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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Ciências Básicas e Clínicas 1 

Área Científica: Medicina 

Regente: Carlos Cotrim 

Código Unid. Curricular 15371023 ECTS: 28 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL)  

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S) 329 

Orientação Tutorial (OT) 216 

Avaliação (A) 15 

Outra (O)  

Total 560 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:   770 



 

 

Objectivos Pedagógicos 

Nesta Unidade Curricular (UC) pretende-se (a) que o estudante adquira de uma forma 

integrada os conhecimentos das ciências básicas e da patologia que servem de base à 

aprendizagem da medicina clínica; (b) que o estudante aprenda a metodologia do 

diagnóstico através da interpretação da anamnese, do exame físico e dos exames 

complementares; (c) que o estudante aprenda as bases da terapêutica médica e cirúrgica; 

(d) que o estudante adquira conhecimentos básicos da medicina na comunidade e da saúde 

pública; (e) que o estudante adquira hábitos de trabalho em equipa e competência na 

comunicação com doentes e colegas; e (f) que o estudante participe activamente em 

debates sobre a ética da prática da medicina, consolidando assim o seu comportamento 

profissional. 

 

Conteúdos Programáticos 

  

Os casos clínicos que irão ser abordados pelos estudantes durante as sessões de CBC-1 

estão agrupados em sete módulos distintos. Estes módulos fornecem uma estrutura 

integrativa para os casos e respectivos Objectivos de Aprendizagem (OA). Dentro de cada 

módulo os casos clínicos seguem uma linha condutora coerente e que é determinada pelo 

módulo em que os casos estão integrados. Nesta UC a sequência dos módulos e respectivas 

linhas condutoras é a seguinte: 

1. Módulo Introdutório 
Constituído por dois casos clínicos, este módulo pretende iniciar os estudantes 

na técnica de Problem-Based Learning (PBL). Para além disso são abordados 

conceitos de Biotransdução, Bioquímica de Proteínas, constituição do sangue e 

estrutura da Hemoglobina, Fisiopatologia da anemia e noções introdutórias de 

doença genética e terapêutica antibiótica. 

2. Ciclo de Vida 

Este módulo é constituído por 5 casos que cobrem questões de Reprodução, 

Desenvolvimento Embrionário e da Criança e Problemas Gerontológicos. 

Os OA abrangem: 

 Anatomia e Histologia do sistema reprodutor 
 Fisiologia da Reprodução 
 Biologia da Divisão Celular 
 Desenvolvimento Embrionário 
 Fisiologia do Envelhecimento 

 Anatomia do punho 
 Fisiopatologia da Infertilidade e Contracepção 
 Estádios de Desenvolvimento Infantil 
 Exames de Diagnóstico e Rastreio durante a gravidez 

3. Protecção de Vida 
Este módulo é constituído por 5 casos cobrindo questões de Imunidade. 

Os OA abrangem: 

 Imunidade Inata 
 Imunidade Adaptativa 
 Imunidade Adquirida 
 Replicação de DNA e mecanismos de correcção 
 Biologia dos Vírus 
 Fisiologia da Condução Nervosa 
 Introdução ao Sistema Nervoso Central e Periférico 

 Fisiopatologia da Inflamação 



 Fisiopatologia da Febre 
 Carcinogénese 
 Antibioterapia 
 Conceitos Básicos de Epidemiologia 

4. Suporte de Vida 

Este módulo é constituído por 5 casos e dedica-se aos sistemas cardiovascular e 

respiratório. 

Os OA abrangem: 

 Anatomia e Fisiologia do Sistema Cardiovascular 
 Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório 
 Fisiopatologia da Bronquite, Enfisema e Cor Pulmonale 
 Fisiopatologia da DPOC 
 Fisiopatologia do Ateroma e Aneurisma 
 Fisiopatologia da Trombose coronária 

 Espirometria 
 Princípios da Electrocardiografia  
 Farmacologia dos agonistas e antagonistas dos receptores  e  

adrenérgicos 
 Farmacologia dos vasodilatadores, trombolíticos e agentes anti-

plaquetários 
5. Manutenção de Vida 

Este módulo é composto por 5 casos. Foca-se nos mecanismos de Homeostase e 

nos sistemas envolvidos. 

Os OA abrangem: 

 Anatomia e Fisiologia do Sistema Gastrointestinal 
 Anatomia e Fisiologia do Sistema Endócrino 
 Anatomia e Fisiologia do Sistema Renal 
 Anatomia e Fisiologia Hepato-biliar 
 Fisiopatologia da Doença Gastro-esofágica 
 Fisiopatologia das Úlceras Gástricas e Esofágicas 
 Fisiopatologia da Icterícia 

 Fisiopatologia da Falência Hepática 
 Alterações no Metabolismo dos Hidratos de Carbono  

6. Estrutura de Vida 
Este módulo é constituído por 5 casos e aborda o Sistema Músculo-esquelético e 

Pele. 

Os OA abrangem: 

 Fisiologia do Sistema Muscular 
 Fisiologia do Exercício Físico 
 Anatomia dos Membros Superiores 

 Anatomia dos Membros Inferiores 
 Histologia e Fisiologia da Pele 
 Fisiopatologia da Doença Inflamatória Articular 
 Fisiopatologia da Osteoartrite 
 Fisiopatologia do Eczema 
 Farmacologia dos Anti-inflamatórios esteróides e não-esteróides 

 Farmacologia dos Esteróides  
7. Controlo de Vida 

Este módulo é constituído por 5 casos dedicados ao Sistema Nervoso. 

Os OA abrangem: 

 Anatomia do Sistema Nervoso Central 
 Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso Autónomo 
 Fisiologia do Controlo Motor 

 Fisiologia da Vias Dopaminérgicas 
 Fisiologia das Vias Serotoninérgicas 
 Anatomia e Fisiologia da Circulação Cerebral 
 Fisiopatologia de AVC 
 Fisiopatologia da Cefaleia 



 Fisiopatologia da Dor 
 Fisiopatologia das Perturbações de Humor 
 Farmacologia dos Analgésicos 
 Farmacologia dos Anti-depressivos 
 Princípios Básicos da Psicoterapia e Terapia Comportamental 

 

 

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem  

O ensino nesta unidade curricular é maioritariamente realizado recorrendo ao método 

Aprendizagem Baseada em Problemas. Assim, cada conjunto de 6 horas está dedicado à 

análise de um caso clínico durante o qual são abordados um grupo de objectivos de entre os 

que estão discriminados acima.  

Espera-se que os estudantes cubram todos os objectivos delineados. 

Existem ainda sessões de apoio que se aproximam das tradicionais aulas teóricas em que 

são convidados especialistas dos casos clínico em estudo que expõem as matérias e 

discutem com os alunos esses mesmos temas. 

 

Avaliação 

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

O modelo de avaliação pressupõe a frequência assídua às aulas (no mínimo a 75% das 

sessões PBL e 75% dos seminários) e compreende duas modalidades: 

i. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre toda a Medicina. Esses testes 

serão de escolha múltipla, realizados em colaboração com Universidades 

Internacionais e poderão ser em inglês.  

ii. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre a matéria abordada nos casos de 

Aprendizagem Baseada em Problemas e complementada com a matéria abordada 

nos seminários de apoio. Esses testes serão de escolha múltipla ou resposta curta 

sendo o seu formato determinado pela direção do MIM em conjunto com o regente 

da UC. 

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MInt x 0.4 + MPBL x 0.6 (em que: NF – 

Nota Final; MInt – média aritmética simples dos três testes ”i” numa escala de 0 a 20 

valores; MPBL – média aritmética simples dos três testes ”ii” numa escala de 0 a 20 

valores). 

A aprovação a esta UC tem que obedecer a todas as seguintes condições: 

i. Média final dos “i” igual ou superior a 10.0 (arredondada às décimas). 

ii. Média final dos testes “ii” igual ou superior a 9,5 valores.  

A nota de pauta de cada teste sobre a matéria de Aprendizagem Baseada em Problemas e 



seminários de apoio será obtida da seguinte forma: 

1. Calcula-se para cada estudante o seu Z 1. 

2. A nota do teste é obtida pela normalização dos resultados finais utilizando como 

média 14 e como desvio padrão 2.667. 

Obs: Esta disciplina não é passível de prova de melhoria 

 

Bibliografia Básica 

Cada caso clínico tem a sua bibliografia específica representando por isso um conjunto vasto 

de materiais. Por essa razão não se irá indicar aqui bibliografia básica. 
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