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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Clínicas 1 

Área Científica: Medicina 

Regente: Dina Gaspar 

Código Unid. Curricular 15371034 ECTS: 10 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL) 195 

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 5 

Outra (O)  

Total 200 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:   275 



 

Objetivos Pedagógicos: 

O objetivo principal da colocação dos estudantes na MGF durante o 1º ano é o 
desenvolvimento de competências e aptidões clínicas, assim como aquisição de atitudes 
profissionais do médico: 

- Fornecer ao estudante, através do relacionamento de 1:1 com o tutor de Medicina Geral e 
Familiar, a experiência da realidade clínica através do contacto com a prática em Cuidados 
de Saúde primários, e o dia-a-dia da atividade de um Centro de Saúde.  

- Assegurar que são adquiridas as aptidões que possibilitam uma efectiva comunicação 
médico-paciente, tal como o estabelecimento de relações profícuas com colegas e outros 
profissionais no contexto dos Cuidados de Saúde Primários. 

É através das Sessões MGF (semanais) que os estudantes irão aprender o método clínico e 
a sua aplicação na consulta, nomeadamente:  

 - A colheita da história clínica (tendo em conta sentimentos, ideias e expectativas, do 
paciente);  

 - A execução do exame físico e a utilização de Exames Complementares de Diagnóstico 
(ECD);  

 - A identificação dos problemas de saúde e o estabelecimento de diagnósticos 
provisórios ou definitivos;  

 - A conceção de planos terapêuticos, no respeito pela autonomia dos pacientes;   

 - A incorporação de medidas preventivas e de promoção da saúde; 

 - A prescrição de medidas farmacológicas ou outras, incluindo os ECD.  

Também é na MGF que os estudantes adquirem os conhecimentos básicos do 
funcionamento do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e da prestação de cuidados a grupos 
vulneráveis como sejam os idosos, os deficientes, as crianças e as grávidas. 

Conteúdos Programáticos: 

Método Clínico Básico: 

a. Apresentar-se correctamente ao doente e familiares. Pôr o doente à vontade e ouvir 
de forma eficaz. Obter uma história clínica (anamnese) 

b. Realizar de forma eficiente um exame físico do doente. 
c. Incorporar a informação de outras fontes. 
d. Conjugar toda a informação num processo clínico organizado com uma lista de 

problemas a resolver. 
e. Planear a investigação e o tratamento do doente e discutir a informação relevante com 

o doente e os familiares. 
f. Apresentar os resultados, conclusões e um plano terapêutico ao doente e aos outros 

colegas envolvidos no diagnóstico e tratamento. 
g. Anotar toda a informação de modo conciso e com exatidão no processo do doente. 

Abordagem centrada na pessoa, abordagem holística, abordagem generalista,  

Comunicação em contexto clínico 
 

Métodos de Ensino-Aprendizagem e Resultados Esperados: 

- Metodologias ativas de aprendizagem (colaborativa/participativa), através do 
relacionamento de 1:1 entre aluno e tutor, como modelo (ensino tutorial), para fornecer a 
experiência prática da realidade clínica através do contacto com o dia-a-dia da atividade de 
um Centro de Saúde. 

O progresso dos alunos, neste primeiro ano, e no que respeita às Sessões de MGF durante o 
primeiro bloco de 8 semanas, far-se-á em 3 fases: 

1. Inicialmente (durante as primeiras 2 ou 3 semanas), os estudantes devem começar 
por observar as consultas efetuadas pelo seu Tutor MGF;  

2. Em seguida (2 a 3 semanas), os estudantes devem colher a história do paciente 
independentemente, em local apropriado, antes da efetivação da consulta com o Tutor de 



MGF, observando em seguida essa mesma consulta feita pelo Tutor;  

3. Durante o tempo restante deste primeiro bloco de 7 semanas, os estudantes 
continuarão a colher a história do paciente antes da consulta; serão, no entanto solicitados, 
no início de cada consulta, a fazer a apresentação do paciente ao Tutor, mediante um 
resumo da história obtida. A partir desta fase, o estudante poderá também efetuar, sob 
orientação, alguns dos procedimentos do exame físico que forem considerados apropriados 
pelo Tutor de MGF (p.ex. medição da pressão arterial, auscultação do tórax, palpação do 
abdómen ou dos pulsos, otoscopia, etc). 

No fim de cada período de 8 semanas os estudantes rodam, mudando para um Tutor MGF 
diferente.  

Ao iniciar o novo período, durante as duas primeiras semanas, os estudantes voltam à 
situação de apenas observar as consultas, a fim de se familiarizarem com o novo tutor e 
com o funcionamento próprio da nova Unidade de Saúde. 

Após estas duas primeiras semanas, os estudantes continuam o processo de colher a 
história e apresentar o resumo ao Tutor no início da consulta. Progressivamente, até ao final 
do ano, os Tutores de MGF envolvem os estudantes no raciocínio do diagnóstico e nos 
princípios da terapêutica. Sempre que uma oportunidade apareça são discutidos os aspetos 
da medicina preventiva e da promoção da saúde apropriados. 

Avaliação: 

Método: Avaliação contínua sem exame final 

Os estudantes são avaliados semanalmente pelos tutores - médicos da especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, nas sessões semanais que decorrem nos Centros de Saúde.  

Cada estudante rodará por vários tutores ao longo de um ano letivo, o que levará a que 
cada estudante tenha um número de avaliações idêntico ao número de sessões semanais 
com o seu tutor.  

Cada avaliação individual é composta pela classificação de várias vertentes, ou itens 
(definidos em formulário de avaliação próprio) que poderão ter sido observadas durante a 
sessão. 

A nota final será o resultado da média ponderada por vertente de avaliação. 

Observação: Esta disciplina não é passível de prova de melhoria 
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