
Perfil do 
Fisioterapeuta 
especialista em 
cardiorrespiratória

Fisioterapeuta especialista em 
cardiorrespiratória:
• Licenciatura em Fisioterapia numa instituição 

reconhecida do ensino superior* 
• Profissional com base comum e abrangente de 

conhecimentos, aptidões e atitudes que o habilitam para 
a prática geral da Fisioterapia

• Competências especializadas ao nível do seu percurso 
clínico, educacional/académico, de investigação e de 
liderança/gestão na área da fisioterapia 
cardiorrespiratória 

In: PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM CARDIORRESPIRATÓRIA, Grupo de 
Interesse em Fisioterapia Cardiorrespiratória Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, Setembro 2021 

*pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)



Clínico
Exame e avaliação

Diagnós2co e prognós2co
Intervenção

Monitorização de resultados e registo
Prá2ca informada pela evidência e centrada na pessoa

Académico/ Educacional
Ensino

Aprendizagem conAnua
Prá2ca informada pela evidência

Autorreflexão crí2ca

Investigação
Inovação e desenvolvimento de investigação

Determinação de experiências, preferências e 
necessidades

Determinação de resultados 
Otimização e manutenção de resultados

Comunicação e disseminação de conhecimento

Gestão e Liderança
Inovação e empreendedorismo / Excelência organizacional

Ambiente seguro para a prá2ca / Melhoria da qualidade
Dinamização de equipas / Gestão de informação 

Inovação nos cuidados e saúde / Liderança na profissão

Percursos



Percurso Clínico

Apresenta um processo de 

raciocínio clínico que integra 

conhecimento, aptidões e 

atitudes específicas que lhe 

permitem no âmbito das 

condições cardiovasculares e 

respiratórias:

• Realizar o exame e 

avaliação;

• Estabelecer o diagnóstico e 

prognóstico funcionais;

• Definir a intervenção;

• Desenvolver uma prática 

baseada na evidência e 

centrada na pessoa;

• Monitorizar e registar os 

resultados.

Percurso Académico/ 
Educacional

Demonstra compromisso com a 

excelência na área específica da 

Fisioterapia nas condições 

cardiovasculares e respiratórias 

através:

• Da aprendizagem conLnua;

• Da avaliação da evidência e 

do contributo para o avanço 

do conhecimento;

• Do contributo para a 

aprendizagem dos seus 

pares.

Percurso de Inves2gação

Na área da Fisioterapia nas 

condições cardiovasculares e 

respiratórias:

• Contribui para o 

desenvolvimento de 

investigação e para a 

disseminação de 

conhecimentos e práticas;

• Contribui para a translação 

do conhecimento científico 

para a prática clínica;

• Presta consultoria para o 

desenvolvimento de I&D em 

diferentes contextos, p.ex., 

empresas.

Percurso de Gestão e 
Liderança

Exerce uma práRca organizada, 

contribuindo para o 

desenvolvimento da profissão 

de forma efeRva e eficiente.

Implementa sistemas de 

monitorização de segurança e 

qualidade, procurando a 

saRsfação dos utentes e 

colaboradores e a excelência 

organizacional e dos cuidados 

de Fisioterapia nas condições 

cardiovasculares e respiratórias.

Compromete-se com projetos

Agrega e mobiliza ações 

conducentes à mudança,

Assume responsabilidades, 

riscos e consequências das suas 

ações e decisões.


