÁREAS são definidas como aspectos específicos de uma área, de acordo com
indicadores de desempenho.

NORMA (S) é/são especificada (s) para cada sub-área:
O que significa que a norma DEVE SER CUMPRIDA pela instituição e o seu
cumprimento deve ser demonstrado durante a apreciação do programa.
ANOTAÇÕES são usadas para clarificar, amplificar ou exemplificar expressões
usadas nas Normas, como também o é o PLANO PARA RELATÓRIO INTERNO DE
AUTO-AVALIAÇÃO (consultar a PARTE 3)

1 METAS E OBJECTIVOS
1.1 DECLARAÇÃO DE METAS E OBJECTIVOS
Norma:
A instituição quiroprática deve definir as metas e os objectivos gerais do programa
de nível básico e divulgá-los junto das partes interessadas. As declarações devem
descrever as metas e os objectivos que se destinam à formação de um quiroprático
competente e seguro, para que este venha a exercer a sua actividade profissional
na área da saúde como terapeuta de primeiro contacto. Nesta fase, o quiroprático
deverá possuir as bases necessárias à formação e ao ensino de pós-graduação e
deverá mostrar capacidade para, bem como compromisso em, proceder a uma
aprendizagem contínua durante toda a vida.
Anotações:
• Formação e ensino de pós-graduação referem-se à formação que antecede o registo.
• Aprendizagem contínua durante toda a vida inclui o desenvolvimento profissional
contínuo (Continuing Professional Development – CPD) para manter-se actualizado e
melhorar competências ao longo de toda a carreira profissional.

1.2 PARTICIPAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE METAS E OBJECTIVOS
Norma:
As metas e os objectivos gerais do programa quiroprático devem ser definidos
pelas principais partes interessadas.
Anotações:
• As principais partes interessadas incluem o corpo docente e os alunos da instituição
quiroprática, a universidade, a profissão quiroprática, as autoridades governamentais
(incluindo regulatórias), os órgãos que de alguma forma, estão relacionados com a
formação e o ensino de pós-graduação, e a comunidade.
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1.3 AUTONOMIA ACADÉMICA
Norma:
A instituição quiroprática deve ter autonomia suficiente para conceber e
desenvolver o curriculum.
Anotações:
• Apesar de existirem várias formas de gestão e administração de uma instituição
quiroprática, esta deve exercer controlo suficiente sobre o curriculum, para assim
poder assegurar que se atinjam as suas metas e os seus objectivos.
• Nas áreas em que os estudantes de quiroprática são ensinados juntamente com
estudantes de outras ciências da saúde ou outras ciências básicas, as necessidades
específicas dos estudantes de quiroprática devem ser identificadas e abordadas. A
instituição quiroprática deve exercer controlo suficiente sobre o curriculum, para que
se atinjam as metas e os objectivos do ensino da quiroprática.

1.4 RESULTADO EDUCACIONAL
Norma:
A instituição quiroprática deve definir as competências (resultados finais) que os
alunos devem possuir ao concluir os estudos. Estas competências devem ser
definidas em relação à sua formação subsequente, aos seus futuros papéis no
âmbito da sua actividade profissional e em relação ao tão vasto sector da saúde.
Anotações:
• O resultado educacional é definido em termos de competências que os alunos devem
possuir antes de terminarem os estudos.
• As competências no âmbito da quiroprática e do exercício da quiroprática, assentes no
exercício da actividade num contexto de primeiro contacto, incluem o conhecimento e a
compreensão das ciências básicas, clínicas, comportamentais e sociais, e da ética
relevante para o exercício da quiroprática; as atitudes e capacidades clínicas (no que
se refere à determinação de diagnósticos e diagnósticos diferenciais, exames e
procedimentos de diagnóstico de exames de imagem, capacidades de comunicação,
tratamento (incluindo capacidades psicomotoras) e prevenção da doença, promoção da
saúde, reabilitação, raciocínio clínico e técnicas de resolução de problemas); e a
capacidade em manter uma aprendizagem contínua durante toda a vida, de forma a
promover o desenvolvimento profissional.
• É difícil definir competências apenas como um conjunto de conhecimentos factuais e
capacidades práticas, uma vez que muitas destas qualidades são abstractas. Apesar de
os conhecimentos e as capacidades práticas serem essenciais, as capacidades e
atitudes cognitivas e de resolução de problemas também o são.
• As competências esperadas de um formado em quiroprática encontram-se aqui
definidas (consultar COMPETÊNCIAS DOS FORMADOS EM QUIROPRÁTICA,
Parte 2). Cada instituição define os objectivos e resultados do seu curriculum, mas este
deve incluir as competências enumeradas nestas Normas.

2. PROGRAMA DE ENSINO
2.1 MODELO DO CURRICULUM E MÉTODOS DE ENSINO
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Normas:
A instituição quiroprática deve definir um modelo de curriculum e métodos de
ensino e aprendizagem consistentes com os objectivos do curriculum.
O curriculum e os métodos de ensino devem assegurar que os alunos se
responsabilizem pela sua própria aprendizagem, preparando-os para uma autoaprendizagem por toda a carreira profissional.
Anotações:
• Os modelos de curricula, incluem modelos com base na disciplina, no sistema, no
ensino integrado, na resolução de problemas, em casos de estudo, utilizando princípios
de organização, como temas e domínios.
• Os métodos de instrução englobam métodos de ensino e de aprendizagem que não
negligenciam a transmissão de conhecimentos factuais e capacidades, e que estimulam
a pergunta, análise crítica e técnicas de resolução de problemas. O curriculum deve
incentivar a participação activa através dos princípios de auto-aprendizagem e acolher
o conceito de que o curriculum não é “ensinado”apenas com base nos modelos
didácticos.
• Os métodos de ensino e aprendizagem devem ser variados e devem incluir uma grande
variedade de métodos, por exemplo: dissecação de corpos já preparados (ou
dissecação), métodos assistidos por computador, classes com grandes grupos e classes
com grupos mais pequenos.
• O curriculum e os métodos de ensino devem promover a auto-aprendizagem por toda a
vida e a valorização da necessidade de empreender CPD.

2.2 TEORIA DA QUIROPRÁTICA E MÉTODO CIENTÍFICO
Normas:
A instituição quiroprática deve ensinar a teoria e os princípios da quiroprática, o
método científico, outras formas de inquirição e de análise de dados e o
pensamento analítico e crítico.
O curriculum deve incluir elementos para a formação dos alunos quanto aos
métodos de pensamento científico e de investigação.
Anotações:
• A teoria da quiroprática inclui conceitos e princípios práticos e o papel das provas
empíricas na formação de conhecimentos quiropráticos.
• A formação em pensamento científico e métodos de investigação deve incluir o recurso
a projectos de investigação (ou seus equivalentes) conduzidos pelos estudantes de
quiroprática.
• O curriculum e os métodos de ensino devem promover nos alunos a capacidade em
participar no desenvolvimento científico da quiroprática como profissionais e futuros
colegas, bem como em manterem-se a par das constantes evoluções através da
consideração de investigações e através das capacidades para identificar, encontrar e
analisar informações de forma crítica, incluindo dados científicos.
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2.3 CIÊNCIAS BIOMÉDICAS BÁSICAS
Norma:
A instituição quiroprática deve identificar e incluir no curriculum os contributos
das ciências biomédicas básicas que permitam o conhecimento e compreensão das
ciências básicas aplicáveis à quiroprática.
Anotações:
• As ciências biomédicas básicas incluem anatomia, bioquímica, fisiologia, biofísica,
biologia molecular, biologia celular, genética, microbiologia, imunologia,
farmacologia, patologia e biomecânica.
• É essencial que o ensino das ciências básicas seja relevante para os objectivos gerais
do curriculum quiroprático e que a sua relevância seja percebida pelos os alunos.
• É essencial assegurar que existe integração suficiente das ciências biomédicas nos
elementos clínicos do programa, sublinhando a importância das ciências básicas para
a prática clínica.
• É desejável que as ciências básicas e os professores clínicos colaborem em sessões de
ensino combinado centradas à volta de problemas clínicos

2.4 CIÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E SOCIAIS, ÉTICA E
DEONTOLOGIA
Norma:
A instituição quiroprática deve identificar e incluir no curriculum todos os
contributos das ciências comportamentais, das ciências sociais, da ética e do
exercício da actividade, bem como os requisitos jurídicos, que permitam uma
comunicação eficaz, a tomada de decisões clínicas e conduta ética.
Anotações:
• As ciências comportamentais e sociais devem incluir:
○
Psicologia, sociologia e o modelo bio-psicossocial da dor crónica e dores
neuro-músculo-esqueléticas não específicas.
○
Modelos de tratamento centrados no paciente, encontros entre o terapeuta e o
paciente, capacidades de comunicação verbal e escrita, capacidades
transferíveis incluindo as TI, e capacidades de auto-avaliação.
○
Todos os aspectos que regulem a actividade profissional, incluindo requisitos
jurídicos, requisitos dos órgãos regulatórios nacionais e códigos de conduta
ética.
○
Outras áreas de actividade profissional, incluindo os aspectos relativos à
gestão e administração e os modelos de prática actual num contexto
multidisciplinar no ramo da saúde.
• Conduta ética inclui os princípios de direcção clínica, incluindo auditoria clínica,
directrizes clínicas e avaliação e gestão de risco.

Versão 1
Novembro 2004

Página 12 de 65

2.5 CIÊNCIAS E CAPACIDADES CLÍNICAS
Norma:
A instituição quiroprática deve identificar e incluir no curriculum os contributos
das ciências clínicas que permitam que os alunos adquiram capacidades e
conhecimentos clínicos suficientes para se candidatarem ao exercício da
quiroprática num contexto de primeiro contacto.
Anotações:
• As ciências clínicas incluem diagnóstico geral, diagnóstico de exames de imagem,
procedimentos de diagnóstico físico, clínico e laboratorial, ortopedia, obstetrícia e
ginecologia, pediatria, geriatria, nutrição, dermatologia, anatomia patológica,
neurologia, análise da coluna vertebral, incluindo palpação motora, técnicas
manipulativas, de mobilização e de suporte, e reabilitação.
• De forma a reflectir as condições que os quiropráticos mais tratam, o curriculum deve
destacar a importância da gestão da dor, visto estar relacionada com condições
músculo-esqueléticas.
• As capacidades clínicas incluem radiografia, história clínica do paciente, exame físico,
procedimentos e investigações, capacidades de comunicação, procedimentos de
tratamento, tratamento e gestão do paciente, aconselhamento e elucidação do paciente
no que diz respeito à prevenção de doenças e manutenção da saúde.
• As capacidades clínicas incluem competência no diagnóstico geral e procedimentos de
encaminhamento no âmbito do exercício da actividade num contexto de primeiro
contacto.

2.6 FORMAÇÃO CLÍNICA
Normas:
A instituição quiroprática deve identificar e incluir um período de formação
clínica supervisionada, de forma a assegurar que o aluno possa aplicar na prática
todos os seus conhecimentos e capacidades clínicas, as suas capacidades de
comunicação e os seus conhecimentos de conduta ética, permitindo-lhe assumir
responsabilidade clínica apropriada aquando da conclusão dos estudos.
Todos os alunos devem ter contacto com pacientes bem cedo na sua formação,
levando à sua participação no tratamento do paciente.
Anotações:
• Uma componente essencial do curriculum consiste num período de tempo significativo
dedicado ao contacto directo entre estudantes e pacientes. Esse período de tempo
consiste num ano (i.e. dois (2) semestres) passado essencialmente em contacto com
pacientes (ver 2.7). O período de formação clínica representa a oportunidade para se
ocupar o papel de terapeuta de primeiro contacto numa clínica externa supervisionada,
desenvolvendo a competência clínica e, principalmente, a decisão clínica. O número
(um mínimo de quarenta (40) novas avaliações completas feitas a pacientes, das quais
não mais de cinco (5) podem ser observações clínicas directas, mais um mínimo de
quatrocentas (400) consultas) e o tipo de casos apresentados deve ser suficiente para se
atingir os resultados do curriculum e preparar o estudante para o desempenho das suas
funções como terapeuta de primeiro contacto, de forma segura e competente. Acima de
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tudo, este período desenvolve o nível de sofisticação clínica necessário para se poder
entrar no exercício da actividade ou se enveredar por um período de pós-graduação.
Este período de formação deve reforçar tópicos, tais como: manter relatórios clínicos,
trabalho em equipa, contacto com outros profissionais de saúde, responsabilidades de
gestão clínica, ética e deontologia.
Este período de treino deve reforçar tópicos, tais como: auto-avaliação através da
prática reflexiva, princípios de aprendizagem auto-orientada e um apetite por uma
aprendizagem contínua por toda a vida.
Nesta etapa, a instituição de formação clínica deve reconhecer a importância da
existência de bons professores como modelos a seguir e da influência de padrões no
exercício da quiroprática.
Uma supervisão apertada dos alunos nesta fase é de extrema importância, incluindo
mecanismos de feedback formativos e sumativos.
Deve-se implementar um programa de observação clínica, ao longo de todo o
curriculum, para os alunos terem a oportunidade de observar procedimentos clínicos
em prática, aprender com os colegas com maior experiência e manter motivação em se
tornar um quiroprático.

2.7 ESTRUTURA DO CURRICULUM, COMPOSIÇÃO E DURAÇÃO
Norma:
A instituição quiroprática deve descrever o conteúdo, duração e sequência dos
cursos que orientam o pessoal e os alunos nos resultados de aprendizagem
esperados em cada etapa do programa, bem como o nível de integração entre as
ciências básicas e as ciências clínicas.
Anotações:
• Os programas de quiroprática devem possuir condições de admissão diferentes,
reflectindo sucessos académicos anteriores. A duração do programa de nível básico
deve ser de cinco (5) anos académicos (ver glossário) em regime de full-time. No que
diz respeito a créditos académicos7, deve ser equivalente a 300 créditos, sendo que 60
créditos = um ano académico (ver glossário). O período de formação clínica (ver 2.6)
também deve ser oferecido em regime full-time.
• A duração do programa deve satisfazer os requisitos nacionais para os alunos
formados poderem exercer como quiropráticos (quer para pré-registo quer para
registo completo, consoante os requisitos nacionais para formação pós-universitária e
pré-registo).
• A integração de disciplinas inclui tanto a integração horizontal (concorrente) como
vertical (sequencial) das componentes curriculares. O processo de integração pode
favorecer a aprendizagem dos alunos ao demonstrar a relação entre material
programático e a futura actividade como quiroprático. Também devem haver
oportunidades para rever e desenvolver ainda mais as matérias dadas no início do
programa.
• O curriculum deve desenvolver, bem como educar e treinar os alunos, através de
modelos de auto-aprendizagem e de oportunidades de desenvolvimento das suas áreas
de interesse, por exemplo no projecto de investigação (ou equivalente).

7

European Credit Transfer System. Europa – Education and Training.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html#1
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Todos os cursos no âmbito do curriculum devem definir resultados de aprendizagem
explícitos em termos do nível de conhecimento e compreensão, capacidades e atitudes
esperadas dos alunos no final do curso.

2.8 GESTÃO DO PROGRAMA
Normas:
Um comité de curriculum (ou equivalente (s)) deve possuir os recursos,
responsabilidade, autoridade e capacidade para planear, implementar e rever o
curriculum, de forma a que se possam atingir as metas e os objectivos do
programa quiroprático.
O comité de curriculum deve incluir representação de professores de ciências
básicas e professores de quiroprática, estudantes e outras partes interessadas.
Anotações:
• O comité de curriculum (ou equivalente (s) é o sistema que gere a instrução (métodos
de ensino e aprendizagem), conteúdo e avaliação do programa.
• A autoridade do comité de curriculum inclui supremacia sobre determinados interesses
departamentais e de matéria e controlo sobre o curriculum dentro das regras e dos
regulamentos existentes, de acordo com o estabelecido pela estrutura orgânica da
instituição e pelas autoridades governamentais e profissionais.
• As partes interessadas podem incluir outros participantes do processo de ensino,
representantes da profissão quiroprática e de outras profissões de saúde, e/ou outras
faculdades da universidade.
• O comité de curriculum preocupa-se com todos os aspectos do curriculum incluindo o
conteúdo e sua sequência, instrução (métodos de ensino e aprendizagem) e avaliação.
• Compreende-se que a revisão do curriculum geral origine uma grande reestruturação
de tempos a tempos, bem como outras alterações ao curriculum a médio e longo prazo.
Os mecanismos devem existir tanto para pequenas ou grandes alterações ao
curriculum. As adições ao curriculum devem ser acompanhados de revisão
correspondente noutras áreas para prevenir sobrecarga do curriculum.

2.9 LIGAÇÃO ÀS FASES DE ENSINO E FORMAÇÃO
SUBSEQUENTES, À ACTIVIDADE QUIROPRÁTICA E AO SISTEMA
DE SAÚDE
Normas:
Deve assegurar-se a ligação operacional entre o programa de nível básico e a
subsequente fase de formação ou de exercício da actividade profissional.
O curriculum deve reflectir o ambiente em que se espera que os alunos irão
trabalhar e deve ser receptivo às opiniões e respostas dos alunos, dos profissionais
e membros da comunidade.
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Anotações:
• As fases de formação subsequentes incluem formação anterior ao registo (tal como
apropriado).
• A ligação operacional implica uma clara relação complementar entre o ensino e a
formação de nível básico e o ensino e a formação de pós-graduação, e um curriculum
de nível básico que esteja no seu último ano assegura uma transição suave para o
período de formação de pós-graduação (tal como apropriado).

3. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
3.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Norma:
A instituição quiroprática deve definir e documentar os métodos utilizados na
avaliação, incluindo os critérios de passagem e os procedimentos de recurso.
Os métodos de avaliação devem ser apreciados regularmente e, quando necessário,
devem criar-se novos métodos de avaliação.
Anotações:
• A definição dos métodos de avaliação tem em consideração o balanço entre avaliação
formativa e avaliação sumativa, a quantidade de exames e outros testes, o balanço
entre exames orais e escritos, a utilização de critérios normativos e a utilização de
exames especiais, como por exemplo exames clínicos objectivos e estruturados (OSCE),
e o papel de examinadores externos.
• A apreciação dos métodos de avaliação deve incluir a apreciação da forma em que
estes promovem a aprendizagem.
• A apreciação dos métodos de avaliação inclui a quantidade e qualidade (fiabilidade e
validade) dos métodos de avaliação, especialmente a fiabilidade e validade da
avaliação de capacidades e competências.

3.2 RELAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM
Norma:
Os princípios, métodos e formas de avaliação devem ser adequados às metas e aos
objectivos de ensino e devem promover as práticas de aprendizagem adequadas.
Anotações:
• Os métodos de avaliação e os critérios de avaliação devem ser dados a conhecer aos
alunos no início do programa ou da componente do curso e devem reflectir claramente
os objectivos do curso.
• O número de avaliações não deve requerer períodos de tempo excessivos a aprender
informação detalhada em detrimento do período de tempo necessário para assimilar e
reflectir sobre a matéria.
• As formas de avaliação devem promover uma abordagem integrada à aprendizagem e
promover, em fases posteriores, a revisão de matérias dadas no início do programa.
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4. ALUNOS
4.1 POLÍTICAS DE ADMISSÃO E SELECÇÃO
Norma:
A instituição quiroprática deve ter uma política de admissão bem definida, que
seja devidamente aplicada e que inclua uma declaração clara sobre a razão
fundamental e o processo de selecção dos alunos.
Anotações:
• A política de admissões deve ser revista periodicamente de forma a reflectir a
evolução das práticas de ensino mundiais e nacionais.
• A política de admissões deve explicitar quaisquer deficiências/incapacidades ou outros
factores que impeçam ou dificultem o exercício da actividade quiroprática.
• A política deve explicitar as condições de admissão consistentes com a admissão num
ensino de nível terciário numa disciplina científica e o nível de domínio requerido da
língua inglesa ou da língua em que o programa é leccionado (caso não seja em inglês).
• A política deve explicitar as condições de admissão para o ingresso em qualquer nível
do programa (caso exista mais do que um) e para o ingresso de indivíduos com
estatuto avançado (Acreditação da Aprendizagem (Empírica) Anterior – AP(E)L).
• A política deve explicitar as condições de admissão para estudantes com licenciatura
em medicina (ou equivalente) e que, no mínimo, devem ser de dois anos na instituição
quiroprática.
• A política deve explicitar as condições de admissão para estudantes que peçam
transferência de outra instituição quiroprática e que, no mínimo, devem ser de um ano
na instituição quiroprática que concederá o título de conclusão do curso em
quiroprática
• A instituição pode querer explicitar a política de recrutamento de estudantes
estrangeiros, particularmente caso as autoridades governamentais definam quotas.
• A instituição deve ter um Prospecto para recrutar estudantes.

4.2 QUANTIDADE MÁXIMA DE ALUNOS
Norma:
A quantidade máxima de alunos que a instituição pode aceitar deve ser definida e
estar relacionada com a capacidade que a instituição tem em fornecer os recursos
adequados em todas as fases do programa.

4.3 APOIO E ACONSELHAMENTO DOS ALUNOS
Norma:
A instituição quiroprática deve fornecer apoio adequado aos alunos, incluindo a
indução de novos alunos, e aconselhamento no que se refere ao progresso do aluno,
outros assuntos académicos e necessidades pessoais e sociais dos alunos.
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Anotações:
• As necessidades sociais e pessoais incluem apoio académico, orientação de carreira,
problemas de saúde e questões financeiras.
• O apoio adequado aos alunos inclui o acesso a serviços de aconselhamento com
funcionários devidamente qualificados para o efeito.
• A instituição deve possuir uma política quanto aos procedimentos inerentes à prestação
deste tipo de apoio aos alunos (e pessoal) com deficiências.
• As actividades extracurriculares devem ser apoiadas e facilitadas pela instituição.

4.4 REPRESENTAÇÃO DOS ALUNOS
Norma:
A instituição quiroprática deve apoiar a representação dos alunos e a adequada
participação na concepção, gestão e apreciação do curriculum, bem como em
outros assuntos de especial interesse para os alunos.
Anotação:
• Os alunos devem ser formalmente representados em comités académicos e outros
órgãos da instituição.

5. PESSOAL ACADÉMICO e CLÍNICO
5.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
Norma:
A instituição quiroprática deve possuir uma política de recrutamento de pessoal
que estabeleça o tipo, responsabilidades e balanço do pessoal académico necessário
para apresentar a matéria do curriculum de forma adequada, incluindo o balanço
entre o pessoal académico quiroprático e o pessoal académico não quiroprático, e
entre o pessoal académico full-time e o pessoal académico part-time.
Anotações:
• A qualidade do corpo docente é um ingrediente vital para o ensino da quiroprática. Os
professores efectivos não só possuem um vasto conhecimento da sua própria disciplina,
como também compreendem o conceito curricular e as questões pedagógicas. Por esta
razão, deve existir um equilíbrio entre o pessoal part-time, que em geral traz os seus
conhecimentos (clínicos) e experiência ao programa, e o pessoal full-time, que depende
da instituição e que confere estabilidade e continuidade ao ensino e formação dos
quiropráticos.
• Um ensino de quiroprática de qualidade ocorre num ambiente académico que permita
que o pessoal científico e clínico interaja no ensino e na realização de investigações.
• Sempre que houver dificuldades em recrutar pessoal adequado, a instituição deve
reconhecer o problema e tomar as devidas medidas para o resolver.
• O SSR deve estar a um nível em que seja possível leccionar as aulas de forma eficaz
(geralmente abaixo 15:1FTEs). Esse nível deverá ser significativamente inferior no
final do período de formação.
• A instituição deve possuir procedimentos de indução para novos membros do pessoal
académico.
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Deverá existir um Manual do Pessoal (ou equivalente) para todos os novos membros do
pessoal académico.

5.2 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL
Norma:
A instituição quiroprática deve possuir uma política relativa ao pessoal que
abranja processos para o desenvolvimento e valorização do pessoal académico e
que assegure o reconhecimento de actividades académicas meritórias, dando-se
especial destaque ao ensino e à investigação.
Anotações:
• Devem-se efectuar processos de valorização (ou equivalente) regular do pessoal, em
especial para reconhecer e recompensar o sucesso individual e para estabelecer novos
objectivos.
• O plano estratégico de desenvolvimento do pessoal deve identificar as necessidades da
instituição, bem como as necessidades individuais do pessoal, e os recursos necessários
para o apoio ao desenvolvimento do pessoal, incluindo a investigação.
• Reconhecimento de actividades académicas meritórias para o ensino, investigação e
administração, através de prémios, promoção e/ou remuneração.

6 RECURSOS DE ENSINO
6.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS
Norma:
A instituição quiroprática deve possuir instalações físicas suficientes para o pessoal
e para os alunos, de forma a assegurar que o curriculum possa ser ministrado de
forma adequada. As instalações da biblioteca devem estar disponíveis ao pessoal e
aos alunos, e devem incluir o acesso a sistemas informáticos de referência, uma
colecção de referência adequada às necessidades de ensino e de investigação e
pessoal de apoio.
Anotações:
• As instalações físicas incluem salas de conferência, salas de aula, laboratórios de
ciência, radiologia e de capacidades clínicas, instalações clínicas, salas de técnica,
quantidade e tipo de mesas ajustáveis, bibliotecas, instalações de TI, salas recreativas,
equipamento de ensino e de investigação.
• Todas as instalações devem estar conforme as normas de higiene e segurança.

6.2 RECURSOS DE FORMAÇÃO CLÍNICA
Norma:
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A instituição quiroprática deve assegurar a experiência clínica adequada e os
recursos necessários, incluindo pacientes suficientes que apresentem uma grande
variedade casos, e instalações de formação clínica suficientes, incluindo
equipamento e salas de tratamento também em número suficiente.
Anotações:
• As instalações de formação clínica incluem a própria clínica da instituição, exercícios
de quiroprática externos, clínicas de formação aprovadas pela instituição, laboratórios
para o desenvolvimento das capacidades clínicas, colocações em hospitais e outros
centros de saúde incluindo situações de primeiro contacto.
• As instalações externas e internas para a formação clínica devem ser avaliadas
regularmente para satisfazerem as normas relativas à formação da quiroprática.
• Os alunos devem ser expostos uma grande variedade de problemas clínicos, tanto em
quantidade como em número. Como tal, o mínimo é estabelecido em 40 novos pacientes
(ver 2.6) que apresentem casos bastante diversificados.

6.3 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Normas:
A instituição quiroprática deve possuir instalações informáticas suficientes para o
pessoal e para os alunos, que assegurem que o curriculum possa ser leccionado de
forma adequada e que assegurem que as TI sejam utilizadas de forma eficaz no
curriculum.
Os alunos devem poder utilizar as TI para o estudo independente, aceder a
informação e gerir os pacientes.
Anotações:
• Uma política relativa ao uso de computadores, redes internas ou externas e outros
meios de informação e de tecnologias de comunicação inclui coordenação com os
serviços da biblioteca da instituição.
• O uso das tecnologias de informação e de comunicação é essencial para uma
abordagem de ensino centrada no aluno e pode fazer parte do ensino de quiropráticos
bem informados, pois permite que os estudantes dêem continuação à sua formação e se
desenvolvam profissionalmente.

6.4 EXPERIÊNCIA DE ENSINO
Norma:
A instituição quiroprática deve assegurar que a experiência de ensino seja
devidamente utilizada na criação e desenvolvimento do curriculum quiroprático e
dos métodos de instrução (ensino e aprendizagem) e de avaliação.
Anotações:
• A experiência de ensino lida com os problemas, processos e a forma de ensino da
quiroprática e inclui o corpo docente da área das ciências básicas e da área da
quiroprática com conhecimentos e experiência de investigação em quiroprática e
ensino disciplinar.
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A investigação melhora a qualidade do ensino e deve ser encorajada como parte do
perfil de investigação da instituição.
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7 RELAÇÃO ENTRE ENSINO E INVESTIGAÇÃO
Norma:
A instituição quiroprática deve facilitar a relação entre ensino e investigação e
deve definir quais são as instalações destinadas à prática da investigação e as áreas
de investigação prioritárias.
Anotações:
• A instituição que promove activamente a investigação melhora o ensino quiroprático de
nível básico (e de pós-graduação). Um sistema de valores de investigação atrai pessoal
de alto calibre que pode gerar as atitudes de valorização de crítica e contribuir para a
geração de novos conhecimentos. Todos os alunos podem beneficiar do contacto
directo com investigadores activos e da exposição a uma atmosfera de curiosidade
intelectual. Uma proporção significativa de pessoal que se dedica à prática de
investigações de forma activa é essencial para sustentar a investigação do curriculum,
especialmente na supervisão de projectos de investigação (ou equivalentes) de nível
básico.
• A interacção entre investigação e ensino deve reflectir-se no curriculum e influenciar o
ensino actual e incentivar e preparar os alunos para participarem e iniciarem eles
próprios investigações.
• A instituição deve demonstrar claramente o seu compromisso com a prática de
investigações, particularmente nos seus mecanismos de suporte, incluindo a atribuição
de tempo a membros do pessoal que estejam a desenvolver algum tipo de investigação,
e a atribuição de recursos financeiros.
• A instituição deve possuir políticas e procedimentos quanto à direcção de investigação
(em particular procedimentos de aprovação de ética) para projectos de investigação
levados a cabo por alunos e pessoal.

8 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA
8.1 MECANISMOS PARA A APRECIAÇÃO DO PROGRAMA
Norma:
A instituição quiroprática deve estabelecer um mecanismo para a apreciação do
programa que controle o curriculum, a qualidade do ensino, o progresso dos
alunos e os resultados obtidos pelos alunos, e que assegure que dificuldades sejam
identificadas e solucionadas.
Anotações:
• Os mecanismos para a apreciação do programa implicam o uso sistemático de métodos
válidos e fiáveis no controlo e apreciação do curriculum contra resultados de ensino.
• Os procedimentos de garantia de qualidade devem ser transparentes e, todos os anos,
deve elaborar-se um relatório de garantia de qualidade detalhado.
• Os examinadores (ou equivalente) externos devem ser parte integrante da política e dos
procedimentos de garantia de qualidade.
• As dificuldades identificadas incluem problemas apresentados ao comité de curriculum
(ou equivalente (s)).
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Os procedimentos de garantia de qualidade devem mostrar claramente os registos de
auditoria, demonstrando como os problemas e/ou as dificuldades são identificados,
tratados e resolvidos.

8.2 FEEDBACK DO PESSOAL E ALUNOS
Norma:
Tanto o feedback por parte do corpo docente como por parte dos alunos deve ser
sistematicamente procurado, analisado e respondido de forma a desenvolver e
melhorar o curriculum.
Anotações:
• O feedback obtido através de questionários feitos aos alunos é valioso, pois permite a
identificação de potenciais problemas. Devem existir mecanismos para o reenvio desta
informação para o corpo docente, para que os dados sejam analisados.
• Para além dos questionários feitos aos alunos, devem existir outros mecanismos de
recepção de feedback por parte dos mesmos.
• A instituição deve possuir vários procedimentos de garantia de qualidade e não deve
basear-se apenas no feedback dos alunos.

8.3 DESEMPENHO DOS ALUNOS
Norma:
O desempenho dos alunos deve ser analisado em função do curriculum e das metas
e dos objectivos do programa quiroprático.
Anotação:
• A determinação do desempenho dos alunos inclui informação anual sobre as médias,
médias de passagem e reprovação nos exames, taxas de desistência e progressão dos
alunos.

8.4 ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
Norma:
A apreciação do programa deve envolver a direcção e administração da instituição
quiroprática, o pessoal académico e os alunos, bem como os resultados
comunicados às várias partes interessadas.
Anotação:
• As várias partes interessadas incluem a universidade, universidades de validação,
órgãos regulatórios nacionais, responsáveis pelo ensino e formação de pós-graduação
e os órgãos de acreditação internacionais.
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9 DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
9.1 DIRECÇÃO
Norma:
Deve definir-se a direcção e as estruturas e funções do comité da instituição
quiroprática, incluindo as suas relações dentro da universidade (como
apropriado).
Anotações:
• A estrutura do comité inclui um comité de curriculum (ou equivalente (s)) com
autoridade para conceber e gerir o curriculum quiroprático.
• A relação com a universidade dá-se quando a instituição faz parte de, ou está
associada/filiada a, uma universidade, ou quando tem outro tipo de laços formais com
a universidade.

9.2 LIDERANÇA ACADÉMICA
Norma:
As responsabilidades do chefe académico do programa de nível básico e das
estruturas académicas de gestão devem ser claramente definidas.
Anotação:
• O chefe académico deve ter autoridade suficiente para administrar o programa de
ensino de forma a satisfazer as metas e os objectivos do programa.

9.3 ORÇAMENTO DE ENSINO E ATRIBUIÇÃO DE RECURSOS
Norma:
A instituição quiroprática deve ter uma linha de responsabilidades bem definida e
autoridade sobre o curriculum e respectivos recursos, incluindo a remuneração do
corpo docente, de forma a satisfazer as metas e objectivos gerais do programa
quiroprático.
Anotações:
• O orçamento de ensino depende da prática orçamental de cada instituição.
• Deve haver claros indícios de planeamento financeiro e recursos para assegurar que
todos os alunos matriculados num programa possam terminá-lo.
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9.4 PESSOAL ADMINISTRATIVO E TÉCNICO E GESTÃO
Norma:
O pessoal administrativo e técnico da instituição quiroprática deve ser adequado
para apoiar a implementação do programa de nível básico e outras actividades da
instituição, e para assegurar uma boa gestão e instalação dos seus recursos.
A gestão deve incluir um programa de garantia de qualidade e a própria gestão
deve submeter-se a revisões regulares.

9.5 INTERACÇÃO COM O SECTOR PROFISSIONAL
Norma:
A instituição quiroprática deve manifestar uma interacção construtiva com o
sector da quiroprática e com outros sectores relacionados com a quiroprática (ou
relacionados com os cuidados de saúde), quer a nível da sociedade, quer a nível do
governo.
Anotação:
• Deverá estabelecer-se uma comunicação eficaz entre a instituição e a universidade
(quando apropriado), outras instituições de quiroprática ou de ensino superior, órgãos
profissionais, órgãos regulatórios e outras instituições ligadas à quiroprática ou aos
cuidados da saúde. Quanto mais harmoniosas forem estas relações, mais provável será
o desenvolvimento de um ambiente apropriado ao ensino e à investigação. Sempre que
possível, estas relações devem ser formalizadas através de nomeações para comités.

10 RENOVAÇÃO E MELHORAMENTO CONTÍNUOS
Norma:
A instituição quiroprática, como instituição dinâmica que é, deve possuir
procedimentos para a revisão e actualização regulares das suas estruturas e
funções, de forma a rectificar deficiências e satisfazer necessidades em constante
mudança.
Ao fazê-lo, deve focar as seguintes questões:
•
•

•

Adaptação das metas e dos objectivos da instituição quiroprática ao
desenvolvimento científico, socio-económico e cultural da área dos cuidados de
saúde.
Alteração das competências requeridas dos alunos no final do curso, em
conformidade com as necessidades documentadas do ambiente em que os
recém-formados vão exercer a sua profissão. A alteração deve incluir o treino
das capacidades clínicas e o envolvimento no tratamento de pacientes de acordo
com as responsabilidades adquiridas ao finalizar o curso.
Adaptação do modelo curricular e dos métodos de instrução de forma a
assegurar que estes sejam adequados e relevantes.
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•

•
•

•
•

•
•

Ajustamento dos elementos curriculares e das suas relações à evolução das
ciências biomédicas, ciências comportamentais, ciências sociais e ciências
clínicas, bem como às alterações no perfil demográfico e no padrão
saúde/doença da população e às condições socio-económicas e culturais. O
ajustamento deve assegurar que os novos conhecimentos, conceitos e métodos
pertinentes sejam incluídos, substituindo os anteriores que estejam
ultrapassados.
Desenvolvimento dos princípios de avaliação, dos métodos e da quantidade de
exames consoante as alterações efectuadas aos objectivos e métodos de ensino e
de aprendizagem.
Alteração da política de recrutamento de alunos e dos métodos de selecção
consoante a evolução das expectativas e circunstâncias, das necessidades de
recursos humanos, do sistema de ensino secundário/pré-quiroprático e dos
requisitos do programa de ensino.
Adaptação da política de recrutamento de pessoal académico às necessidades da
instituição quiroprática.
Actualização dos recursos de ensino de acordo com as políticas nacionais e as
necessidades da instituição quiroprática, ou seja, número máximo de alunos,
quantidade e perfil do pessoal académico, programa de ensino e os princípios de
ensino actuais.
Refinamento do processo de fiscalização e apreciação.
Desenvolvimento da estrutura orgânica e dos princípios de gestão consoante a
evolução das circunstâncias e necessidades da instituição quiroprática para, com
o passar do tempo, satisfazer os interesses das diferentes partes interessadas.

PARTE 3
AVALIAÇÃO INTERNA INSTITUCIONAL
PLANO PARA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA
Este Plano destina-se a auxiliar as instituições quiropráticas a rever os seus programas
segundo as Normas ECCE para o ensino quiroprático de nível básico.
O Relatório de Avaliação Interna, assente nas áreas e sub-áreas das Normas, deve
consistir num documento fornecendo respostas exaustivas e devidamente numeradas a
TODOS os tópicos. As respostas devem, sempre que possível, fazer referência a
documentos específicos incluindo o Prospecto, Manual do Programa, Documento do
Programa, Normas de Avaliação, Procedimentos de Recurso e o Manual de Formação
Clínica (ou equivalentes), que tanto podem ser anexados ao relatório ou
disponibilizados durante a Visita de Apreciação (ao local).
A compilação do Relatório de Avaliação Interna pela instituição deve ser levada a cabo
utilizando as Normas como base de referência.
Uma declaração no início do Relatório de Avaliação Interna deve fornecer provas
escritas de que a instituição continua a cumprir os Critérios de Elegibilidade (consultar
Parte 4, 2.1 a 2.6 inclusive).
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1. METAS E OBJECTIVOS
1.1 Declarações de Metas e Objectivos
•
•

Fornecer uma cópia das metas e dos objectivos publicados do programa
(curriculum) de nível básico. Fornecer descrição detalhada dos objectivos do
programa quiroprático.
Como são divulgados às partes relevantes?

1.2 Participação na Formulação das Metas e dos Objectivos
•
•
•
•

Quem são as principais partes interessadas da instituição?
Como é que a instituição envolveu as principais partes interessadas na
formulação das declarações das metas e dos objectivos?
Que grupos é que a instituição consulta, para além das partes interessadas
acima mencionadas (se é que existem)?
Como é que a instituição consulta e envolve as suas partes interessadas no
refinamento contínuo das declarações de metas e objectivos gerais?

1.3 Autonomia Académica
• Descreva ou forneça cópias das políticas institucionais que conferem
responsabilidade pela concepção e desenvolvimento do curriculum e pela
atribuição de recursos?
• Que políticas e procedimentos possui a instituição para assegurar que o ensino
ministrado por membros independentes do corpo académico e por outros
departamentos (em universidades) abranja de forma apropriada as metas e os
objectivos do curriculum quiroprático?
• Como é que tal é avaliado e, caso necessário, novamente abordado?
1.4 Resultado de Ensino
• Quais são as competências (conhecimentos, capacidades e atitudes) esperadas
de um aluno prestes a formar-se?
• Descreva de que maneira, as competências (resultados finais) cumprem as
Competências dos Formados em Quiroprática descritas na Parte 2 das Normas.
• Descreva, em termos gerais, em que medida cada um dos resultados é abordado
no curriculum.
• Especifique em que medida os resultados aquando da conclusão dos estudos
estão relacionados com a formação pós-universitária.
• Como é que a instituição mede e obtém informação sobre as competências dos
seus antigos alunos após estes terem iniciado a sua actividade profissional?
• Como é que a instituição utiliza esta informação para o desenvolvimento do
programa?

2. PROGRAMA DE ENSINO
2.1 Modelo de Curriculum e Métodos de Ensino
•

Quais são os princípios que orientam a concepção do curriculum e os tipos de
métodos de ensino e aprendizagem (de instrução) utilizados para os ministrar?
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•
•

Como é que o curriculum e os métodos de instrução incentivam os alunos a
assumir responsabilidade activa na sua aprendizagem?
Especifique a forma em que a instituição imagina que estes métodos preparam
os alunos para uma aprendizagem por toda a vida, pensamento reflexivo e
desenvolvimento profissional contínuo.

2.2 Teoria da Quiroprática e Método Científico
•
•
•
•
•

Que teorias da quiroprática contribuem para o programa quiroprático?
Em que medida a sua contribuição é integrada nas diferentes fases do
curriculum?
Que componentes do programa incutem os princípios do método científico e das
práticas comprovadas cientificamente e acolhem pensamento analítico e
crítico?
Que componentes do programa ensinam os alunos a pesquisar dados e a
analisá-los criticamente a partir de investigações científicas e outras fontes?
Que oportunidades específicas é que os alunos têm para adquirir treino em
elaboração de investigações?

2.3 Ciências Biomédicas Básicas
•
•
•

Que ciências biomédicas básicas contribuem para o programa quiroprático?
Em que medida a sua contribuição é integrada, juntamente com as ciências
clínicas, nas diferentes fases do curriculum?
Através de que processo é que a instituição adapta as contribuições curriculares
das várias ciências biomédicas básicas aos avanços da ciência na área dos
cuidados de saúde?

2.4 Ciências Sociais e Comportamentais, Ética e Deontologia
• Que ciências sociais e comportamentais, que disciplinas de ética e de
deontologia e que princípios de direcção clínica contribuem para o programa
quiroprático?
• Como é que o curriculum utiliza as contribuições destas ciências, disciplinas e
princípios para promover uma comunicação eficaz, tomada de decisões clínicas
e condutas éticas?
• Qual o processo utilizado pela instituição para adaptar as contribuições
curriculares das ciências comportamentais, ciências sociais, ética e deontologia
e questões de direcção clínica aos avanços da ciência na área dos cuidados de
saúde?
2.5 Ciências e Capacidades Clínicas
• Que competências específicas (conhecimentos, capacidades e atitudes) são
especificadas como resultados finais para assegurar a competência clínica no
final do curso?
• Quais são as disciplinas e capacidades clínicas específicas no curriculum e os
níveis de envolvimento em que estas competências (conhecimentos, capacidades
e atitudes) devem ser adquiridas?
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•
•

Como é que o curriculum utiliza as contribuições destas disciplinas e
capacidades para promover uma tomada de decisões clínicas e uma gestão de
pacientes eficaz especificamente como terapeuta de primeiro contacto?
Qual o processo que a instituição utiliza para adaptar as contribuições
curriculares das ciências e capacidades clínicas aos avanços da ciência na área
dos cuidados de saúde.

2.6 Formação Clínica
•
•

•
•
•
•
•

Que oportunidades existem para a aplicação das disciplinas e capacidades
clínicas na participação directa no tratamento supervisionado de pacientes?
Como é que a instituição fornece um número adequado de pacientes com uma
grande variedade de casos para assegurar a competência clínica no final do
curso? Anexe informações sobre o número médio (e domínio) de novos
pacientes e de pacientes que voltaram para tratamento por aluno nos últimos 3
anos.
Que mecanismos de feedback e de apoio existem para assegurar a competência
clínica no final do curso?
Como é que o ano de formação clínica prepara os alunos para um pensamento
reflexivo e uma aprendizagem por toda a vida?
Que oportunidades específicas existem para uma observação contínua no
tratamento do paciente?
Que oportunidades específicas existem para experiência comunitária relevante
e para trabalho com outros profissionais de saúde?
Anexe toda a documentação sobre o ano de formação clínica que suporte a
experiência de aprendizagem do aluno.

2.7 Estrutura, Composição e Duração do Curriculum
•

•

•
•

Para TODOS os elementos (cursos) do curriculum, forneça um sumário em
termos de tópicos/matérias leccionados, e duração (horas/semanas) por
Período/Semestre/Ano. Faça o balanço entre tempo de contacto directo, tempo
de aprendizagem orientada ou de auto-aprendizagem para TODOS os cursos
em TODOS os anos do programa. Faça o balanço entre palestras, aulas com
pequenos grupos, seminários, sessões de laboratório e internato (remeter para
Documentação do Programa se apropriado).
Forneça uma sinopse de TODOS os cursos individuais incluindo os resultados
de aprendizagem, programas de estudos, material de ensino orientado e
métodos de avaliação. (remeter para Documentação do Programa se
apropriado)
Que políticas orientam a integração (ciências básicas/clínicas
horizontal/vertical) do curriculum?
Que mecanismos existem para assegurar que isso aconteça?

2.8 Gestão do Programa
•

Quais são os termos de referência e composição do comité de curriculum (ou
equivalente (s))? Em particular, que autoridade é que o comité possui para
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•
•
•
•

•

resolver conflitos de natureza de ensino e para determinar as contribuições do
conteúdo específico para o programa quiroprático?
Como é que as suas decisões são implementadas?
Como é gerida a forma em como o programa é leccionado?
Como é gerida a avaliação dos alunos?
Que mecanismo é que a instituição utiliza para introduzir pequenas e grandes
alterações à instrução (métodos de ensino e aprendizagem), conteúdo e
avaliação do curriculum? Como se distinguem as pequenas e grandes
alterações?
Que recursos possui o comité de curriculum (ou equivalente (s)) para introduzir
inovações de ensino, aprendizagem, avaliação e de curriculum?

2.9 Ligação às Fases de Ensino e Formação Subsequentes, à Actividade Quiroprática e
ao Sistema De Saúde

• Que ligações existem entre o programa quiroprático de nível básico e a fase de
formação prática seguinte?
• Que contribuições específicas ocorrem no último ano do programa para
facilitar a transição para a fase de formação prática seguinte?
• Há representações recíprocas entre os comités responsáveis pelo programa
quiroprático de nível básico e as fases subsequentes de ensino e formação?
• Que mecanismos existem para obter e utilizar o feedback dos alunos, do sector
profissional e da comunidade?

3. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
3.1 Métodos de Avaliação
•
•
•
•
•
•
•

Descreva os métodos de avaliação utilizados no curriculum, incluindo a época,
quantidade e tipo de avaliações.
Quem é responsável pela política e processos de avaliação?
Descreva a composição dos comités envolvidos e os seus termos de referência.
Como é que a instituição controla a fiabilidade e validade das avaliações?
Como é que as avaliações internas são validadas contra padrões externos?
Como é que se pesquisam, testam e introduzem novos métodos de avaliação?
Qual é a política geral sobre os procedimentos de recurso?

3.2 Relação entre Avaliação e Aprendizagem
• Como é que os métodos de avaliação são tornam compatíveis com os resultados
de ensino e com os métodos de ensino?
• Como é que se informam os alunos dos critérios de avaliação para a
progressão, o peso das avaliações e a época das mesmas? (Forneça documentos
disponibilizados aos alunos).
• Como é que a instituição controla a avaliação de forma a reduzir a sobrecarga
curricular e incentivar a aprendizagem integrada?
• Em que medida se obtém a avaliação integrada de vários elementos
curriculares?
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4. ALUNOS
4.1 Políticas de Admissão e Selecção
•
•
•
•
•
•
•
•

Quais são as políticas e procedimentos de admissão?
Quais são os critérios académicos para admissão (em todas as fases de
ingresso) no programa quiroprático?
Existem requisitos adicionais?
Em que fases de ingresso no programa é que a política AP(E)L é aplicável?
Como é que os métodos utilizados para seleccionar os estudantes testam a sua
adequação e capacidade para exercer como quiropráticos?
Quais são os critérios académicos sobre transferências de outro programa de
quiroprática?
Como é que o comité de admissões (ou equivalente) avalia o resultado das suas
políticas relativas ao sucesso académico subsequente?
Anexe o Prospecto para recrutar novos alunos para a instituição.

4.2 Admissão de Alunos
•

•
•

Descreva a quantidade de admissões de alunos e o corpo discente actual e
qualquer distribuição sobre diferentes categorias demográficas de alunos.
Inclua os números em: i) ingresso avançado; ii) ingresso normal; iii) ingresso
irregular durante os últimos 3 anos.
Como é determinada a admissão de alunos em relação à capacidade máxima da
instituição?
Que mecanismos existem para o ajustamento das admissões e das quotas (caso
seja aplicável)?

4.3 Apoio e Aconselhamento dos Alunos
•
•
•

Que serviços de aconselhamento estão disponíveis aos alunos da instituição?
Que outros programas de apoio aos alunos estão disponíveis através da
instituição?
Que mecanismos existem para identificar alunos que precisem de apoio pessoal,
psicológico, social e/ou académico?

4.4 Representação de Alunos
•
•
•
•

Qual é a política da instituição sobre a contribuição dos alunos para assuntos
curriculares?
Indique como os alunos estão representados nos comités académicos.
Qual é a política da instituição sobre a contribuição dos alunos para outros
assuntos do seu interesse?
Que medidas práticas é que a instituição possui para incentivar que os alunos
se organizem e participem nas actividades dos órgãos de direcção da
instituição?
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5. PESSOAL ACADÉMICO/CORPO DOCENTE
5.1 Recrutamento de Pessoal
•
•
•

•
•

Que procedimentos é que a instituição possui para assegurar que o perfil do
pessoal está de acordo com o domínio, nível e balanço das capacidades de
ensino requeridas para ministrar o curriculum?
Quais são os requisitos de nomeação relativos às qualificações para o cargo?
Forneça os Curricula Vitae de todos os membros do pessoal académico (fulltime e part-time) mostrando todas as informações pertinentes.
Qual é o balanço entre pessoal académico quiroprático e não quiroprático e entre
pessoal full-time e part-time? Forneça uma lista do pessoal full-time e part-time,
e um plano de ensino, investigação, outras actividades académicas e obrigações
administrativas para cada membro do pessoal académico (full-time e part-time)
durante os últimos 3 anos.
Qual é o SSR (FTE) para a parte de formação pré-clínica do curriculum e para a
parte de formação clínica durante os últimos 3 anos? Demonstre como o SSR foi
calculado.
Descreva os procedimentos de indução para novos membros do pessoal
académico.

5.2 Promoção e Desenvolvimento do Pessoal
•
•
•

Qual é a política da instituição que assegura que o ensino, investigação e
contribuições de serviço são devidamente reconhecidos e premiados?
Que programas de desenvolvimento do pessoal é que existem, ou são propostos,
para permitir que os professores actualizem as suas capacidades e recebam
reconhecimento pelo seu desempenho académico?
Como é que a participação em programas de desenvolvimento do pessoal é
incentivada e apoiada?

6 RECURSOS DE ENSINO
6.1 Instalações Físicas
•
•
•
•
•
•

Descreva as instalações físicas disponíveis para o ensino das componentes de
ciências básicas e clínicas (excluindo a formação clínica) do curriculum.
Descreva as instalações da biblioteca disponíveis ao pessoal e alunos.
Como é que a instituição verifica se os recursos de ensino continuam
adequados?
Que mecanismos existem para a recolha de feedback dos alunos e do pessoal
sobre as instalações?
Que autoridade é que a instituição (como parte da universidade) tem para
dirigir recursos e dar resposta a deficiências?
Indique que planos existem para melhorar estas instalações em relação ao
desenvolvimento do curriculum.
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6.2 Recursos de Formação Clínica
•
•
•
•

Descreva as instalações disponíveis à formação clínica na instituição, incluindo
a quantidade de salas de tratamento e equipamento.
Como é que a instituição, verifica se as instalações e a quantidade e a variedade
de pacientes e de casos apresentados para a formação clínica, continuam
adequados?
Que mecanismos existem para se lidar com as deficiências?
Como é que a instituição está a ajustar e a melhorar o uso das instalações de
formação clínica em relação à evolução das necessidades?

6.3 Tecnologias da Informação
•
•
•
•

Que comité ou órgão é responsável por formular a política da instituição sobre
as TI?
Como é que a instituição utiliza as TI no seu programa de ensino?
Em que medida é que as tecnologias de informação e de comunicação são
usadas pelos professores e alunos na auto-aprendizagem, investigação de
informação e gestão de pacientes?
Que formação relativa ao uso das TI é que está disponível ao pessoal e alunos?

6.4 Experiência de Ensino
•
•
•

Como é que a instituição utiliza a experiência de ensino na criação e
desenvolvimento do curriculum?
A instituição tem acesso a uma unidade de ensino perita em matéria de saúde ou
outra experiência de ensino?
Como é que a experiência de ensino é melhorada através de programas de
desenvolvimento do pessoal?

7 RELAÇÃO ENTRE ENSINO E INVESTIGAÇÃO
•
•
•
•
•

Descreva as instalações destinadas à prática da investigação e os programas de
investigação da instituição.
Como é que a instituição acolhe a interacção entre as actividades de
investigação e ensino?
Que mecanismos existem para assegurar que as actividades de investigação
sejam reflectidas no curriculum e no ensino?
Como é que a instituição envolve os alunos na prática da investigação?
Quais são as políticas e procedimentos da instituição em obter aprovação ética
para investigações levadas a cabo por alunos e membros do pessoal?

8 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA
8.1 Mecanismos para Apreciação do Programa
•

De que maneira é que a instituição avalia o seu programa?
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•
•
•
•
•
•

Existe algum grupo que verifique os dados relativos ao desempenho e aos
resultados e assegure que qualquer dificuldade seja abordada pelo órgão
competente?
Que dados relativos a esta apreciação estão a ser recolhidos?
Anexe Relatórios de garantia de qualidade dos últimos 3 anos juntamente com
os relatórios do examinador externo (ou equivalente) do mesmo período.
Descreva como os examinadores externos (ou equivalente) são seleccionados,
nomeados e formados.
Anexe uma lista de todos os examinadores externos (ou equivalente) nomeados
ao longo dos últimos 3 anos e as áreas por que cada um é responsável.
Como é que as acções derivadas dos procedimentos de garantia de qualidade e
dos relatórios dos examinadores externos são documentadas e controladas?

8.2 Feedback do Pessoal e Alunos
•
•

Como é que a instituição testa, analisa e utiliza as opiniões do pessoal e alunos
sobre o programa de ensino?
Como é que a instituição incentiva o pessoal e os alunos a participar nas suas
actividades de apreciação e no subsequente desenvolvimento do programa?

8.3 Desempenho do Corpo Discente
• Que dados estatísticos sobre o desempenho e progressão dos alunos são
recolhidos e analisados e como é que são utilizados no desenvolvimento do
curriculum?
• Que parâmetros individuais dos alunos é que são controlados em relação ao
desempenho durante o programa e como é que estes dados são utilizados na
selecção de alunos e planeamento do curriculum?
• Forneça um número original a cada aluno/nº de adesão/nº de ano completo
(para cada ano do programa) durante os últimos 3 anos.
8.4 Envolvimento das Partes Interessadas
•
•
•
•

Como é que as principais partes interessadas da instituição são envolvidas na
apreciação do programa?
Como é que a instituição comunica os resultados da apreciação do programa às
partes interessadas?
Em que medida é que uma maior variedade de partes interessadas estão
envolvidas na apreciação e desenvolvimento do programa?
Que mecanismo (formal e informal) se destina a assegurar que as opiniões das
partes interessadas sejam tomadas em consideração?

9. DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
9.1 Direcção
• Descreva a estrutura, componentes e funções da direcção.
• Descreva as relações entre a instituição e a universidade (caso a instituição
faça parte de, ou esteja afiliada à universidade).
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•

Descreva a representação e funções do pessoal académico, alunos e outras
partes interessadas nas várias estruturas de direcção e comités.

9.2 Liderança Académica
•
•

Descreva a estrutura da gerência académica da instituição, indicando o grau de
responsabilidade por cada área individual do programa quiroprático.
Como é que o desempenho da liderança académica da instituição é avaliado e
determinado em relação às metas e objectivos do programa?

9.3 Orçamento de Ensino e Atribuição de Recursos
•
•
•

Descreva a prática e responsabilidade orçamental da instituição.
Como é assegurada a atribuição dos recursos apropriados de forma a atingir as
metas e objectivos do programa?
Qual é o procedimento em relação à revisão da atribuição de recursos em apoio
de um curriculum em evolução?

9.4 Pessoal Administrativo e Gestão
•
•
•

Que funções de apoio administrativo e técnico é que o pessoal da instituição
fornece?
Descreva a estrutura do pessoal administrativo e técnico que apoia estas
funções. Diga qual o número de pessoal técnico, pessoal administrativo e
pessoal de escritório.
Como é determinada a quantidade de pessoal de apoio em relação ao programa
e outras actividades?

9.5 Interacção com o Sector Profissional
•
•

Descreva as relações entre a instituição e o sector profissional com o qual
interage, relativamente às metas e objectivos do programa, o programa de
ensino, o fornecimento de recursos, instalações de ensino e pessoal.
Que mecanismos formais existem para assegurar que a instituição interage de
forma construtiva com o sector profissional, associações nacionais, órgãos
regulatórios e de acreditação, o sector dos cuidados de saúde e outras
instituições de ensino superior e instituições quiropráticas?

10 RENOVAÇÃO CONTÍNUA
•
•
•

Que procedimentos é que a instituição geralmente utiliza para rever e actualizar
as suas metas, objectivos, estruturas e actividades de ensino?
Com que frequência é que a instituição leva a cabo tais revisões?
Descreva as actividades recentes ou programadas levadas a cabo para
assegurar que a instituição permanece sensível ao seu ambiente em evolução.
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PLANO PARA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL
Assume a forma de um questionário fornecido pelo ECCE. O objectivo do questionário
consiste em documentar as práticas actuais e todas as alterações/desenvolvimentos
no programa desde a elaboração do último AMOR da instituição. O questionário
descreve as práticas actuais e identifica todas as alterações/desenvolvimentos em:
•
•
•
•
•

Metas e objectivos gerais do programa
Conteúdo do curriculum
Métodos de ensino e aprendizagem
Métodos de avaliação
Direcção e administração da instituição

•

Padrões do pessoal:
○ Número de F/T e P/T do pessoal
○ Percentagem (FTE) SSR separadamente para o programa pré-clínico e
para o programa de formação clínica

•
•
•
•

Actividades de Valorização e Desenvolvimento do Pessoal
Actividades de investigação
Recursos, incluindo instalações físicas, TI e biblioteca
Procedimentos de selecção de alunos

•
•

Recrutamento de alunos e condições de admissão:
○ Número em: i) ingresso avançado; ii) ingresso normal; iii) ingresso irregular
durante os últimos 3 anos

•

Contacto com pacientes durante o último ano de formação clínica:
○ Número de: i) novos pacientes (média por aluno/domínio) ii) consultas
com pacientes (que regressam para continuar tratamento) (média por
aluno/domínio)

•

Avaliação dos resultados dos alunos:
○ Número original para cada aluno/nº ingresso/nº ano completo (por
cada ano do programa)

•
•

Planos para desenvolvimentos futuros
Áreas de dificuldade/deficiência do Relatório de Apreciação mais recente

Uma cópia do questionário (AMOR) segue em capa separada e será disponibilizada
mediante pedido ao Secretário Executivo.
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PARTE 4
PROCEDIMENTOS
DE
ACREDITAÇÃO
ACREDITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

E

RE-

As políticas e procedimentos de acreditação foram criados para as instituições
quiropráticas compreenderem melhor a natureza das informações requeridas e o
processo de avaliação das instituições de acordo com as Normas aqui definidas.

1. ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO
1.1 ESTATUTO DAS INSTITUIÇÕES
Neste documento, o termo “instituição” aplica-se TANTO:
A uma instituição com um único objectivo, ou seja, ministrar o ensino da
quiroprática.
COMO:
A uma instituição que faça parte de uma instituição mais ampla (regra geral uma
universidade), cujo principal objectivo seja ministrar um vasto leque de programas
de ensino superior e dos quais faça parte a quiroprática.
Neste documento, o termo “instituição” aplica-se a “estabelecimento de ensino”,
“departamento” ou a qualquer outro termo que signifique local principal onde o
ensino e formação da quiroprática são administrados e ministrados.
1.2 O ECCE E A COMISSÃO DE ACREDITAÇÃO
1.2.1

(Conselho) ECCE
A estrutura e a função do Conselho encontram-se especificadas na
“Constituição”. Irá publicar-se anualmente uma lista das instituições com
estatuto acreditado junto do Conselho.

1.2.2

Comité Executivo
A estrutura e a função do Comité Executivo encontram-se especificadas na
“Constituição”. O Comité Executivo é responsável por nomear os membros das
equipas de apreciação e por providenciar orientação e formação a estas equipas.

1.2.3

Comissão de Acreditação
A estrutura e a função da Comissão de Acreditação (Commission on
Accreditation – COA) encontram-se especificadas na “Constituição”. A COA é
responsável por implementar as políticas e procedimentos do Conselho no que
diz respeito à acreditação de instituições. A COA determina um programa anual
de acreditação, toma decisões relativas à acreditação e re-acreditação de
instituições, recebe e analisa os Relatórios de Acompanhamento Anuais
(AMoRs) das instituições e apresenta ao Conselho um relatório anual sobre as
instituições com Estatuto Acreditado junto do Conselho.
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1.3. ESTATUTO ACREDITADO
Há dois tipos de estatuto junto do Conselho que são atribuídos pela COA:
1.3.1

Estatuto Acreditado
Reconhece que a instituição cumpre os Critérios de Elegibilidade ao Estatuto
Acreditado e fornece ensino e formação de quiroprática em total conformidade
com as Normas.

1.3.2

Estatuto de Candidato (ao Estatuto Acreditado)
Reconhece que a instituição cumpre os Critérios de Elegibilidade ao Estatuto de
Candidato (ver 5.1) e está a trabalhar no sentido de entrar em total conformidade
com as Normas. O período de tempo máximo durante o qual uma instituição
pode manter o Estatuto de Candidato é de cinco (5) anos a contar da data da
atribuição do Estatuto de Candidato. Este período de tempo não poderá ser
prorrogado ou renovado (ver 5.4). O Estatuto de Candidato estabelece uma
relação formal entre o Conselho e a Instituição. Esta forma de obtenção do
Estatuto Acreditado NÃO é obrigatória.

1.4. EQUIPAS DE APRECIAÇÃO
1.4.1 As Equipas de Apreciação são nomeadas pelo Comité Executivo para conduzirem
a avaliação de uma instituição no âmbito da atribuição do Estatuto Acreditado. As
equipas operam sob a orientação da COA no contexto das políticas, procedimentos
e Normas do Conselho.
1.4.2 Os membros propostos para a Equipa devem declarar ao Comité Executivo
qualquer interesse pessoal ou profissional que possa influenciar, ou que outros
entendam que possa influenciar, a sua imparcialidade como membros da Equipa
de Apreciação. Caso se faça tal declaração e caso se decida que o membro deve
continuar a participar na Equipa, o interesse declarado será divulgado à instituição.
Se um proposto membro tiver oferecido conselhos informais a uma instituição, tal
também deverá ser declarado ao Comité Executivo.
1.4.3 As instituições terão a oportunidade de manifestar a sua opinião quanto aos
membros propostos para a Equipa. Ao nomear a Equipa, o Comité Executivo terá
em atenção os comentários feitos. A instituição pode requerer a alteração dos
membros propostos mediante a apresentação de razões válidas, nos termos do
disposto pelo Comité Executivo. A decisão final sobre a composição da Equipa de
Apreciação caberá ao Comité Executivo.
1.4.4 A composição da Equipa deve ser equilibrada em termos de áreas de
especialização, experiência e, sempre que possível, em termos de representantes
de ambos os sexos. O Comité Executivo nomeará um membro, que deverá ser um
avaliador experiente, para Presidente e o Secretário Executivo irá geralmente
actuar como Secretário da Equipa (ver Constituição, 7.9). O Secretário Executivo
poderá igualmente actuar como membro da Equipa. O Presidente é responsável
pela conduta da Equipa no local, pelo feedback no fim da Visita de Apreciação à
instituição e pela apresentação do Relatório Final de Apreciação à COA. Toda a
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comunicação entre a instituição e a Equipa deverá ser efectuada através do
Director/Reitor e do Secretário respectivamente. O Presidente e o Secretário da
Equipa atribuirão responsabilidades específicas a cada um dos membros. Estas
responsabilidades reflectem-se nas revisões/entrevistas conduzidas pelos
avaliadores durante a Visita de Apreciação, bem como no conteúdo do Relatório
Final de Apreciação. A Equipa é colectivamente responsável pelo Relatório Final
De Apreciação.
1.4.5 Regra geral, a Equipa terá até 5 membros e passará 3 dias na instituição. A Visita
de Apreciação geralmente inclui uma visita às instalações, reuniões com o
Director, quadros dirigentes, corpo docente e alunos actuais (e antigos), e revisão
de documentação sobre o programa.

2.

CRITÉRIOS
DE
ACREDITADO

ELEGIBILIDADE

AO

ESTATUTO

Para se poder candidatar ao Estatuto Acreditado, a instituição deve:
2.1 OU ser uma instituição privada que poderá ou não ser afiliada/associada a uma
universidade (ou equivalente) e onde o programa de nível básico terá sido ou não
comprovado
por
uma
universidade
(ou
equivalente),
OU
um
departamento/estabelecimento de ensino (ou equivalente) dentro de uma
universidade (ou equivalente).
2.2 Uma instituição privada deve ser incorporada nos termos da lei do país a que
pertence, possuir órgãos de governo devidamente constituídos, não ter fins
lucrativos e estar registada como uma instituição de ensino.
2.3 Ter um Administrador Geral full-time ou um Director/Reitor full-time, ou
equivalente.
2.4 Ter formado o primeiro grupo de alunos de quiroprática a cumprir as Normas.
2.5 Ter organização interna, instalações e pessoal suficientes e situação financeira
suficientemente estável para ministrar um programa básico de ensino e formação de
quiroprática de grande qualidade e em conformidade com as Normas.
2.6 Concordar em seguir e cumprir as políticas e procedimentos para a concessão do
Estatuto Acreditado nos termos do disposto na documentação oficial do ECCE e em
fornecer à COA uma cópia certificada de um compromisso formal, indicando acordo
institucional, feito pelo seu órgão de governo (ou autoridade equivalente) numa
reunião legalmente convocada.
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3. PROCEDIMENTOS DE ACREDITAÇÃO
3.1 Acreditação inicial de uma instituição a candidatar-se ao Estatuto Acreditado
(consultar Quadro)
3.1.1 Contacto Inicial
A primeira fase do processo de acreditação consistirá numa candidatura escrita
ao Presidente da COA feita pelo Director/Reitor da instituição com a aprovação
do seu órgão de governo (ou equivalente). Devem anexar-se provas escritas do
cumprimento dos Critérios de Elegibilidade (2.1 a 2.6 inclusive).
A COA irá reconhecer, geralmente dentro de trinta (30) dias a contar da data de
recepção, o facto de que a instituição pretende ser acreditada e, caso os Critérios
de Elegibilidade sejam cumpridos, pedirá um Relatório Interno de Avaliação
(ver Parte 3).
3.1.2

Relatório Interno de Avaliação (ver Parte 3)
Na segunda fase, a instituição deverá apresentar, geralmente ao Secretário
Executivo, doze (12) cópias de um Relatório Interno de Avaliação em
conformidade com as Normas, juntamente com uma lista de todos os
funcionários actuais e a quantidade de alunos em cada ano do programa. Tal será
feito dentro de seis (6) meses após a candidatura inicial à COA.
A capacidade da instituição em apresentar um Relatório Interno de Avaliação
será considerada uma indicação de que a instituição poderá ter capacidade para
oferecer um programa quiroprático básico de grande qualidade. Nesta fase, a
COA irá tomar uma decisão sobre o Relatório e irá notificar a instituição,
geralmente dentro de sessenta (60) dias a contar da data de recepção do
Relatório. Caso seja necessário, podem pedir-se informações adicionais e/ou um
representante da COA (nomeado pela COA) pode fazer uma breve visita
preliminar à instituição para verificar a exactidão do Relatório, antes que se
possa tomar alguma decisão.
A COA tomará UMA das seguintes decisões, e o Presidente da COA informará
o Comité Executivo e a instituição:

3.1.2.1 Satisfatório
O Relatório Interno de Avaliação fornece provas da total conformidade com as
Normas e decide-se que a instituição está pronta para ser submetida a uma Visita
de Apreciação no local por uma Equipa de Apreciação. Em seguida, o Presidente
da COA irá marcar com a instituição uma visita à mesma por uma Equipa de
Apreciação nomeada pelo Comité Executivo, geralmente durante a época de
aulas e numa altura conveniente para ambos.
3.1.2.2 Insatisfatório
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O Relatório Interno de Avaliação não fornece provas da total conformidade com
as Normas e, por isso, a instituição não está preparada para ser submetida a uma
Visita de Apreciação pela Equipa de Apreciação. A COA dará uma resposta à
instituição, bem como tempo para rever e reenviar o Relatório Interno de
Avaliação dentro de não menos de doze (12) dias e não mais de vinte e quatro
(24) meses a contar da data da decisão da COA. Após este período de tempo,
deve começar um novo processo de acreditação.
3.1.3 Visita de Apreciação
3.1.3.1 O Secretário fornecerá à instituição um horário para a Visita de
Apreciação, pelo menos 3 semanas antes da Visita. Este horário deve
ser suficientemente flexível para permitir a marcação de reuniões
adicionais que possam vir a ser necessárias. Toda a comunicação será
efectuada através do Director/Reitor. Mediante consulta ao
Director/Reitor, o Presidente da Equipa de Apreciação (ou seu/sua
representante) pode fazer uma visita preliminar à instituição como
preparação para a Visita.
3.1.3.2

3.1.3.3

A Equipa de Apreciação passará cerca de três (3) dias na instituição
(ver Parte 4, 1.4.5). A instituição fornecerá à Equipa livre acesso para
inspeccionar as instalações, reunir-se formal e informalmente com o
pessoal e alunos, analisar relatórios financeiros e empresariais (caso
apropriado) e examinar fichas dos alunos e pacientes. Todos os registos
oficiais e relativos aos pacientes serão tratados no mais completo sigilo
e não poderão ser removidos das instalações.
A Equipa de Avaliação elaborará um documento identificando pontos
fortes, pontos fracos e dificuldades, e informará verbalmente a
instituição das suas descobertas. A instituição terá oportunidade para
comentar acerca de qualquer erro factual.

3.1.3.4

Será enviada ao Director/Reitor uma primeira versão do Relatório de
Apreciação apenas para correcção de erros factuais, geralmente dentro
de trinta (30) dias a contar da data da Visita de Apreciação.

3.1.3.5

Espera-se uma resposta por parte da instituição dentro de trinta (30)
dias a contar da data de recepção do projecto do Relatório de
Apreciação.

3.1.4

Decisão final quanto à atribuição do Estatuto Acreditado

3.1.4.1

O Relatório de Apreciação Final será enviado ao Director/Reitor da
instituição, com a oportunidade para elaborar Resposta escrita formal
antes da reunião da COA (geralmente duas vezes por ano) para
considerar a sua decisão quanto à atribuição do Estatuto Acreditado.
Será convidado um representante/representantes da instituição para
assistir à reunião.

3.1.4.2

Nesta reunião, a COA tomará UMA das seguintes decisões com base
no Relatório de Apreciação Final (e na Resposta da instituição):
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3.1.4.2.1

Atribuição do Estatuto Acreditado

OU
a. Acreditado por um período de tempo até no máximo três (3) anos,
mediante entrega de relatórios de acompanhamento anuais (AMoRs).
OU
b. Acreditado por um período de tempo até no máximo três (3) anos,
mediante entrega de relatórios de acompanhamento anuais (AMoRs) e se
certas questões forem solucionadas dentro de um determinado período de
tempo.
3.1.4.2.2

Diferimento da decisão de atribuição do Estatuto Acreditado

O diferimento da decisão de atribuição do Estatuto Acreditado por um
determinado período de tempo depende de UM ou MAIS dos seguintes
aspectos:
a. Satisfação de determinadas condições dentro de um determinado período
de tempo.
b. Relatório satisfatório por parte de representantes nomeados pela COA.
c. Reunião/Reuniões com representante(s) da instituição
3.1.4.2.3

Recusa em atribuir o Estatuto Acreditado

O Estatuto Acreditado é rejeitado sempre que as deficiências forem
suficientemente sérias para o justificar. A decisão pode incluir UM ou
AMBOS os aspectos:
a.

Recomendação/Recomendações
cumprimento das Normas

para

assistir

a

instituição

no

b.

Recomendação para nomear um consultor/consultores (segundo o
recomendado pela COA, consultar 8. Consultoria) que auxiliem a
instituição a cumprir as Normas. A instituição irá arcar com as despesas
de consultoria.

3.1.5 Falha da instituição em atingir o Estatuto Acreditado inicial
A instituição pode voltar a candidatar-se ao Estatuto Acreditado nos primeiros
doze (12) meses após a decisão de recusa da atribuição do Estatuto Acreditado,
mas terá de seguir todos os procedimentos normais para a acreditação.
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3.1.5 Re-acreditação de uma instituição para o Estatuto Acreditado
(ver Quadro)
3.2.1 Contacto Inicial
Após o Presidente da COA ter contactado a instituição, a primeira fase no
processo de re-acreditação será o estabelecimento de um acordo entre o
Presidente da COA e o Director/Reitor da instituição no que diz respeito à data
de entrega do Relatório Interno de Avaliação e a um horário provisório para a
Visita de Apreciação.
O processo de re-acreditação será conduzido em intervalos de não mais de cinco
anos (ver 3.2.4.2.1).
A Visita de Apreciação ao local por uma Equipa de Avaliação geralmente ocorre
dentro de noventa (90) dias após a COA ter aceitado o Relatório Interno de
Avaliação.
3.2.2

Relatório Interno de Avaliação (ver 3.1.2 e Parte 3)
A COA irá decidir sobre o Relatório Interno de Avaliação dentro de sessenta
(60) dias a contar da data de recepção do mesmo. Se, nesta fase, o Relatório é
considerado insatisfatório e, como consequência, não é aceite pela COA,
permite-se que seja novamente apresentado, apenas mais uma vez e numa altura
(não mais de seis (6) meses a cantar da data da primeira apresentação) decidida
de comum acordo entre a instituição e a COA. A acreditação permanece em
efeito durante este processo e a instituição será responsável pelo pagamento de
todas as taxas (ver Política Financeira). Se, no final deste período de tempo, o
Relatório Interno de Avaliação continuar a não ser satisfatório, a instituição será
colocada em avaliação (3.2.4.2.2).

3.2.3

Visita de Apreciação (como 3.1.3)

3.2.4

Decisão final quanto à atribuição do Estatuto Acreditado (re-acreditação)

3.2.4.1 O Relatório Final de Apreciação será enviado ao Director/Reitor da instituição,
que poderá elaborar uma Resposta escrita antes da reunião da COA para
considerar a sua decisão quanto à atribuição do Estatuto Acreditado (reacreditação). Convidar-se-á um representante/representantes da instituição para
comparecer a esta reunião.
3.2.4.2 Nesta reunião a COA tomará UMA das seguintes decisões:
3.2.4.2.1 Re-acreditar (atribuir Estatuto Acreditado)
OU
a.

Acreditado por um período de tempo máximo de cinco (5) anos,
mediante entrega de relatórios de acompanhamento anuais satisfatórios
(AMoRs).
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OU
c.

Acreditado por um período de tempo máximo de até cinco (5) anos,
mediante entrega de relatórios de acompanhamento anuais satisfatórios
(AMoRs) e se certas condições forem solucionadas dentro de um
determinado período de tempo.

3.2.4.2.2 Diferimento da decisão quanto à re-acreditação (atribuição do
Estatuto Acreditado):
O diferimento da decisão quanto à re-acreditação (atribuição do Estatuto
Acreditado) aplicar-se-á por não mais de doze (12) meses. Durante o período
de diferimento, a instituição manterá o seu estatuto Acreditado e será
responsável pelo pagamento de todas as taxas (ver Política Financeira).
Durante este período de tempo, a instituição será colocada em avaliação por
sei meses ou até que a COA decida voltar a acreditá-la (atribuir Estatuto
Acreditado), dentro deste período de tempo. Se a instituição não for reacreditada durante este período de tempo, após o prazo de seis meses, a
instituição será colocada em avaliação pública por mais seis meses ou até a
COA decidir re-acreditá-la (atribuir estatuto Acreditado), dentro deste período
de tempo.
A decisão da COA em re-acreditar (atribuir o estatuto Acreditado) basear-se-á
em UM ou MAIS dos seguintes aspectos:
a. Satisfação de determinadas condições dentro de um determinado período
de tempo.
d. Relatório satisfatório por parte de representantes nomeados pela COA.
e. Reunião/Reuniões com representante (s) da instituição
3.2.4.2.3 Recusa em atribuir o Estatuto Acreditado
O Estatuto Acreditado é rejeitado após um período de avaliação de um ano
(3.2.4.2.2) e sempre que as deficiências forem suficientemente sérias para o
justificar. A decisão pode incluir UM ou AMBOS os aspectos:
d.

Recomendação/Recomendações
cumprimento das Normas

e.

Recomendação para nomear um consultor/consultores (segundo o
recomendado pela COA, consultar 8. Consultoria) que auxiliem a
instituição a cumprir as Normas. A instituição irá arcar com as despesas
de consultoria.
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3.2.5 Falha da instituição em atingir o Estatuto Acreditado (re-acreditação)
A instituição pode candidatar-se para manter o seu Estatuto Acreditado OU nos
primeiros doze (12) meses após a decisão de recusa de re-acreditação (atribuição
do Estatuto Acreditado), OU no final do processo de recurso (caso se aplique)
(ver 4. Recurso), consoante o que for mais rápido, mas terá de seguir todos os
procedimentos normais para a acreditação.
3.3

Garantia de Qualidade
No final do processo de acreditação, as instituições terão oportunidade de
fornecer feedback à COA para efeitos de melhoramento contínuo por parte da
COA. Tal acontecerá após a instituição ter recebido o Relatório Final de
Apreciação e após a COA ter decidido atribuir o Estatuto Acreditado (ver 3.1.4.1
e 3.2.4.1).

3.4

Visitas de Apreciação Conjuntas
As Visitas de Apreciação podem, sempre que possível e por mútuo acordo, ser
em conjunto com outros órgãos de acreditação ou validação, desde que os
prazos, documentação e procedimentos de acreditação cumpram todos os
requisitos do ECCE, sem compromissos.

4.

Recurso
Os recursos apenas são permitidos em casos de recusa da atribuição do estatuto
Acreditado (acreditação inicial ou re-acreditação).
A instituição pode fazer um pedido de recurso escrito, declarando os seus
motivos, dentro de sessenta (60) dias a contar da data da notificação formal por
escrito da recusa da COA em atribuir o estatuto Acreditado. Tomar-se-ão
medidas quanto ao recurso dentro de noventa (90) dias após recepção do mesmo.
O recurso é geralmente endereçado ao Secretário Executivo e deve conter uma
cópia da autorização formal do recurso pedida pela instituição numa reunião
devidamente convocada com o seu órgão de governo (ou autoridade superior
equivalente).
Ao interpor recurso, a instituição concorda em cumprir as políticas e
procedimentos definidos na documentação oficial do ECCE e a acatar a decisão
do Comité de Recurso como decisão definitiva e final.

4.1

Motivos para interpor recurso NÃO incluem decisões da COA com base no
Relatório Final de Apreciação (e a resposta da instituição). Os motivos para
interpor recurso são UM ou MAIS dos seguintes:
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4.2

a.

Tenha ocorrido um erro processual numa ou mais fases do processo de
acreditação.

b.

Seja evidente um erro factual no Relatório Final de Apreciação da Equipa
de Apreciação que não tenha sido corrigido apesar de Resposta da
instituição sobre o assunto na devida altura do processo.

c.

Devido a circunstâncias atenuantes, material informativo sobre o
processo não foi disponibilizado na aquando do relatório da instituição
(Relatório Interno de Avaliação) e/ou aquando das deliberações da
Equipa de Apreciação (Relatório Final de Apreciação e Resposta da
instituição), e/ou aquando das deliberações da COA ao decidir atribuir o
estatuto Acreditado.

O Comité de Recurso
i)

Um membro nomeado pelo Conselho mediante recomendação do
Presidente do Conselho e que NÃO seja membro da COA, do Comité
Executivo e/ou da Equipa de Apreciação.

ii)

Um membro nomeado pela COA e que não seja membro da COA

iii)

Um membro nomeado pela instituição em questão e que não seja
membro do pessoal (full-time ou part-time) da instituição em questão.

4.3

O Comité de Recurso geralmente nomeia um Presidente e um Secretário de entre
os seus membros, determina a data e local da audiência e notifica o Presidente da
COA e o Director/Reitor da instituição (adiante designado Recorrente) sobre a
composição do Comité e seus procedimentos.

4.4

O Recorrente deve fornecer provas escritas que corroborem o recurso, não
menos de trinta (30) dias antes da data da audiência, ao Presidente do Comité de
Recurso e ao Presidente da COA. O Presidente da COA terá direito a responder
por escrito ao Comité de Recurso, não menos de dez (10) dias antes da
audiência, o que será imediatamente divulgado ao Recorrente.

4.5

O Comité de Recurso considerará as provas documentais fornecidas pelo
Recorrente e a Resposta escrita do Presidente da COA. A COA e o Recorrente
podem fazer-se representar na audiência por até dois representantes. Estes
representantes terão oportunidade de testemunhar oralmente sobre as provas
escritas apresentadas ao Comité de Recurso. Todo e qualquer testemunho oral
deve ser fornecido em fórum aberto com o Comité de Recurso e todos os
representantes presentes, tendo as partes o direito de fazer perguntas aos
presentes.

4.6

No início da audiência, o Presidente do Comité de Recurso informará o
Presidente da COA e o Recorrente de como irá conduzir a audiência (nos termos
das normas aqui expostas).
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4.7

No final da audiência, o Comité de Recurso tomará UMA das seguintes
decisões:
a.

Revogar o recurso e manter a decisão da COA.

b.

Dar razão ao recurso e remeter a decisão à COA para reconsideração à
luz do processo de recurso. A prova que levou o Comité a dar razão ao
recurso deve ser claramente especificada.

4.8

A decisão definitiva e final do Comité de Recurso será feita sob a forma de um
relatório escrito pelo Presidente do Comité de Recurso ao Director/Reitor da
instituição e ao Presidente da COA. A decisão deve indicar os motivos por detrás
de tal decisão, bem como as suas provas documentais.

4.9

A instituição que tenha o estatuto Acreditado aquando da decisão da COA de
revogar esse estatuto, não perderá o estatuto Acreditado até que o prazo para
apresentação de um recurso tenha expirado ou até que o processo de recurso
tenha terminado. Durante este período de tempo, a instituição permanece
responsável pelo pagamento de todas as taxas (ver Política Financeira).

4.10

A instituição que tenha o estatuto de Candidato aquando da decisão da COA de
não acreditar essa instituição, não perderá o estatuto de Candidato até que o
prazo para apresentação de um recurso tenha expirado ou até que o processo de
recurso tenha terminado. Durante este período de tempo, a instituição permanece
responsável pelo pagamento de todas as taxas (Estatuto de Candidato) (ver
Política Financeira).

4.11

Os custos do recurso, para além dos incorridos durante a preparação das provas
documentais pela COA e pelo Recorrente, serão suportados pelo Conselho e pelo
Recorrente. Estes custos partilhados são aqueles incorridos pelo Comité de
Recurso e ao custos da audiência de recurso. Os custos dos representantes da
COA e do Recorrente na audiência são suportados apenas pelas respectivas
partes.

4.12

Tanto o Conselho como o Recorrente farão contribuições para cobrir os custos
com o processo de recurso. Estes custos partilhados serão calculados e
aprovados em antecedência pelo Conselho e pelo Recorrente. Far-se-ão
depósitos de garantia iguais. A instituição fará um depósito de garantia junto do
Tesoureiro do Conselho, não mais tarde do que trinta (30) dias a após da
interposição do recurso. O que restar dos depósitos será devolvido, no final do
processo, ao Conselho e ao Recorrente em montantes iguais. Caso o depósito
não cubra todos os custos, concorda-se que, ao interpor recurso, o Recorrente e o
Conselho suportarão estes custos de forma igual, independentemente da decisão
do Comité de Recurso e dentro de trinta (30) dias a contar da notificação escrita
da decisão pelo Presidente do Comité de Recurso.
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5.

ESTATUTO DE CANDIDATO (À ACREDITAÇÃO)

5.1

Elegibilidade ao Estatuto de Candidato (à Acreditação)
Para ser elegível à candidatura ao Estatuto de Candidato, a instituição deve:

5.1.1

Como para 2.1

5.1.2

Como para 2.2

5.1.3

Como para 2.3

5.1.4

Ter recrutado o corpo discente do primeiro ano.

5.1.5

Como para 2.5

5.1.6

Concordar em cumprir e acatar as políticas e procedimentos relativos à
atribuição do estatuto de Candidato nos termos da documentação oficial do
ECCE e a fornecer à COA uma cópia certificada de uma acção formal do seu
órgão de governo (ou autoridade superior equivalente) numa reunião
devidamente convocada manifestando a sua concordância.

5.1.7

Completar e apresentar um Relatório, juntamente com documentação apropriada
até aos últimos três meses.
Estes Critérios de Elegibilidade (5.1.1 a 5.1.7 inclusive) serão interpretados no
que diz respeito à evolução da instituição em termos de integração do programa
e, por conseguinte, em termos de quando se espera que a instituição irá cumprir
os Critérios de Elegibilidade. Para obter o estatuto de Candidato, a instituição
deve atingir total conformidade com as Normas dentro de um período de tempo
que não exceda cinco (5) anos, a contar da data da decisão de atribuição do
estatuto de Candidato (ver 1.3.2). O Relatório mencionado no ponto 5.1.7 deve
basear-se no Relatório Interno de Avaliação (Parte 3), sendo que, para cada uma
das dez (10) secções, a instituição deve descrever o progresso que efectuou até à
data actual, bem como espera cumprir todas as Normas dentro de um período de
cinco (5) anos. Não se espera que uma instituição no seu estado de
desenvolvimento embrionário possa fornecer detalhes circunstanciados em cada
secção. No entanto, o Relatório Interno de Avaliação fornece um quadro que
permite que as instituições avaliem o seu progresso até à data e as probabilidades
que têm em atingir uma concordância total das Normas dentro de cinco (5) anos.

5.2

Procedimentos que levam ao Estatuto de Candidato (à Acreditação)
(consultar Quadro)

5.2.1 Contacto Inicial
A primeira etapa no processo de candidatura deve consistir numa candidatura
escrita ao Presidente da COA por parte do Director/Reitor da instituição com a
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aprovação do seu órgão de governo. Provas da conformidade com os Critérios de
Elegibilidade ao Estatuto de Candidato (ver 5.1) devem ser anexadas incluindo o
Relatório (ver 5.1.7).
5.2.2 Decisão de atribuição do estatuto de Candidato
Se é decidido que a documentação apresentada no que diz respeito ao 5.2.1
cumpre os Critérios de Elegibilidade (5.1) e fornece provas suficientes de que a
instituição poderá cumprir totalmente as Normas dentro de um período de tempo
que não exceda os cinco (5) anos, a COA, geralmente durante a sua próxima
reunião ordinária, concederá o estatuto de Candidato à instituição. Caso seja
necessário, antes que a decisão seja tomada, pode pedir-se informações
adicionais e/ou um representante da COA (nomeado pela COA) pode fazer uma
visita preliminar à instituição para verificar se a documentação está correcta.
Independentemente da decisão da COA, a instituição tem toda a
responsabilidade em cumprir as Normas dentro do período de tempo
determinado.
Se a COA decide NÃO atribuir o estatuto de Candidato, a instituição será
notificada por escrito dos motivos (em geral até trinta (30) dias após a reunião da
COA), juntamente com as recomendações para a instituição rever e voltar a
submeter a documentação como provas do cumprimento dos Critérios de
Elegibilidade (5.1) e fornecendo provas suficientes de que se espera que a
instituição possa cumprir todas Normas dentro de um período de tempo que não
exceda os cinco (5) anos. Novas submissões de uma candidatura devem ser
feitas num período de tempo que não seja inferior a doze (12) meses após a
decisão da COA
5.3

As instituições com o estatuto de Candidato devem:

5.3.1

Fornecer um AMOR e pagar uma taxa anual por cada aluno inscrito, a começar
pelo primeiro ano académico completo imediatamente a seguir à data da decisão
de atribuição do estatuto de Candidato (ver Política Financeira), e a partir daí de
forma anual durante o período de duração do estatuto de Candidato
Ter oportunidade para requerer à COA os nomes de consultores adequados (ver
8. Consultoria)
Poder enviar um representante às reuniões anuais do ECCE, representante esse
que poderá falar mas não poderá votar (constituição 4).
Receber cópias de todos os documentos da agenda disponíveis aos membros
completos do Conselho.

5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4

Período para estatuto de Candidato (ver 1.3.2)
A instituição deve candidatar-se ao estatuto Acreditado (inicial) dentro de um
período de cinco (5) anos a partir da data de atribuição do estatuto de Candidato.
A instituição pode candidatar-se ao estatuto Acreditado a qualquer altura durante
este período de tempo (ver 3.1). Porém, se a instituição não receber o estatuto
Acreditado (3.1.4.2.3) a instituição reverterá ao estatuto de Candidato (com
pagamento completo das taxas) durante o período restante dos cinco anos e não
poderá voltar a candidatar-se ao estatuto Acreditado dentro de menos de doze
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meses a partir da última candidatura ao estatuto Acreditado ou no fim do período
de duração do estatuto de Candidato (o que for antes).

6. PROCESSO
RELATÓRIO

ANUAL

DE

ACOMPANHAMENTO

E

DE

6.1

As instituições com estatutos Acreditado e de Candidato devem apresentar
Relatórios Anuais de Acompanhamento (AMoRs) para informar a COA da sua
evolução e novas alterações ou questões que possam afectar a capacidade de a
instituição em oferecer um curriculum em conformidade com as Normas.

6.2

A COA pode pedir relatórios adicionais sempre que hajam motivos de
preocupação ou falta de transparência em relação à acreditação continuada ou
estatuto Acreditado da instituição.

6.3

Todos os relatórios anuais e adicionais devem ser apresentados à COA em datas
especificadas pela COA. Um representante da instituição será convidado a
apresentar o AMOR à COA na reunião anual, que geralmente tem lugar no
Outono, e discutir questões relevantes. O AMOR deve referir o passado ano
académico.

6.4

Quaisquer pontos de acção que possam surgir dos relatórios anuais e/ou
adicionais serão notificados por escrito ao Director/Reitor da instituição.

6.5

Se houver provas do não cumprimento substancial das Normas, a COA pode, a
qualquer altura e aquando das reuniões relativas aos relatórios anuais e/ou
adicionais, tomar UMA ou AMBAS as decisões:

6.5.1
6.5.2

Imposição de condições novas ou adicionais para a acreditação existente.
Imposição de um período de avaliação confidencial e acções subsequentes nos
termos de 3.2.4.2.2.

6.6

Os AMoRs serão disponibilizados às Equipas de Apreciação em eventos de
acreditação inicial e de re-acrediatção

7.

TAXAS (nos termos da Política Financeira para Taxas
institucionais. Documento disponível em pasta separada).
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8.

CONSULTORIA

8.1

A COA pode recomendar que uma instituição contrate um consultor/consultores.
As recomendações irão propor o(s) nome(s) de um consultor/consultores com
base na sua experiência e conhecimentos. Uma vez aceite esta recomendação por
parte de uma instituição, os preparativos, objectivos, honorários e despesas são
determinados entre a instituição e o(s) consultor(es). Todas as despesas
financeiras ficam a cargo da instituição.

8.2

A instituição pode, por iniciativa própria, divulgar à COA os resultados do
relatório do(s) consultor(es). A COA receberá esses relatórios, que poderá ou
não tomar em consideração e sobre os quais poderá tomar providências ou não.

8.3

Os consultores propostos pela COA para o efeito não podem ser membros da
COA nem do Comité Executivo.

9.

PROCEDIMENTOS PARA QUEIXAS

9.1

Queixas recebidas pelo Conselho sobre questões relativas às Normas e/ou aos
procedimentos de acreditação aqui definidos, devem ser dirigidas, em primeira
instância, ao Presidente.

9.2

Quaisquer outras queixas devem ser dirigidas, em primeira instância, ao
Secretário (geralmente o Secretário Executivo) do Conselho.

10.

DECLARAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO

10.1

Cabe ao Conselho a decisão final quanto à interpretação dos procedimentos de
acreditação e das Normas aqui mencionadas.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS

A

Acreditação

Processo de obtenção de um Estatuto
Acreditado através da observância e do
cumprimento dos Procedimentos de
acreditação. As instituições são analisadas
com base nas Normas, mediante a revisão
de documentação, elaboração de estudos
internos, visitas ao local e apreciação pela
Comissão de Acreditação.

AMoR

Relatório de Acompanhamento Anual.
Relatório ao CoA, no final de cada Ano
Académico, traçando os procedimentos e as
alterações/desenvolvimentos actuais ao
programa.

Análise

Sistema institucional para a revisão
(geralmente anual) do desempenho do
pessoal.

Ano Académico

Ano civil em que o Programa académico
começa e acaba. Regra geral, é constituído
por 2 semestres (aproximadamente com 15
semanas cada) ou por três períodos
(aproximadamente com 10 semanas cada).

Anotações

Utilizadas para clarificar, amplificar e
exemplificar as declarações usadas nas
Normas.

AP(E)L

Accreditation of Prior (Experiential)
Learning, o que, em português significa:
Acreditação da Aprendizagem (Empírica)
Anterior. Pode ser usado em casos de
Estatuto Avançado. (Não deve ser
confundido com Acreditação de uma
Instituição)

Versão 1
Novembro 2004

Página 52 de 65

Apreciação

Processo que determina, sistemática e
objectivamente, a relevância, eficácia e
impacto das actividades/documentação à
luz dos seus objectivos. (Não deve ser
confundido com Avaliação, que se refere à
medição do nível de sucesso).

Aprendizagem Por Toda a Vida

Educação, formação e desenvolvimento
contínuos ao longo da carreira profissional.

Áreas

Componentes gerais da estrutura e do
processo de ensino da quiroprática.

Autonomia Académica

Liberdade que uma instituição ou
departamento
tem
em
gerir
o
desenvolvimento
e
funcionamento
estratégicos de todos os aspectos relativos
ao ensino, aprendizagem, investigação e
bolsa de estudos.

Avaliação Formativa

Avaliação que é parte integral do processo
de aprendizagem, mas que não é utilizada
na determinação do Progresso do aluno.

Avaliação Sumativa

Avaliação que contribui para a Evolução do
aluno.

Avaliação

Método de medição do nível de sucesso dos
Resultados
de
Aprendizagem
(i.e.
Competências) através de um conjunto de
critérios predefinidos.
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C

Ciências Comportamentais

Comportamento psicológico (emocional,
cognitivo, cognitivo-comportamental) e
comportamento
social
em
saúde,
enfermidade ou doença.

Clínica

Geralmente as próprias instalações da
instituição onde a Formação Clínica tem
lugar. (Consulte Clínicas Externas e
instalações de Formação Clínica Externa).

Clínicas Externas

Instalações aprovadas para a formação em
quiropática.

Comité de Garantia de Qualidade

Comité do Conselho responsável por rever
e avaliar políticas, procedimentos, Normas
e a Constituição do ECCE, e por fazer
recomendações.

Comité do Curriculum

Comité de professores e (por vezes) de
alunos que gere o conteúdo, a apresentação
e a Avaliação do Programa.

Comité Executivo

Comité do Conselho, constituído pelos
Oficiais do Conselho e pela Presidência do
COA, e responsável pela gestão e
funcionamento normal do ECCE.

Comissão de Acreditação (COACommission on Accreditation)

Comité do Conselho, responsável pela
implementação e condução das decisões e
procedimentos relativos à (re-) Acreditação
de instituições.

Competência (s)

Conjunto mensurável de capacidades,
conhecimentos, técnicas de resolução de
problemas e atitudes em simulações
controladas ao se desempenhar nos níveis
máximos de capacidade.

Competências Principais

Competências que um aluno deve possuir
ao se formar, independentemente da
instituição de ensino que frequente, e que
lhe permitam inserir-se no meio profissional
como um terapeuta competente e seguro.
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Conflito de Interesses

Situação em que os interesses de um
membro do Conselho podem entrar em
oposição directa com os do Conselho.

Conformidade

Cumprimento e satisfação das Normas. A
conformidade é verificada durante as
Visitas de Apreciação e, anualmente,
através do AMoR.

Conselho

Entidade constituída pelos membros eleitos
e nomeados do ECCE. É a suprema
autoridade com poder decisório do ECCE.

Consulta de Avaliação do Paciente

Paciente que regressa para consulta como
parte do seu tratamento.

CPD

Desenvolvimento Profissional Contínuo
(Continuing Professional Development) que
geralmente é conduzido após a conclusão
dos estudos.

Créditos

Podem ser atribuídos a um Curso ou
Programa com base no período de tempo
passado a atingir dos Resultados de
Aprendizagem. Os sistemas de créditos
variam. Por exemplo, 120 créditos
constituem um Ano Académico e 10
créditos representam 100 horas de tempo de
aprendizagem (i.e. 1200 horas por ano), de
forma a se incluir o tempo de contacto, bem
como de estudo orientado e independente.
Como alternativa, o sistema ECTS refere
que 60 créditos constituem um Ano
Académico e 60 créditos representam entre
1400 e 1800 horas de aprendizagem, para
assim se incluir o tempo de contacto, de
estudo orientado e independente, e de
preparação e elaboração de exames.
Directrizes escritas que definem o nível de
sucesso requerido nos Resultados de
Aprendizagem.

Critérios de Avaliação

Critérios de Elegibilidade

Conjunto de condições que uma instituição
deve satisfazer para poder candidatar-se ao
Estatuto Acreditado.

Curriculum (ou Programa)

Programa completo que culmina numa
classificação final quer a nível do ensino
básico quer a nível de pós-graduação. O
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curriculum inclui as Metas e os Objectivos
de Aprendizagem, as matérias (conteúdo)
abrangidas, incluindo a sua sequência e
apresentação, os métodos de ensino e as
estratégias de Avaliação.
Curso

Cursos individuais que contribuem para um
Programa.

D

Domínio

Conjunto mensurável de capacidades,
conhecimentos, técnicas de resolução de
problemas e atitudes na vida profissional de
todos os dias.

E

Ensino Com Base Nos Resultados

Valoriza os Resultados de Aprendizagem
em detrimento do Processo e centra-se no
produto da educação e da formação através
das Competências necessárias e da sua
Avaliação.

Equipa de Apreciação

Equipa de pessoas nomeadas para avaliar
instituições e fazer recomendações ao CoA
sobre a Acreditação.
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Estatuto Acreditado

Estatuto conferido a uma instituição que
satisfaça os Critérios de Elegibilidade do
Estatuto Acreditado e que forneça uma
formação e um ensino de quiroprática em
total Conformidade com as Normas.

Estatuto Avançado

Qualificações (empíricas) anteriores válidas
que permitam que o estudante entre num
Programa em altura posterior à data de
ingresso inicial. Pode ser designado por
AP(E)L.
Estatuto conferido a uma instituição que
satisfaça os Critérios de Elegibilidade do
Estatuto do Candidato e que se acredita
poder cumprir as Normas, dentro de um
período de tempo que não exceda os cinco
anos.

Estatuto de Candidato

Evolução

Exame Clínico Objectivo e
Estruturado (OSCE –Objective
Structured Clinical Examination)

Processo de passagem de uma etapa (ano)
de um Programa para outra, mediante a
satisfação de Resultados de Aprendizagem
(predeterminados).

Formato normalizado que se destina à
medição
das
capacidades
clínicas,
utilizando, muitas vezes, consultas e
pacientes simulados.

F

Formação Clínica Externa
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Centros aprovados que podem incluir
hospitais e outros centros de saúde
incluindo instalações de cuidados de saúde
primários.
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Formação Clínica (Supervisionada)

Período de tempo dedicado ao contacto com
os pacientes sob supervisão de um
quiroprático qualificado, reconhecido pela
instituição
como
competente
para
supervisionar a aprendizagem clínica do
aluno.

Formação e Ensino básicos

Período de ensino e formação, no final do
qual o aluno terá atingido os Resultados de
Aprendizagem do Programa, podendo
começar a exercer a sua actividade de forma
segura e competente.

Formação e Ensino de Pós-graduação

1) No caso da quiroprática, geralmente diz
respeito a um período de tempo logo após o
curso superior (e em muitos casos anterior
ao registo completo), no final do qual o
diplomado poderá exercer a sua actividade
de uma forma autónoma e independente.
2) Também pode referir-se a Programas
que conferem títulos após a sua conclusão,
como Mestrados, Licenciaturas de elevado
nível ou Doutoramentos Profissionais.

FTE

Equivalente
Full-Time
(Full-Time
Equivalent). Cálculo do número total de
funcionários, com base na agregação do
tempo total contratado por semana de todos
os funcionários, dividido pelo acordado
tempo full-time contratado.

Full-Time

Diz respeito ao tempo (i.e. semana normal
de trabalho de 5 dias, 8horas por dia) que
um aluno passa na instituição durante o
Ano Académico para completar a sua
educação e formação.
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G

Garantia de Qualidade

Processo de verificação e apreciação de
políticas e procedimentos, e de garantia de
que se tomam acções para assegurar
padrões do mais alto nível.

I

Indicadores de Desempenho

Indicadores
académico.

Indução

Processo formal de familiarização e
inscrição dos alunos num programa que,
regra geral, é organizado no início do
primeiro Ano Académico. Inclui também, o
processo formal de familiarização do novo
pessoal (corpo docente e os restantes
funcionários) com a organização, sistema
de valores, gestão e procedimentos da
instituição e dos seus programas.

Insatisfatório

Termo utilizado por Equipas de
Apreciação e pelo CoA para demonstrar
que uma instituição não está em
conformidade com as Normas.

Integrado

Disciplinas apresentadas como um conjunto
significativo, mais frequentemente entre
matérias clínicas e de ciência básica.
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sucesso
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M

Manual do Curso

Publicação disponibilizada a todos os
alunos no início do Programa e para cada
etapa (ano) do Programa.

Manual dos Funcionários

Brochura entregue a todos os funcionários,
na qual se estabelecem procedimentos,
estruturas de gestão e condições de
emprego, bem como a Política de
Oportunidades Iguais, Normas de Higiene
e Segurança, Sistema de Análise e
Procedimentos Disciplinares.

Metas (Missão)

Resumo geral dos objectivos do ensino e da
formação. Não são necessariamente
mensuráveis
(ao
contrário
dos
Objectivos/Resultados de Aprendizagem).

Modelo do Curriculum

Base teórica para os métodos de ensino
utilizados num Curso ou Programa. (Pode
incluir modelos de ensino com base na
disciplina, no sistema, no ensino integrado
ou na resolução de problemas).

N

Nível

(Descritores) de nível, são declarações
sobre o que se espera que o aluno aprenda
(atinja) no final de um nível de ensino
(Resultados de Aprendizagem). O nível de
ensino é geralmente elevado de forma
hierárquica, à medida que o Curriculum
evolui com o passar do tempo.

Normas

Conjunto de critérios predeterminados, com
base nos quais se tomam decisões e/ou se
baseiam juízos, e a partir dos quais se
determina se uma instituição está a fornecer
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um ensino e uma formação que permitam
aos alunos adquirirem as Competências
Principais.

O

Objectivos de Aprendizagem

Nível de conhecimento e compreensão,
capacidades e atitudes esperadas de um
aluno no final de um Curso ou Programa.
Os objectivos devem ser mensuráveis (por
Avaliação) e devem delinear um Nível de
Competência específico.

Objectivos do Curso

Consultar Objectivos de Aprendizagem

P

Período

Período de ensino e Avaliação durante o
Ano Académico. Costuma ter entre 10 a 12
semanas e um ano costuma ser constituído
por 3 períodos.

Política de Oportunidades Iguais

Normas escritas que abranjam a política da
promoção da igualdade, independentemente
do sexo, raça, religião ou sexualidade.

Pontos Fortes

Áreas que cumprem ou excedem as Normas
e que são merecedoras de reconhecimento
especial.

Pontos Fracos

Áreas que requerem maior atenção e acção
específica por parte da instituição.
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Preocupações

Áreas de grande fraqueza/preocupação em
colocar a Acreditação de uma instituição
em risco e que requerem atenção e acção
específicas por parte da instituição como
assunto de extrema urgência.

Processo

Métodos, através dos quais se atingem os
Resultados de Aprendizagem (mediante
Avaliação), incluindo o conteúdo, métodos
de apresentação, ensino e aprendizagem.

Prospecto

Publicação de marketing, geralmente anual,
que fornece informação sobre a instituição,
o Programa e outras informações que
possam ser necessárias aos novos
estudantes.

Q

Quorum

Requisito de que dois terços dos membros
do Conselho devem estar presentes para
votar as decisões do Conselho.

R

Re-acreditação

Processo de renovação da Acreditação.

Recurso

1) Procedimento formal estabelecido para a
revisão de queixas feitas pelos alunos sobre
a Avaliação.
2) Procedimento formal estabelecido para a
revisão de medidas disciplinares tomadas
contra os funcionários ou alunos.
3) Procedimento formal estabelecido,
segundo o qual uma instituição pode
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contestar a decisão do CoA em recusar o
Estatuto Acreditado.
Resultados de Aprendizagem

Conhecimento, compreensão, capacidades e
atitudes obtidos pelo aluno no final de um
Curso ou Programa. Os resultados devem
ser mensuráveis (por Avaliação) e devem
delinear um Nível de Competência
específico.

S

Satisfatório

Termo usado por Equipas de Apreciação e
pelo CoA para confirmar que uma
instituição está em Conformidade com as
Normas.

Semestre

Regra geral constitui o período de ensino
full-time e de Avaliação de 15-18 semanas.
Dois semestres constituem um Ano
Académico. Muitos sistemas de atribuição
de créditos baseiam-se no sistema de
semestres, ou seja, 60 créditos por semestre,
120 por ano e 360 por um Programa de
nível básico.

Serviço de Aconselhamento

Serviço de apoio profissional que oferece
apoio adequado às necessidades sociais,
psicológicas e pessoais dos alunos.

SSR

Proporção Alunos/Pessoal (Student:Staff
Ration). Este número costuma ser calculado
a partir de uma base FTE (pessoal) e de
todos os alunos inscritos no Programa.

Sub-áreas

Aspectos específicos de uma Área que
correspondem
a
Indicadores
de
Desempenho.
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T

Terapeuta de Cuidados de Saúde de
Primeiro Contacto

Fornecimento de cuidados de saúde a um
nível local, no que se refere ao sistema de
saúde nacional. Fornecedor de cuidados de
saúde de primeiro nível que, quando
confrontado com um novo problema de
saúde, pode iniciar o tratamento ou
encaminhar o paciente para outros
profissionais de saúde.

V

Visita Conjunta de Apreciação

Visita de Apreciação que tem lugar
juntamente com outras entidades de
reconhecimento e acreditação.

Visita de Apreciação

Inspecção (no local) da instituição pela
Equipa de Apreciação.

Voto Maioritário

A maioria simples daqueles presentes numa
reunião.
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O Representante da Quiroprática

Antonio Felismino Alves
Doctor of Chiropractic- Life Universty- Geórgia -EUA
Presidente da Associação Portuguesa dos Quiropráticos

Contacto:
Rua Mestre de Avis, 71 – 1º
6300 - 731 Guarda
Portugal
Tel.: 351 271 214559
Fax: 351 271 223761
E-mail: afa@quiropratica.com
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