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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Laboratórios de Aptidões 1 

Área Científica: Medicina 

Regente: Carlos Candeias 

Código Unid. Curricular 15371027 ECTS: 10 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL) 100 

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 5 

Outra (O)  

Total 105 

 

     TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:   275 

 



 

 

Objectivos Pedagógicos 

Aprender e treinar as competências práticas básicas da clínica médica. 

 

Conteúdos Programáticos 

Na Unidade Curricular de Laboratório de Aptidões pretende-se que os alunos adquiram 

conhecimentos práticos e aptidões clínicas, que incluem desde a história clínica e exame 

físico do paciente, a procedimentos mais especializados, como o exame pélvico feminino e 

cateterização urinária (algaliação), entre outros, num ambiente dinâmico e sob orientação 

de especialistas clínicos.  

Este módulo, coordenado com a Unidade Curricular CBC, permitirá aos estudantes através 

do uso de modelos e simuladores melhorar e aprofundar a competência e confiança no 

desempenho das aptidões clínicas essenciais. 

As várias aptidões estão divididas em: 

 História Clínica 

 Exame Físico 

 Explicação ao Paciente 

 Procedimentos 

Na vertente História Clínica, pretende-se que os estudantes adquiram conhecimento e 

prática na obtenção de histórias clínicas, inicialmente em ambientes controlados, utilizando 

“role playing” e/ou actores e, mais tarde também em Pacientes reais, no contexto da prática 

clínica em Centros de Saúde e Hospitais. A História Clínica é a aptidão mais fundamental 

que um Médico necessita para chegar ao diagnóstico, estimando-se que cerca de 80% dos 

diagnósticos se possam obter utilizando apenas a história clínica. Sir William Osler, 

considerado um dos “pais” da Medicina moderna, afirmou: “Listen to your patient, he is 

telling you the diagnosis”, que ilustra bem a importância do domínio desta aptidão clínica. 

Na vertente Exame Físico, os estudantes desenvolverão conhecimento e prática na 

realização de um exame físico completo, onde aprenderão a pesquisar e integrar os sinais 

clínicos de doença com a história clínica. Trata-se de uma aptidão fundamental, quer para o 

Médico que exerce num recanto da África rural, quer para um Médico que exerça num país 

desenvolvido e com acesso a toda a tecnologia moderna em torno da Medicina. 

Na vertente Explicação ao Paciente, os estudantes desenvolverão as suas aptidões de 

comunicação com os Pacientes. A comunicação com os pacientes é fundamental para o 

estabelecimento de uma relação de confiança e adequada colheita de história clínica. 

Também aqui, o “role playing”, contacto com actores e, mais tarde, com pacientes reais, 

permitirá aos estudantes desenvolverem capacidades que lhes permitirão comunicar 

efetivamente com seus pacientes, por exemplo, na hora de dar uma má notícia. 

Finalmente, na vertente Procedimentos, os estudantes aprenderão a executar e interpretar 

http://www.medicina.ualg.pt/site/index.php?module=Content&func=view&pid=169


testes simples, que podem ser realizados à “cabeceira” do paciente, e cujos resultados 

poderão facilitar o diagnóstico ou guiar o sentido de uma investigação mais aprofundada. 

Avaliação: 

Todas as vertentes serão avaliadas no formato de OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination), no qual os estudantes rodam por um número determinado de “estações 

clínicas”, onde são confrontados com cenários provenientes de cada uma das vertentes. Em 

cada estação os estudantes têm que demonstrar a capacidade de executar as aptidões em 

causa, num espaço de tempo limitado. 

Lista de Aptidões 

História Clínica: 

 Dermatológica 
 Hipoacusia 
 Cardiovascular  

 Respiratória 
 Gastrointestinal 

 Ginecologia & Obstetrícia: 
 Ginecológica  
 Obstétrica 
 Mama 

 Reumatológica 

 Neurológica: 
 Neurológica geral 
 Cefaleias 
 Dor crónica 
 Outros quadros neurológicos 

 Psiquiátrica: 
 Depressão 

 Avaliação Risco suicídio 
 Endocrinológica: 

 Endocrinológica geral 
 Disfunção da tiróide 
 Outros quadros endocrinológicos 

 

Exame Físico: 

 Sinais Vitais 
 Dermatológico 

 Exame ao ouvido 
 Cardiovascular: 

 Cardiovascular geral 
 Avaliação da pressão arterial 

 Respiratório 
 Abdominal 
 Ginecologia e Obstetrícia: 

 Obstétrico 
 Ginecológico 
 Mama 

 Músculo-esquelético: 
 GALS 
 Ombro/cotovelo 

 Joelho 
 Tornozelo/pé 
 Mão e punho 
  

 Neurológico:  
 Escala de coma de Glasgow 
 Pares cranianos 

 Sensibilidade 
 Motor (força/tónus/reflexos) 
 Função cerebelar (coordenação/marcha) 



 Endocrinológico: 
 Geral 
 Tiróide 

 Pediátrico: 
 Índice de APGAR 

 Neonatal 

 Etapas do desenvolvimento normal pediátrico 
 

Explicação Paciente: 

 Explicação de fármacos: 
 Contraceção (ex:. contraceção oral combinada) 
 Insulina 
 Outros (abordados noutras unidades curriculares) 

 Explicação de doença (ex:. Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Herpes simples) 

 Explicação de resultado de meios complementares de diagnóstico (ex:. endoscopia 
digestiva, citologia cervical) 

 Explicação de procedimentos invasivos/intervenção cirúrgica 
 Obter consentimento informado 
 Comunicação com doentes portadores de deficiência auditiva 

 
Procedimentos: 

 Avaliação da glicémia capilar 
 Administração de fármacos intramuscular, subcutânea e intradérmica 
 Exame de urina com tiras reagentes 

 Higienização das mãos e separação de resíduos hospitalares 
 Suporte Básico de Vida 
 Interpretação de meios complementares de diagnóstico: 

 Radiografia torácica 
 Audiograma 
 Outros (abordados noutras unidades curriculares) 

 Desenhar uma árvore genealógica 

 

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem  

Demonstração por especialistas das manobras práticas. Utilização de equipamentos e 

modelos anatómicos através dos quais os Estudantes treinam essas mesmas manobras 

práticas. 

 

Avaliação 

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

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

compreende dois testes ao longo do ano letivo. Os testes serão realizados no formato 

Objective Structured Clinical Examination (OSCE). O formato do OSCE será determinado 

pela direção pedagógica do MIM em conjunto com o regente da UC anualmente. Cada teste 

poderá ter entre 5 a 8 estações de avaliação e a nota final será calculada fazendo a média 

aritmética das classificações pelas estações dos dois testes (entre 10 e 16 estações). Para 

além da assiduidade conforme anteriormente descrito, a aprovação a esta Unidade 

Curricular (UC) está dependente das seguintes condições: 

O aluno não reprovou a mais do que um quarto das estações no total dos dois testes. 

A média final dos dois testes é igual ou superior a 9,5 valores. 



O momento avaliativo em formato OSCE pode ter duração superior ao período de teste 

propriamente dito, como forma de garantir igualdade de circunstâncias para os diferentes 

grupos de alunos. Os alunos devem cumprir as indicações dadas pelos docentes e 

funcionários da UALG implicados na organização do momento avaliativo. O não 

cumprimento das instruções pode ser considerado fraude. 

No momento preparatório (briefing) que antecede o momento avaliativo, todos os alunos 

têm de assinar a folha de presenças. Eventuais intercorrências durante o momento 

avaliativo terão de ser comunicadas ao docente responsável no momento que finaliza o 

momento avaliativo (debriefing).  

Todos os itens da grelha de avaliação deverão ser preenchidos pelo Júri. Quando existir 

alguma imprecisão no preenchimento da grelha por parte do júri, este deve riscar em “cruz” 

o que não estiver correto, rubricar e escrever por extenso na grelha o valor a atribuir ao 

respetivo item. Caso se identifique algum item não assinalado na grelha será admitida a 

pontuação máxima desse item.  

A identificação das grelhas de avaliação é da responsabilidade do júri sendo verificada pelo 

corpo docente presente no momento avaliativo.  

Na eventualidade de existir de alguma incongruência num item da grelha de avaliação esta 

será analisada pelo corpo docente e caso se justifique, o valor do item poderá ser excluído 

ou pontuado coletivamente na grelha. 

A nota de cada estação de OSCE é algoritmicamente calculada da seguinte forma: 

Cálculo do Score soma dos itens da grelha de avaliação; 

Ajuste do modelo linear (preferencial) entre o resultado do passo 1 e a classificação 

qualitativa que consta na ficha de avaliação; 

O ponto de corte (9,5) resulta do valor estimado na expressão calculada no passo 2; 

Caso existam diferenças estatisticamente significativas do ponto de corte nos diferentes 

grupos repetem-se os passos 2 e 3 calibrando-se posteriormente o diferencial entre grupos. 

Depois de realizado o exame os alunos podem visualizar as grelhas de avaliação de OSCE, 

uma vez, em período estipulado para o efeito, mediante agendamento, na presença de pelo 

menos um docente. Quando o aluno não puder comparecer na data estipulada, deverá 

informar os responsáveis da UC nas 24h que antecedem a data agendada, para que se posa 

proceder a um agendamento alternativo. A visualização das grelhas será sempre em data 

que anteceda no mínimo 30 dias do seguinte momento avaliativo de OSCE. 

A avaliação dos OSCE é feita por um Júri por estação, tendo este a responsabilidade da 

mesma. 

A nomeação e formação do Júri é da responsabilidade do corpo docente da UC.   

Em caso de falta justificada ao momento avaliativo, o aluno deve requerer novo 

agendamento nos seguintes 5 dias úteis. Neste novo momento avaliativo a avaliação poderá 

ser em formato diferente de OSCE e poderá ter lugar fora das instalações da UALG, 

nomeadamente em instituições de saúde com as quais o Mestrado Integrado em Medicina 

da UALG, tenha protocolos de colaboração. Sempre que o formato da avaliação não for por 



OSCE, esta pode ocorrer em cenário clínico com “pacientes reais”, sob avaliação direta por 

um júri composto preferencialmente por 2 ou mais elementos mediante preenchimento de 

grelha específica deste momento avaliativo. 

Obs: Esta disciplina não é passível de prova de melhoria. 
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