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Curso/Ano: MEDICINA/4º ano Ano Lectivo: 2018/2019 
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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: 
Seguimento Clínico Doentes 2 (Seguimento Integrado na 

Comunidade) 

Área Científica: Medicina 

Regente: Dina Gaspar 

Código Unid. Curricular 15371038 ECTS: 4 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL)  

Trabalho de Campo (TC) 80 

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 5 

Outra (O)  

Total 85 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:   110 



 

Objetivos Pedagógicos 

O objetivo principal da Unidade Curricular Seguimento Integrado na Comunidade é 
proporcionar ao estudante um percurso que lhe permita desenvolver competências 
interpessoais e competências sistémicas. Durante seis meses, pelo menos, o estudante faz o 
seguimento de um doente ou cuidador informal de modo a: 1. Perceber aspetos decorrentes 
da continuidade de cuidados 2. Observar diretamente as condições reais de vida das pessoas 
e da sua relação com o sistema de saúde 3. Analisar o impacto que a doença ou condição 
clínica pode ter na vida do paciente, do seu cuidador e da sua família. Espera-se que tal 
influencie a aquisição de atitudes adequadas ao desenvolvimento de uma relação 
médico/paciente profícua, terapêutica e humana assim como a futura capacitação para uma 
medicina mais humanística. Adicionalmente, os estudantes fazem uma apresentação oral e 
escrita do seu percurso, no sentido de: 4. Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo 5. 
Desenvolver competências de expressão oral e escrita. 

Conteúdos Programáticos 

O módulo desenvolver-se-á durante o segundo ano académico. Os estudantes seguirão um 
paciente, e a sua família, por um período mínimo de seis meses, podendo optar por:  

1. Um paciente sofrendo de dependência (paraplégico, senil, doença degenerativa, etc.) ou de 
doença crónica (diabetes, em diálise por insuficiência renal, esclerose múltipla, etc.), no 
sentido de perceber o impacto da sua condição clínica, quer no paciente quer nos restantes 
elementos da sua família.  

2. Um (a) cuidador (a) informal de um paciente com doença crónica ou dependência, no 
sentido de perceber o impacto da sua condição clínica, quer no (a) cuidador (a) quer na sua 
família. 

Métodos de Ensino-Aprendizagem  

Método centrado no estudante, utilizando várias metodologias ativas de aprendizagem:  

- Trabalho de campo (visitas em ambiente real de vida do paciente) num processo integrado 
(Acão-reflexão-ação);  

- Abordagem centrada na pessoa, numa perspetiva bio-psicosocial, através de observação 

direta (contacto com o doente);  

- Desenvolvimento de um trabalho independente do tutor/docente. 

Avaliação 

Modelo: Avaliação de relatório por júri e avaliação de apresentação oral por júri 

Ao longo das visitas que estão incluídas nesta UC os estudantes terão de preparar um 

relatório que servirá de base para a avaliação nesta UC. Para além disso terão de fazer uma 
apresentação oral baseada nesse mesmo relatório.  

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MRel x 0.6 + MApr x 0.4 (em que: NF – 
Nota Final que resulta da média aritmética do júri; NRel – Nota do relatório; MApr – média 
aritmética das notas dos avaliadores da apresentação oral). 

PENALIZAÇÕES 



Serão aplicadas as seguintes penalizações cumulativas: 

A. A entrega dos diversos elementos de avaliação terá de ser realizada até às 24:00h das 
respectivas datas limites. Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega 
dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do 

respectivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, um 

minuto ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção. 

B. Caso haja incumprimento dos limites de palavras estabelecidos para cada elemento de 
avaliação, serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento 
de avaliação por cada 500 palavras em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 500 palavras 
serão objecto da mesma sanção. 

C. Caso haja incumprimento dos limites de tempo estabelecidos para cada elemento de 
avaliação (apresentações orais), serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do 

respectivo elemento de avaliação por cada minuto em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 60 
segundos de atraso serão objecto da mesma sanção. 

D. Caso haja incumprimento das regras de formatação/identificação incorrecta dos 
elementos de avaliação, estes não serão considerados entregues, cabendo ao aluno a 
responsabilidade por o ter feito em formato erróneo. 

Obs: Esta UC não é passível de prova de melhoria 

Bibliografia Básica 

A adequada ao desenvolvimento dos conteúdos programáticos, e aos problemas de saúde 
do paciente em estudo. 

 


