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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Clínicas 3 

Área Científica: Medicina 

Regente: Pedro Leão Neves 

Código Unid. Curricular 15371044 ECTS: 35 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL) 800 

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 8 

Outra (O)  

Total 808 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:  962 

 



 

 

Objectivos Pedagógicos 

Fornecer ao estudante, através do relacionamento com o tutor de 1:1, a experiência prática 
da realidade clínica através do contacto em primeira mão com o dia-a-dia da atividade de 

um serviço hospitalar. 

O objectivo principal da colocação dos estudantes nos serviços hospitalares durante o ano é 
a aquisição e desenvolvimento das atitudes profissionais do Médico e o contacto com as 
diferentes especialidades hospitalares.  

Pretende-se também assegurar que são eficazmente aprendidas as boas regras e adquiridas 
as aptidões que possibilitam uma efectiva comunicação médico-paciente, tal como o 
estabelecimento de relações profícuas com colegas e outros profissionais agora no contexto 

dos cuidados de saúde hospitalares. 

Reforçar as aptidões do estudante na gestão de emergências e situações de risco e erro 
através de simulações de alta-fidelidade 

 

Conteúdos Programáticos 

Em todos os serviços todos os estudantes devem: 

Demonstrar conhecimento: 

 da organização e hierarquia do Serviço 

 do procedimento a tomar em caso de emergências* 

 dos riscos de identificação errada dos doentes internados* 

 das razões para internamento de doentes 

 dos limites das intervenções possíveis* 

 dos custos para o serviço de saúde 

 do impacto para o doente e para a família 

 da importância de manter um registo completo e exato de todos os 

  eventos, terapias, intervenções e exames complementares no 

  processo do doente* 

Demonstrar capacidade: 

 de comunicar efetivamente com os doentes e familiares 

  incluindo o dar de más notícias* 

 de colher uma história e fazer um resumo da situação atual do doente* 

 de fazer um exame físico geral do doente 

 de identificar o doente em risco iminente de vida* 

 de fazer requisições de exames complementares 

  (radiologia, laboratório, hematologia, patologia) 

 escrever uma folha de receita de medicamentos  

 escrever uma folha de gestão de fluidos endovenosos 

 de escrever notas no processo do doente 

 de escrever uma carta de alta para um colega de MGF 

 de escrever uma carta a um colega de outra especialidade 

* Os objectivos assinalados irão ser abordados, aprofundados e reforçados através de 

simulações de alta-fidelidade no centro de simulação do DCBM. 

 



Gastrenterologia  

Objetivos Gerais 

 

1. Após o estágio clínico no Serviço de Gastrenterologia os alunos devem atingir os 

seguintes objectivos gerais: 

2. Demonstrar capacidade de integrar o trabalho na equipa médica, na comunicação 
com outros profisionais e na discussão dos casos clínicos. 

3. Demonstrar capacidade de efectuar a história clínica e exame objectivo completo de 
um doente com patologia do tubo digestivo. 

4. Demonstrar conhecimento teórico e prático da semiologia das principais doenças 
que afetam o tubo digestivo. 

5. Demonstrar conhecimento teórico e prático da orientação diagnóstica e terapêutica 

das principais doenças que afetam o tubo digestivo. 

6. Demonstrar conhecimento teórico e prático dos exames complementares de 
Gastrenterologia, em relação a indicações, procedimentos terapêuticos e 
complicações. 

 

Cardiologia 

Objetivos Gerais:   

1. Compreender o funcionamento e dinâmica do Serviço de Cardiologia 

2. Capacidade de integração e relacionamento com a equipa de profissionais do 
Serviço.  

3. Integrar os conhecimentos de ética e de deontologia médica na prática dos 
cuidados. 

4. Abordar o doente em diferentes contextos clínicos: consulta externa, ambulatória, 

serviço de urgência, internamento, unidade de cuidados intensivos cardíacos.  

5. Aprofundar e sistematizar conhecimentos referentes a etiopatogenia, epidemiologia, 
fisiopatologia, anatomia patológica, semiologia clínica, abordagem diagnóstica e 
terapêutica das patologias cardiológicas mais frequentes. 

6. Consolidar conhecimentos dos diferentes exames complementares utilizados em 
cardiologia: indicações, sequência dos pedidos, interpretação, riscos e complicações 

dos mesmos.  

7. Execução de técnicas diagnósticas básicas em cardiologia. 

8. Compreender as diferentes propostas terapêuticas em cardiologia: medidas gerais, 
prevenção, terapêutica farmacológica, cardiologia de intervenção, cirurgia cardíaca e 
reabilitação cardíaca.  

 

 

Ginecologia 

Objetivos Gerais:   

Assegurar que os alunos complementam o conhecimento básico relativamente aos 
diferentes assuntos incluindo anatomia, fisiologia, semiologia, exame clínico, exames 
complementares de diagnóstico, patologia e terapêutica. 

 

Obstetrícia 

Objetivos Gerais:   

Visto a Obstetrícia ser uma área muito abrangente e com uma ampla extensão de 
conhecimentos, a integração primária nesta área da medicina implica uma conhecimento 
profundo sobre os mecanismos fisiológicos e anatómicos básicos da reprodução e gravidez. 
Só assim será possível compreender as alterações do normal, com a consequente 
interiorização das terapêuticas e consequências da intervenção médica. 



 

Medicina Interna 

Objetivos Gerais:   

1. Exposição dos alunos a um conjunto diversificado de patologias 

2. Promoção da prática clínica em enfermaria 

3. Abordagem do diagnóstico diferencial e da terapêutica, relacionados com as 
patologias observadas 

4. Desenvolvimento da capacidade de comunicação 

5. Desenvolvimento da compreensão do que significa ser médico, da identidade e 
responsabilidade profissional, dos valores e atitudes que os médicos devem cultivar 

 

Pneumologia 

Objetivos Gerais:   

1. Demonstrar capacidade de se integrar no trabalho da equipa médica, na 
comunicação com outros profissionais de saúde e na discussão de casos clínicos; 

2. Demonstrar capacidade de efetuar a história clínica e exame objetivo completo dos 

doentes com patologia respiratória; 

3. Demonstrar conhecimento teórico e prático da semiologia das principais doenças 

respiratórias; 

4. Demonstrar conhecimento teórico e prático da orientação diagnóstica e terapêutica 
das principais doenças respiratórias; 

5. Demonstrar conhecimento teórico e prático dos exames complementares específicos 
de Pneumologia, em relação a indicações, procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos e complicações. 

 

Nefrologia 

Objectivos Gerais 

1. Aprofundar e sistematizar conhecimentos referentes a epidemiologia, fisiopatologia, 
semiologia clínica, abordagem diagnóstica, terapêutica e prognóstico das patologias 
nefrológicas mais frequentes. 

2. Tomar conhecimento dos diferentes exames complementares utilizados em 
nefrologia: indicações, interpretação, riscos e complicações dos mesmos.  

3. Observação das técnicas diagnósticas usadas em Nefrologia. 

4. Compreender as diferentes propostas terapêuticas em Nefrologia: farmacológicas e 
de substituição da função renal  

 

Cirurgia Geral 

Objetivos Gerais:   

1.  Abordar o doente em diferentes contextos clínicos: consulta externa,  serviço de 
urgência, internamento na enfermaria e bloco  operatório / recobro cirúrgico.  

2.  Aprofundar e sistematizar conhecimentos referentes a epidemiologia,  fisiopatologia, 
semiologia clínica, abordagem diagnóstica e terapêutica das patologias mais 
frequentes na cirurgia geral. 

3.  Tomar conhecimento dos diferentes exames complementares  utilizados em cirurgia 
geral: indicações, interpretação, riscos e complicações dos mesmos.  

4.  Execução de técnicas diagnósticas básicas em cirurgia geral. 

5.  Compreender as diferentes propostas terapêuticas em cirurgia geral: medidas 



gerais, prevenção, terapêutica farmacológica, cirurgia e reabilitação cirúrgica.  

 

Pediatria 

Objetivos Gerais:   

1. Conhecer o desenvolvimento normal da criança 

2. Abordar o doente em diferentes contextos clínicos: consulta externa, serviço de 
urgência, internamento e berçário.  

3. Aprofundar e sistematizar conhecimentos referentes a epidemiologia,  fisiopatologia, 
semiologia clínica, abordagem diagnóstica e terapêutica das patologias pediátricas 
mais frequentes. 

4. Tomar conhecimento dos diferentes exames complementares utilizados em 
pediatria: indicações, interpretação, riscos e complicações dos mesmos.  

5. Compreender as diferentes propostas terapêuticas em pediatria: medidas gerais, 
prevenção, terapêutica farmacológica, reabilitação da criança e ambiente familiar.  

 

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem e Resultados Esperados 

Ensino tutorial, através do relacionamento entre aluno e tutor de 1:1, para fornecer a 
experiência prática da realidade clínica através do contacto em primeira mão com o dia-a-
dia da atividade de um hospital. 

Sessões de simulação nas instalações da universidade destinadas à abordagem, treino e 
sedimentação de objectivos transversais a todas as rotações.  

 

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 UC não é passível de prova de melhoria 

 

Bibliografia Básica 

Cada rotação clínica tem a sua bibliografia específica representando por isso um conjunto 

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

 


