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Curso/Ano: MEDICINA/ 6º ano Ano Lectivo: 2018/2019 

Regime: 

Obrigatório  
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Tipo: 

Anual 
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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Clínicas 4 

Área Científica: Medicina 

Regente: Cristina Granja 

Código Unid. Curricular 15371037 ECTS: 36 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL) 840 

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 12 

Outra (O)  

Total 852 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:  990 



 

 

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 objetivo 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 efetiva comunicação médico-paciente, tal como o 
estabelecimento de relações profícuas com colegas e outros profissionais agora no contexto 
dos cuidados de saúde hospitalares. 

 

 

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 impacte 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 

 



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. 

 

Avaliação 

 

Ao longo de cada rotação hospitalar, os estudantes são avaliados pelos tutores médicos, 

baseando-se as avaliações na discussão de caso clínico (DsC) e numa Avaliação Global, 

conforme estabelecido no Logbook. A aprovação a cada rotação hospitalar implica que, 

tanto a Avaliação Global como a média aritmética das DsC, seja superior ou igual a 9,5. A 

reprovação a uma rotação clínica implica a extensão da frequência da rotação em 50% 

(uma semana) com nova avaliação, em período a definir pela Direção do MIM. A reprovação 

em duas ou mais rotações clínicas implica a reprovação à UC.  

Faltas não justificadas em número superior a 25% do número total de horas lectivas de uma 

rotação hospitalar implicam a reprovação a essa rotação. As faltas justificadas não serão 

contabilizadas para efeitos de reprovação à UC, desde que devidamente compensadas em 

data a combinar entre o tutor e o estudante, com conhecimento do responsável pela UC.  

 

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. 

 


