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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Ciências Básicas e Clínicas 3 

Área Científica: Medicina 

Regente: Nuno Marques 

Código Unid. Curricular 15371025 ECTS: 11 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL)  

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S) 45 

Orientação Tutorial (OT) 144 

Avaliação (A) 15 

Outra (O)  

Total 204 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE: 302 



 

 

Objectivos Pedagógicos 

A UC CBC3 é uma continuação das UCs CBC1 e CBC2 dos 3ª e 4º anos MIM, 

respectivamente, pelo que tem objetivos pedagógicos equivalentes. No entanto, nesta UC 

os casos clínicos abordados estão ajustados aos estágios hospitalares da UC Clínicas 3: 

cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, nefrologia, ginecologia-obstectricia, cirurgia, 

Medicina Interna e Pediatria.  

 

Conteúdos Programáticos 

Os Objectivos de Aprendizagem acompanharão os estágios que cada grupo de alunos 

estiver a realizar, por exemplo, quando um aluno está em cardiologia aborda casos clínicos 

cardiológicos, quando está em pneumologia discute casos clínicos da área da pneumologia. 

Alguns destes casos clínicos já foram criados por elementos do corpo docente e procuram 

explorar situações menos abordadas nas UCs CBC1 e 2, ou situações que, pela sua 

importância, necessitam de serem revisitadas. Seguem-se os objetivos de 

Aprendizagem/caso clínico: 

 

Caso Clínico de Hematúria 

 Revisão da anatomia macroscópica/microscópia do aparelho urinário. 

 Rever o desenvolvimento embrionário do tracto urinário. 

 Rever a fisiologia do rim. 

 Descrever os sintomas associados a doenças do tracto urinário 

 Enumerar as causas de disúria e de hematúria micro e macroscópica. 

 Expor os principais aspectos dos exames complementares de diagnóstico 
de disúria e de hematúria micro e macroscópica. 

 Enumerar os agentes patogénicos comuns que causam infecções do 
tracto urinário. 

 Explicar as bases da coloração de Gram e da cultura de microrganismos 
para o diagnóstico microbiológico que inclui testes de sensibilidade a 
antibióticos. 

 Expor as opções terapêuticas para cancros da bexiga. 

 Expor o papel do sistema imunitário no controlo de tumores. 
 

Caso clínico de Glomerulonefrite 

 Descrever a anatomia básica do glomerulo. 

 Descrever a composição da barreira glomerular. 

 Descrever a importância dos podocitos nas glomerulopatias. 

 Ter conhecimento sobre o diagnóstico diferencial entre a sindrome 
nefrotica e a sindrome nefritica. 

 Descrever  as características clínicas (sintomas e sinais) que resultam da 
lesão glomerular. 

 Descrever os mecanismos fisiopatologicos para o edema. 

 Descrever os mecanismos fisiopatologicos causadores das alterações 
glomerulares. 

 Descrever indicações e contra-indicações para a realização de biopsia 



renal. 

 Adquirir conhecimentos sobre  corticoterapia e outras terapêuticas 
imunossupressoras. 

 Aquirir conhecimentos dos indicadores de prognósticos na sindrome 
nefrotica 
 

Caso clínico Síndrome do Colon Irritável 

 Compreender os principais mecanismos fisiológicos do intestino (delgado 
e grosso), no que respeita à secreção e motilidade e as principais formas 
de regulação 

 Compreender os conceitos de sensibilidade proprioceptiva. 

 Compreender os mecanismos fisiopatológicos associados a alterações da 
motilidade intestinal, hipersensibilidade visceral e desrregulação neural 
central e entérica.  

 Entender e explicar o conceito de doenças funcionais do tubo digestivo. 

 Descrever o diagnóstico diferencial de dor abdominal e alteração do 
trânsito intestinal (de acordo com idade do doente). Discutir a importância 
da história clínica e exame objectivo no alcançar do diagnóstico. 

 Entender a razão e interpretação dos principais exames solicitados em 
situações de dor abdominal e alteração do trânsito intestinal. 

 Perceber e criticar o modo de obter o diagnóstico das doenças funconais 
do tubo digestivo. Comentar os Critérios de Roma. 

 Discutir a epidemiologia e os determinantes fisiologicos e psicossomáticos 
do SII. 

 Descrever e explicar as principais medidas terapêuticas utilizadas no 
trtamento do SII. 

 Explorar o enquadramento e as implicações psico-socias das doenças 
funcionais do tubo-digestivo. 

 Discutir acerca da importància da relação médico-doente para o outcome 
da doença 

 

Caso Clínico de Hemocromatose 

 Compreender a interpretação de testes de função hepática e as 
implicações clínicas. 

 Descrever o diagnóstico diferencial de testes de função hepática anormais 
e as formas de distingui-los em termos clínicos. 

 Explicar a fisiopatologia e o significado dos sinais físicos de doença 
hepática crónica. 

 Compreender a fisiopatologia de hemocromatose e as manifestações 
extra-intestinais da doença. 

 Compreender as implicações genéticas de hemocromatose e as 
implicações para o rastreio da família. 

 Rever a histopatologia de doenças do parênquima hepático e o 
diagnóstico histopatológico de hemocromatose e cirrose. 

 Compreender as complicações de doença hepática avançada, os seus 
diagnósticos e as formas de a gerir. 

 Ter uma clara compreensão das indicações e contra-indicações para 
transplantes hepáticos. 

 Explorar as implicações psico-sociais do transplante e da morte de um 
doente para a família e para profissionais da saúde. 

 

 



Caso clínico de Pneumonia 

 Definir pneumonia 

 Fisiopatologia da pneumonia / principais células envolvidas e fases da 
pneumonia lobar 

 Mecanismo da insuficiência respiratória na pneumonia 

 Classificação das pneumonia quanto a origem (comunidade vs associada 
a cuidados de saúde) / quanto à presença de sintomatologia típica (típicas 
vs atípicas) 

 Principais  agentes etiológicos na pneumonia da comunidadeEscalas de 
avaliação de gravidade da pneumonia 

 Fatores de gravidade presentes na pneumonia 

 Esquemas de antibioterapia para a pneumonia da comunidade (tratadas 
em ambulatório e em internamento). 

 Critérios para transição de antibioterapia endovenosa para oral em 
doentes internados 

 Principais diagnósticos diferenciais da pneumonia 

 Importância da Radiografia de tórax e principais alterações presentes na 
pneumonia 

 Aconselhamento de medidas preventivas: desabituação tabágica; 
moderação do consumo de bebidas alcoólicas; vacinação antigripal / 
antipneumocócica 

 Prevalência da pneumonia 

 Prognóstico da Pneumonia com indicação para terapêutica em regime de 
internamento vs ambulatório 

 

Caso clínico de Derrame Pleural 

 Definição de derrame pleural 

 Descrição dos mecanismos fisiopatológicos do derrame pleural 

 Diferenciação entre exsudado e transudado 

 Principais causas de transudado  

 Quais os parâmetros laboratoriais a avaliar no derrame pleural e o seu 
valor clínico. 

 Radiologicamente: principais incidências para avaliação e quantificação do 
líquido pleural; distinção entre líquido pleural livre e loculado; orientação de 
técnicas invasivas. 

 Descrever a utilidade de outros meios complementares de diagnóstico de 
imagem na avaliação  

 Sequência de exames complementares de diagnóstico a realizar no 
decurso da investigação etiológica do derrame pleural 

 Semiologia de derrame pleural 

 Principais causas oncológicas de metastização pleural 
 
 
Caso clínico de Hipersensibilidade 

 

 Definir os indivíduos atópicos como aqueles que respondem a alergénios 
ambienciais ingeridos ou inalados produzindo IgE contra os componente 
dos alergénios (epitopos), ex: pólen 

 Descrever as características clínicas das reacções de hipersensibilidade 
tipo I (IgE mediada), tal como as encontradas na febre dos fenos, asma, 
anafilaxia a comidas e correlacionar essas características com a 
fisiopatologia 

 Descrever o racional para o mauseamento da anafilaxia baseada nos 
princípios fisiopatológicos 



 Interpretar os testes de imunlogia clínica relevantes para o caso: testes 
cutâneos de hipersensibilidade imediata usando extratos de alergénios 
comuns, RASTs para IgE específicos 

 Explicar a necessidade de educação dos doentes: para evitar os 
alergénios conhecidos; para reconhecer as reacções que colocam 
potencialmente a vida em risco, por exemplo, edema da língua, 
compromisso respiratório, sincope; auto-administrar adrenalina para 
reacções alérgicas severas 

 Explicar como a desgranulação dos mastócitos também poderá ocorrr por 
mecanismos não mediados por IgE: factores físicos (frio, pressão, 
exercício, trauma cutâneo); fármacos (opiáceos, aspirina, AINE’s); 
activação do complemento (reacções como na doença do soro); 
mecanismos autoimunes 

 Definir as reacções de hipersensibilidade imunológica e dar um exemplo 
clínico para acda uma das actegorias de hipersensibilidade de Coombs e 
Gell 

 Discutir a dependência da expressão de atopia de factores genéticos e 
ambienciais com potencial para modificar o desenvolvimento de doenças 
atópicas em crianças de alto risco 

 
Caso Clínico de Autismo 

 Descrever os sintomas do autismo  

 Descrever a história da perturbação 

 Explicar de forma breve a razão que leva actualmente os cientistas a 
acreditar que a perturbação tem origem biológica 

 Formular um plano de exames necessário a uma criança com o 
diagnóstico provisório de autismo 

 Fazer uma lista dos critérios de diagnóstico do espectro do autismo 

 Criar um plano de seguimento para uma criança diagnosticada com 
autismo  

 Ter em conta as preocupações e expectativas dos pais em relação a um 
filho com atraso ao nível da linguagem e comunicação  

 Descrever a sua abordagem ao apoio psicológico que deve ser prestado 
aos pais de uma criança autista 

 Identificar as questões que os pais provavelmente irão colocar quando se 
reunirem com o médico 

 Formular um plano para revisão futura para a criança e os pais  

 Apresentar a tendência actual relativamente ao autismo entre crianças 

  Expor as implicações sociais e psicológicas que uma criança autista tem 
para uma família 

 Apresentar as questões relacionadas com o plano de seguimento a longo prazo 
do autismo, tanto na área da medicina como educacional. 

 

Caso clínico de imunodeficiência 

 

 Explicar o papel dos linfócitos B e T na resposta imune adaptativa ou 
específica (incluindo o reconhecimento dos antigenios e a activação 
linfocitária, as funções das células T helper e T cititóxicas, a estrutira e 
função dos anticorpos). 

 Comparar e diferenciar a imunidade natural ou inata com a imunidade 
específica ou adaptativa. 

 Descrever a estrutura e função do sistema imunitário, incluindo a medula 
óssea, baço, timo e os gânglios linfáticos e o desenvolvimento dos 
linfócitos T e B a partir das células estaminais da medula óssea. 

 Descrever as principais categorias de imunodeficiência; defeitos na função 



fagocitária, defeitos do complemento, defeitos nas células B e/ou 
anticorpos, defeitos nas células T, e os tipos de infecções que ocorrem em 
cada um. 

 Explicar como os defeitos da imunidade humana podem ter origem 
genética (designada “imunodeficiência primária”) ou podem ser adquiridos. 

 Descrever o papel da determinação dos níveis de imunoglobulina sérica no 
diagnóstico e monitorização da imunodeficiência humoral. 

 Evidenciar os principais princípios do tratamento da imunodeficiência 
humoral (anticorpos); antibióticos para tratar e prevenir a infecção; 
terapêutica de substituição de antibióticos (imunoglobulinas humanas 
subcutâneas ou intravenosas) e as limitações do tratamento (não pode 
substituir-se a imunidade ausente nas mucosas). 

 Descrever as investigações usadas nas infecções bacterianas e como 
podem ajudar a estabelecer o diagnóstico. 

 Explicar porque é que as bronquiectasias são uma das possíveis sequelas 
das infecções pulmonares severas e listar os principais microorganismos 
envolvidos na exacerbação dos sintomas dos doentes com 
bronquiectasias tais como o Haemophilus influenzae. 

 Explicar como ocorre a resistência à penicilina e como pode ser 
ultrapassada. 

 Discutir a giardíase como causa de diarreia crónica quer nos indivíduos 
saudáveis quer nos imunocomprometidos. 

 Desenvolver conhecimentos básicos do papel do exame físico na consulta. 

 Desenvolver e demonstrar a capacidade de incorporar questões 
gerais/constitucionais na aquisição ad história clínica. 

 Desenvolver e demonstrar a capacidade de encerrar a entrevista ao 
doente de forma efectiva. 

 Demonstrar capacidade de realizar um exame físico respiratório. 
 

Caso clínico de Hipoadrenalismo 

 Descrever a anatomia básica (incluindo a irrigação sanguínea) da glândula 
suprarrenal 

 Listar as hormonas poduzidas pelo córtex suprarrenal e descrever os seus 
papeis fisiológicos 

 Descrever o controlo da libertação das hormonas suprarrenais 

 Descrever as características clínicas que resultam dos déficites ou 
excessos das hormonas suprarrenais 
 

Suspeita de Espinha Bífida 

 Descrever o desenvolvimento embrionário normal, incluindo a formação do 
embrião trilaminar, neurulação, desenvolvimento da mesoderme e dos 
seus derivados, crista neural, arcos braquiais e cavidades corporais. 

 Explicar as anomalias do desenvolvimento que levam à spina bifida, 
anencefalia, anomalias mais comuns cranio-faciais, anomalias dos 
membros e cavidades corporais e alguns dos agentes externos que as 
causam. 

 Explicar o papel dos genes homeóticos no controlo do desesnvolvimento 
embrionário 

 Determinar os riscos relativos, benefícios e especificidade da alfa-
fetoproteina, ecografias, amniocentese e biópsia das vilosidades 
coriónicas no diagnóstico dos defeitos de desenvolvimento. 

 Identificar os principais problemas do casais trabalhadores na planificação 
da gravidez 

 Discutir o papel da educação pública a informar a população do provável 
impacto negativo dos mutagénios e teratogénios do local de trabalho ou do 



consumo de álcool e tabaco para o desenvolvimento e o impacto positivo 
dos suplementos da dieta, tais como os folatos. 

 

Caso clínico de Cancro da Mama 

 Resumir a anatomia e histologia da mama normal. 

 Definir oncogenes e genes supressores de tumor. 

 Descrever a etiologia e factores de risco do cancro da mama. 

 Descrever os exames utilizados na investigação de um nódulo na mama. 

 Descrever a genética do cancro da mama. 

 Expor os sintomas do cancro da mama e o seu diagnóstico. 

 Descrever o tratamento e as opções de seguimento para o cancro da 
mama. 

 Compreender a importância dos receptores hormonais e da biologia 
molecular no tratamento do cancro da mama. 

 Expor o procedimento da mastectomia. 

 Discutir as vantagens e as desvantagens da mamografia de rastreio. 

 Identificar as estruturas de apoio a doentes mastectomizadas. 

 Praticar o exame clínico da mama. 

 Praticar a obtenção de consentimento de um doente para a realização de 
uma mastectomia. 

 Expor o efeito psicológico de uma mastectomia. 

 Expor os princípios do rastreio populacional do cancro e apresentar a 
evidência a favor desta abordagem. 

 Rever o tratamento multidisciplinar de doentes com cancro. 
 

Caso clínico de Cancro da Laringe 

 Fazer um diagnóstico diferencial de disfonia   

 Discutir o tratamento de emergência de laringoespasmo  

 Fazer um diagnóstico diferencial de estridor num adulto  

 Descrever as características clínicas, causas possíveis e tratamento da 
obstrução das vias aéreas superiores  

 Enumerar as indicações para uma traqueostomia e as complicações que 
lhe estão associadas. 

 Descrever as técnicas de observação da laringe (laringoscopia; 
estroboscopia), bem como as de intervenção (traqueostomia e crico-
tirotomia de emergência).  

 Descrever a organização anatómica geral do pescoço 

 Descrever as características anatómicas observadas durante a intubação 
traqueal 

 Descrever a anatomia do tracto respiratório e digestivo superior 

 Descrever a anatomia e desenvolvimento da glândula tiróide 

 Descrever a anatomia e enervação da laringe, incluindo o trajecto de 
ambos os nervos laríngeos recorrentes 

 Descrever as características clínicas de tumores da cabeça e do pescoço. 

 Enumerar as características clínicas que despertam a suspeita de 
carcinoma laríngeo. 

 Descrever as causas e tratamento de paralisia das cordas vocais  

 Descrever as opções de tratamento para carcinoma de células escamosas 

 Expor o prognóstico para carcinoma de células escamosas 

 Descrever a utilização de cirurgia ou radioterapia para remover ou 
controlar o tumor (PBL 2) 

 Descrever o modo de disseminação de tumores laríngeos  

 Expor o tratamento do doente após laringectomia, incluindo o papel do 
terapeuta da fala e do nutricionista. 

 Enumerar alguns compostos presentes no fumo do tabaco e explicar as 



consequências patológicas de inalar a) nicotina b) alcatrão  

 Realizar um exame sistemático da boca e da garganta. 

 Realizar um exame sistemático da laringe: laringoscopia indirecta (com 
espelho), directa (com laringoscópio). 

 Realizar um exame sistemático do nariz. 

 Realizar um exame sistemático do pescoço. 

 Enumerar os factores de risco para o desenvolvimento de carcinoma 
laríngeo  

 Discutir as questões sociais envolvidas na denominada "medicalização da 
morte e do processo de morrer" nos actuais sistemas de cuidados de 
saúde. 

 Discutir questões relativamente fumadores passivos na sociedade (filhos 
de pais fumadores, fumo nos espaços públicos interior/exterior/trabalho) e 
riscos envolvidos, legislação relativamente à venda de tabaco (cigarros 
com e sem filtro)  vs outras drogas; prejuízo ao nível nacional para o 
Estado e a Sociedade. 

 Definir as Directivas Antecipadas de Vontade e “Ordem para não reanimar” 
nos cuidados clínicos e descrever o respectivo contexto legal em Portugal 

 Definir Avaliação de Intenção de Tratamento e explicar a Redução do 
Risco Absoluto, Número Necessário para Tratar (NNT) e o Número 
Necessário para Lesar (NNH) 

 

Politraumatizado 

 Explicar os efeitos de traumatismos na estrutura e função do corpo. 

 Indicar os elementos-chave de avaliação e reanimação do doente 
lesionado, salientando os aparelhos cardiovascular e respiratório. 

 Analisar os princípios de transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar do 
doente lesionado. 

 Avaliar a necessidade de ligações multidisciplinares nos cuidados do 
doente lesionado. 

 Perceber que o tempo é crítico para grandes traumatizados. 
 

 

Caso clínico de Fibrilhação Auricular 

 Reconhecer sinais de patologia grave que requerem intervenção apropriada 

 Realizar apropriado diagnóstico diferencial 

 Solicitar exames complementares de diagnósticos adequados à situação 

 Analisar os dados clínicos e exames complementares de diagnóstico 

 Ponderar estratégias terapêuticas, tendo em conta as contraindicações de 
cada diagnóstico 

 Avaliar prognóstico do doente 
 

 

Caso clínico de Tromboembolismo Pulmonar e Disseção da Aorta 

 Reconhecer sinais de patologia grave que requerem intervenção apropriada 

 Realizar apropriado diagnóstico diferencial 

 Solicitar exames complementares de diagnósticos adequados à situação 

 Analisar os dados clínicos e exames complementares de diagnóstico 

 Ponderar estratégias terapêuticas, tendo em conta as contraindicações de 
cada diagnóstico 



 Avaliar prognóstico do doente 
 

 

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 a Universidade de 

McMaster.  

ii. Dois 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.  

São consideradas justificadas as faltas que resultem do facto do estudante estar a realizar 

uma rotação hospitalar fora da região Algarvia, por determinação do curso.  

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MMcM x 0.9 + MPBL x 0.1 (em que: NF 

– Nota Final; MMcM – média aritmética simples dos três testes realizados em colaboração 

com a Universidade de McMaster numa escala de 0 a 20 valores; MPBL – média aritmética 

simples dos dois testes sobre a matéria dos casos de Aprendizagem Baseada em Problemas 

e seminários de apoio numa escala de 0 a 20 valores). 

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

i. Média final dos testes realizados em colaboração com McMaster superior ou igual a 

11.0 (arredondada às décimas) 

ii. Média final dos testes sobre a matéria de Aprendizagem Baseada em Problemas 

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. 

2. A nota provisória para o teste é obtida pela normalização dos resultados finais 

utilizando como média 14 e como desvio padrão 2.667. 

3. Havendo alguma correção dos resultados por motivo de qualidade das perguntas, as 

notas são recalculadas, podendo subir ou descer. A nota assim obtida é considerada 

final para o teste em questão. 

 

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. 

 


