INTERNATO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
ALGARVE

MANUAL DE FORMAÇÃO

Internos abrangidos pela Portaria Nº 45/2015
de 20 de Fevereiro de 2015

MANUAL de FORMAÇÃO (Internos abrangidos pela Portaria Nº 45/2015 de 20 de Fevereiro)

Os quatro anos do tempo de Internato são um tempo protegido de aprendizagem em
que o interno progressivamente assume as funções de um médico de família com os
seus inerentes direitos e deveres, mas em que o critério que torna adequada cada
actividade é o do interesse formativo e o cumprimento dos tempos e conteúdos do
programa de formação.
Coordenação de Internato MGF - Algarve
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I.

PREÂMBULO

Desde os anos oitenta, no final do século XX, que os organismos portugueses responsáveis
pela formação dos médicos de família se preocuparam em organizar Cadernetas de Estágio
ou Manuais de Formação, que sintetizassem a informação relevante para todos os
envolvidos no processo formativo.
Ao longo dos anos, as Cadernetas e Manuais de Formação, sucessivamente revistos e
actualizados, explicitavam a estruturação e cronograma geral do internato, os estágios e
seus objectivos educacionais, as metodologias avaliativas e os respectivos parâmetros e
critérios de avaliação. Continham ainda o regulamento interno, com definição das etapas,
tarefas e tempos a cumprir.
Em termos globais, assim é também com este Manual de Formação, que pretende ser um
documento operativo, um mapa onde internos e orientadores vão buscar as referências
(objectivos, metodologias) para traçar os planos individualizados (planos pessoais de
formação) e para definir o trabalho diário (tarefas) que cada um tem de organizar e rever
periodicamente, de acordo com a análise retrospectiva de cada etapa.
O Programa do Internato (publicado no Diário da República, 1ª série: Portaria nº 45/2015, de
20 de Fevereiro de 2015) constitui a referência central para todos os envolvidos na formação
em Medicina Geral e Familiar. A sua leitura atenta é imprescindível.
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II.

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

O Internato Médico de Medicina Geral e Familiar corresponde a um processo de formação
médica especializada, teórica e prática, fundamentalmente em exercício, tendo como
objetivo habilitar o médico à prática tecnicamente diferenciada da Medicina Geral e Familiar.
Rege-se pelo disposto no Decreto-lei n.º 13/2018, de 26 de fevereiro e pelo Regulamento do
Internato Médico (RIM), presente na Portaria nº79/2018 de 16 de março.
ORGÃOS DO INTERNATO
Cabe à Administração Central dos Sistemas de Saúde, IP a gestão e a coordenação geral
do internato médico.
São órgãos específicos do internato médico, com competências de estudo e de consulta na
conceção, organização e planeamento do internato, da orientação, coordenação e avaliação
do seu funcionamento e desenvolvimento: o Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM),
a Comissão Regional do Internato Médico (CRIM) e a Coordenação de Internato de
Medicina Geral e Familiar (CIMGF). As competências de cada um destes órgãos encontramse definidas no RIM.
A Coordenação de Internato de Medicina Geral e Familiar do Algarve (CIMGFAlg) reúne
quinzenalmente com a CRIM do Algarve e mensalmente com o CNIM, conforme
calendarização anual.
A CIMGFAlg tem a sede em Faro, e conta com 3 Direções de Internato integradas. A
Coordenação do Internato Médico e as suas Direções de Internato são nomeadas pela
respetiva ARS por um período de 3 anos.
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III.

ESTRUTURA E PROGRAMA DE FORMAÇÃO

O programa do Internato rege-se pela Portaria nº45/2015 de 20 de fevereiro.
A área de especialização em Medicina Geral e Familiar tem a duração de 48 meses, (44
meses úteis, mais 4 meses de férias). Concretiza-se mediante uma formação em estágio e
uma formação teórico-prática (Cursos Curriculares).
O eixo da sua estrutura é a formação em Medicina Geral e Familiar, definindo-se a partir daí
as áreas complementares, obrigatórias e opcionais.

ESTÁGIOS DE MGF
Os estágios de Medicina Geral e Familiar (MGF), considerados nucleares no Programa,
decorrerão em períodos estabelecidos, do primeiro ao último ano.
Os estágios de MGF1, MGF2 e de MGF3 têm a duração total de 7 meses cada um.
O estágio de MGF4 tem uma duração de 11 meses.
Os estágios obrigatórios de MGF são realizados na Unidade de Saúde de colocação.
ESTÁGIOS HOSPITALARES OBRIGATÓRIOS
Os estágios de Saúde Infantil e Juvenil, Saúde da Mulher, e Saúde Mental cada um com
a duração de 2 meses, são programados de forma sequencial indiferente no 1º, 2º ou 3º
ano. Incluem a assistência de 1 dia por semana à Unidade de Saúde de colocação.
O estágio de Medicina de Urgência é realizado de forma descontínua, com duração de 12
horas semanais durante 10 meses, 5 meses ao longo do 2º ano e 5 meses ao longo do 3º
ano. Este estágio é realizado em 5 serviços diferentes, com a seguinte distribuição:
- SU Ortotraumatologia: 1 mês
- SU Cirurgia Geral, SU Ginecologia/Obstetrícia e SUPediatria: 2 meses por valência
- SU Medicina interna: 3 meses
Poderá ser realizado em simultâneo com os estágios de MGF ou com os estágios opcionais,
não sendo possível a sua realização, enquanto estão a decorrer os restantes estágios
hospitalares obrigatórios.
Os estágios hospitalares obrigatórios são realizados no Centro Hospitalar Universitário do
Algarve (CHUA), nos hospitais de Faro e Portimão, conforme disponibilidade.
Excecionalmente estes estágios poderão ser programados fora da região, em caso de se
confirmar a inexistência de capacidade formativa total ou parcial no hospital de referência.
Cabe à CIMGFAlg a programação destes estágios, assim como das possíveis alterações
que possam ser necessárias para a sua adaptação à realidade loco regional.
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Os objetivos gerais de desempenho e conhecimentos dos estágios de MGF e dos estágios
obrigatórios hospitalares encontram-se definidos na Portaria que regula o Programa do
Internato.
Os objetivos educacionais para cada destes estágios encontram-se detalhados no final
deste manual.
ESTÁGIOS OPCIONAIS
São programados dois meses de estágios opcionais no 1º, 2º e 3º ano, perfazendo um total
de 6 meses.
Os estágios poderão ter uma duração de 1 ou 2 meses e deverão ter em conta os recursos
loco-regionais de formação.
Para além dos objetivos gerais de desempenho e conhecimentos definidos na Portaria,
deverão ser definidos os objetivos individuais de formação para cada estágio, devendo
contar com o parecer positivo do orientador de formação.
As escolhas relativas aos estágios opcionais, devem ser entregues na Coordenação de
Internato até 30 de Setembro, num mínimo de 4 propostas por ordem de preferência
(formulários em anexo). Se os pedidos não derem entrada antes das datas limite, a
Coordenação reserva-se o direito de definir os estágios que considerar pertinentes.
Estes pedidos só serão deferidos se existir capacidade formativa dos serviços, se se
inserirem dentro do núcleo de instituições previstas e se as escolhas efetuadas forem
coerentes para o percurso formativo do interno na especialidade. A sua realização obriga a
que haja deferimento pelas Direções de Internato.
Os estágios opcionais poderão ser realizados noutras instituições, desde que se demonstre
que constituem uma efetiva mais-valia para o programa formativo que o interno
frequenta. Os pedidos relativos a estágios realizados fora da região ou do país deverão
seguir a legislação em vigor definida para o efeito no RIM, e deverão:
•
•
•

Enquadrar-se no programa formativo, constituindo efetiva mais-valia
Ser realizados a partir do 3º ano de internato (preferencialmente)
Dar entrada na Coordenação, com:
- 15 dias de antecedência se estágio < ou = 30 dias
- 60 dias de antecedência se estágio > 30 dias (carece de autorização do pela CRIM,
e parecer técnico da Ordem dos Médicos)

A programação de estágios será atempadamente enviada aos internos e os seus
orientadores para seu conhecimento, em 2 épocas:
- Programação do 1º Semestre = até 15 de Novembro, de cada ano
- Programação do 2ºSemestre= até 15 de Maio, de cada ano
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ESTÁGIOS CURTOS
Destinados à aquisição de aptidões e de procedimentos técnicos específicos. A sua
realização é opcional. A duração de cada estágio curto será variável, dependendo dos
objetivos definidos, num máximo de 180 horas a realizar durante os estágios de MGF3 e de
MGF4. Os estágios curtos não são sujeitos a avaliação.
As escolhas relativas aos estágios curtos devem ser entregues na Coordenação de
Internato no decurso de MGF3 e/ou MGF4 de forma atempada para possibilitar a sua
planificação (formulários em anexo).
Durante a realização dos estágios curtos não será requerida a assistência 1 dia por semana
à Unidade de Saúde.
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PLANO DE ESTÁGIOS (Resumo)

1º ano

MGF1 (7 meses)
Estágios Obrigatórios (2 meses)
Estágios Opcionais (2 meses)
Cursos Curriculares

2º ano

MGF2 (7 meses)
Estágios Obrigatórios (2 meses)
(inclui Estágio S. Urgência – 12h/semana - 5 meses)

Estágios Opcionais (2 meses)
Cursos Curriculares
Autoscopia

3º ano

MGF3 (7 meses)
Estágios Obrigatórios
(inclui Estágio S. Urgência – 12h/semana - 5

Estágios Opcionais
Estágios Curtos
Cursos Curriculares

4º ano

MGF4 (11 meses)
Estágios curtos
Cursos Curriculares
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IV.

PLANO PESSOAL DE FORMAÇÃO

Deve ser contratualizado, entre o orientador e o interno, um plano de trabalho para cada ano
de Internato. Este plano designa-se por Plano Pessoal de Formação (PPF).
O PPF é um documento de trabalho que será modificado e acrescentado sempre que for
considerado adequado, devendo ser revisto periodicamente.
A palavra “contrato” vem do latim “desenhar em conjunto”. O PPF, como chave da
contratualização do percurso de aprendizagem entre interno e orientador, tem como filosofia
subjacente que:
-

os internos são diferentes entre si e têm processos e modos diferentes de aprender,
para além de diferentes conhecimentos pré-adquiridos;

-

a participação no processo de planificação aumenta a motivação, condição
indispensável à aprendizagem.

Para a elaboração do PPF é necessário que se conheça o Programa de Formação
(estrutura e objetivos educacionais do Internato), reconhecendo-o como quadro de
referência, assim como as condicionantes do exercício presente e futuro.
O PPF, não obstante a livre criatividade de cada um, deverá conter os seguintes itens:
-

objetivos (descrição do que se pretende conseguir ao longo de cada estágio);

-

métodos e/ou estratégias de aprendizagem (explicitação de como se pretende atingir
os objetivos definidos);

-

atividades e tarefas (descrição das atividades e tarefas a realizar ao longo do Internato
e previsão da sua quantificação, quando for pertinente);

-

métodos e critérios de avaliação (explicitação de formas de análise e crítica das
atividades e tarefas realizadas e da sua adequação aos objetivos previstos).

Cada plano deve incluir, obrigatoriamente, a descrição do horário de trabalho
(40h/semana).

Os PPF deverão ser enviados à respetiva Coordenação de Internato, em formato eletrónico,
até final do 2º mês no primeiro ano de Internato e até ao final do 1º mês de cada um
dos anos seguintes de Internato, e estão sujeitos à sua aprovação.
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V.

AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação e aproveitamento no decurso do Internato comporta dois tipos de
avaliação: a avaliação contínua e a avaliação final.

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
A avaliação do aproveitamento no decurso do Internato é contínua e de natureza formativa,
tendo como finalidade, no âmbito de cada estágio, aferir os componentes do Desempenho
Individual e do Nível de Conhecimentos. Em cada um destes componentes a
classificação de igual ou superior a 10 valores é condição necessária para aprovar o
estágio.
Os resultados da avaliação contínua são expressos de forma a diferenciar a aptidão dos
médicos internos e serão consideradas no âmbito da discussão curricular que integra a
avaliação final.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho é feita de forma contínua, concretizada no final de cada estágio
e da responsabilidade do tutor/orientador de formação dos respetivos estágios.
A avaliação formativa de Desempenho é uma forma de regulação interna de aprendizagem,
onde as necessidades formativas diagnosticadas devem ser reinvestidas no plano de
formação (quer o interno quer o orientador recuperam informações úteis a cada um e ao
projeto que é de ambos). Os referentes de avaliação encontram-se expressos sob a forma
de objetivos educacionais neste Manual de Formação. (Anexo 1)
Ao longo do Internato o orientador utilizará diferentes estratégias para este fim: análise
aleatória de casos, revisão regular do trabalho diário, partilha de experiências clínicas,
análise de consultas videogravadas, entre outras, tendo como suporte listas de verificação,
escalas e grelhas de observação, ou outras.
No final de cada estágio, o interno apresentará ao tutor/orientador um Relatório de
Atividades de Estágio. Os Relatórios de Estágio deverão ser elaborados a partir do início
de cada estágio e concluídos até ao final do mesmo, sendo a sua execução valorizada no
âmbito da avaliação de desempenho do estágio em causa. O prazo limite para o seu envio
em
formato
eletrónico
ao
Secretariado
da
Coordenação
de
Internato
(secintmgf@arsalgarve.min-saude.pt), é de 8 dias úteis antes da data da avaliação de
conhecimentos, para ser alvo de análise e discussão com intuito formativo, sem ser objeto
de classificação nesta avaliação. As normas de elaboração do Relatório de Atividades dos
Estágios de MGF encontram-se definidas em documento próprio (em Anexo).

11

MANUAL de FORMAÇÃO (Internos abrangidos pela Portaria Nº 45/2015 de 20 de Fevereiro)

No final de cada estágio será dada ao interno uma classificação resultante da observação
do seu desempenho. Deverão ser considerados em cada estágio os seguintes parâmetros
legalmente previstos:
a) Capacidade de Execução Técnica
b) Interesse pela Valorização Profissional
c) Responsabilidade Profissional
d) Relações Humanas no Trabalho
É da responsabilidade dos orientadores de formação ou dos tutores de estágio, nos estágios
que decorram fora da unidade de colocação, (art. 60º do RIM) comunicar aos internos os
resultados das avaliações realizadas, no final de cada estágio. Estes resultados devem ser
ainda enviados à Coordenação de Internato MGF no prazo de 8 dias após a avaliação de
cada estágio.
A avaliação de desempenho é obrigatória para poder considerar que o estágio foi concluído
com aproveitamento.
As Grelhas de Avaliação de Desempenho dos diferentes estágios, são enviadas em formato
digital pelo secretariado da Coordenação aos orientadores de formação e ao secretariado do
Internato hospitalar (exemplares em Anexo).

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
A Avaliação de Conhecimentos tem por finalidade apreciar a evolução do médico interno
relativamente aos objetivos de conhecimento do programa de formação referente a cada
estágio obrigatório decorrido no ano em avaliação. Os estágios opcionais não são sujeitos a
avaliação de conhecimentos, contando apenas a classificação de desempenho.
Existem 2 épocas de avaliação em cada ano a decorrerem na 2ª semana de Julho e 3ª
Semana de Dezembro respetivamente (datas aproximadas e sujeitas a alteração conforme
disponibilidade). Nas duas épocas serão convocados todos os internos que tiverem os
estágios concluídos até à data da avaliação.
Serão proporcionados 10 dias úteis para estudo a cumprir horário dentro da unidade, a
distribuir nas 2 épocas, consoante a programação individual. Apenas os casos em que
excecionalmente a Unidade de Saúde não reúna as condições necessárias para garantir o
tempo de estudo, os internos poderão realizar estas horas noutro local (biblioteca, outra
unidade, etc). Estes casos deverão ser comunicados à Coordenação, para poder proceder
em termos de verificação de idoneidades, e explicitar o local onde pensam realizar esta
atividade, sendo que, em nenhum caso, poderão ser realizadas no próprio domicílio.
Relembrar ainda a obrigatoriedade do registo biométrico.
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A Avaliação de Conhecimentos consta de:
- Componente Escrita: Perguntas de resposta rápida (escolha múltipla, correspondência,
verdadeiro e falso ou preenchimento de espaços em branco), com um peso de 60% da
prova:
• 30 perguntas para os estágios de MGF
• 15 perguntas para os estágios obrigatórios
(As instruções da componente escrita encontram-se em Anexo)
- Componente Oral: Perguntas práticas, com um peso de 40% da prova
• 2 perguntas para os estágios de MGF
• 1 pergunta para os estágios obrigatórios
Os internos contarão com 20 minutos para cada pergunta, para estruturar a sua resposta e
defendê-la oralmente perante um júri, formado por 2 elementos (sendo ambos orientadores
de formação).
A avaliação de Conhecimentos determinará, em cada um dos estágios, uma classificação
discriminada numa escala de 0 a 20, de acordo com as disposições do RIM.
Poderá haver necessidade de realizar avaliações fora destas duas épocas em casos
excecionais para alguns internos desfasados, podendo ser utilizado outro formato de
avaliação.

A falta de aproveitamento num estágio, seja na sua vertente de desempenho como na de
conhecimento, determinará a sua repetição, não podendo ultrapassar a duração máxima
prevista para esse estágio. Em casos excepcionais, poderá o médico interno frequentar por
uma terceira vez o estágio em causa sem direito a remuneração. Esta situação será
aplicável apenas para um máximo de dois estágios (Ver Regulamento do Internato Médico Portaria nº 79/2018).
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AVALIAÇÃO FINAL
A Avaliação Final destina-se a avaliar o candidato, refletindo o resultado de todo o processo
formativo, e incide sobre a integração de conhecimentos, aptidões e atitudes adquiridos pelo
médico interno durante o internato. Inclui a prestação de provas públicas (curricular, prática
e teórica) realizadas por um júri nacional, composto por três elementos.
A prova curricular consiste na avaliação e discussão do curriculum vitae do interno. A
análise crítica deste documento é feita de acordo com os parâmetros legalmente
estabelecidos. No essencial pretende-se avaliar a vivência durante os estágios, a forma das
experiências e dos acontecimentos que os constituem e a capacidade de autoaprendizagem e de reflexão sobre a prática. Aquando da discussão os examinadores
procurarão questionar o candidato sobre o que fez, como fez, porque fez e como analisa
criticamente essa experiência. A classificação final da prova curricular tem em conta a média
ponderada da classificação obtida durante os estágios do programa formativo, a qual tem
um peso de 40% na respetiva classificação. À Grelha da prova é definida pelo Colégio da
Especialidade de MGF.
A prova prática consiste na discussão de 3 casos clínicos (mini-casos), sob a forma de
doente simulado. Cada candidato simulará 3 consultas de 20 minutos durante o tempo
máximo total de 60 minutos. Os mini casos são iguais em todo o território nacional. Os
membros do júri nesta prova concentram-se na comunicação com o utente/doente, assim
como os diferentes itens do sistema RMOP. No essencial pretende-se avaliar a
transferência da aprendizagem situações reais.
A prova teórica assume o formato de uma prova nacional escrita de escolha múltipla.
No final é atribuída uma classificação que lhe confere o grau de Assistente de Medicina
Geral e Familiar, resultante da média aritmética das classificações obtidas nas provas
curricular, prática e teórica, na escala de 0 a 20.
As provas da Avaliação Final regem-se por Regulamento próprio.
Recomenda-se a leitura da Secção II do Regulamento do Internato e dos documentos
relativos à Prova Final do Internato Médico publicados no site da Ordem dos Médicos
(http://ordemdosmedicos.pt/colegio-da-especialidade-de-medicina-geral-e-familiar).
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VI.

CURSOS E ATIVIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS

CURSOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
Terão lugar no decurso dos estágios de MGF1, MGF2, MGF3 e MGF4 e estão directamente
relacionados com os objectivos formativos de cada um destes estágios.
Para a frequência dos cursos, os internos serão incluídos em grupos e serão
atempadamente informados das datas da realização dos mesmos.

AUTOSCOPIAS
Ao longo do percurso formativo os internos serão incentivados a videogravar consultas
(cumprindo os procedimentos necessários) para auto e hetero-avaliação. No decurso do
internato, como actividade curricular obrigatória, todos os internos deverão submeter uma
Autoscopia (consulta videogravada) à apreciação de uma comissão, que será designada
em devido tempo.

ENCONTRO REGIONAL DE INTERNOS E ORIENTADORES DE MGF –
ALGARVE
À semelhança dos anos anteriores realizar-se-á um encontro anual de trabalho, com cariz
de actividade curricular, destinado a todos os internos e orientadores. Este Encontro
organizado anualmente por uma EIO (em rotatividade) apresenta-se como uma
oportunidade de partilha de experiências proporcionando a actualização técnico-científica e
a divulgação de trabalhos científicos entre todos os que estão ligados à formação na área de
especialização em Medicina Geral e Familiar.

REUNIÕES DE EQUIPA INTEGRADA DE INTERNOS E ORIENTADORES (EIO)
A Equipa Integrada de Internos e Orientadores é uma estrutura de apoio e desenvolvimento
local, que contraria e permite ultrapassar os constrangimentos do isolamento no exercício da
prática clínica e, principalmente, no desenvolvimento das funções do orientador de formação
e na motivação dos internos. Compete a cada Equipa:
- Reunir, periodicamente, para troca de experiências, discussão de dificuldades e
construção
conjunta de soluções, aferição de técnicas pedagógicas e do progresso
conseguido pelos internos;
- Fornecer informação de retorno e sugerir aspectos de melhoria sobre material pedagógico
elaborado pela Coordenação (Caderneta, escalas de avaliação, textos de apoio, protocolos
e recomendações clínicas, contactos pela Internet, outros);
- Criar recursos didácticos pertinentes ao processo de ensino/aprendizagem;
- Reunir com o seu grupo de internos para discussão de casos clínicos, artigos e
apresentação de trabalhos.
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Cada EIO reúne conforme calendarização anual a definir e enviar à Coordenação até 30 de
Novembro.

Quando qualquer uma destas atividades curriculares decorra durante um estágio obrigatório
ou opcional fora da unidade, o interno deverá fazer corresponder a atividade com o período
destinado à vinda à unidade, de forma a não repercutir negativamente na assiduidade do
estágio.
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VII.

REGULAMENTO INTERNO

Assiduidade
O circuito das folhas de assiduidade é acordado entre a Coordenação de Internato MGF e
as Direções dos ACeS Sotavento, Central e Barlavento e entre a Coordenação de Internato
MGF e a Direção de Internato do CHUAlgarve – Unidades de Faro e Portimão ou as
Direções de outros Serviços onde decorram estágios de internos MGF. A Coordenação de
Internato MGF envia as folhas de assiduidade para os ACeS referidos, relativamente aos
estágios MGF1, MGF2, MGF3, MGF4 e ao dia de vinda semanal à Unidade de colocação do
interno durante os estágios que decorram fora desta, e informa à Direção de Internato
hospitalar relativamente à programação formativa proposta de forma a que o registo
biométrico de assiduidade seja planificado em conformidade.
O interno deve anotar diariamente o seu horário de trabalho prestado na folha de registo de
assiduidade respetiva, e/ou no registo biométrico se aplicável.
No final do mês a Direção de Internato hospitalar envia ao ACES de colocação do interno a
folha de assiduidade relativa ao estágio hospitalar em curso e o ACES enviará à
Coordenação de Internato MGF cópia dos registos de assiduidade bem como de
comprovativos de faltas justificadas.
Plano de férias (Documento em anexo)
As férias deverão dar entrada na Coordenação do Internato até ao dia 28 de Fevereiro de
cada ano. Conforme a legislação em vigor, as mesmas poderão ser ou não deferidas, de
acordo com a programação dos estágios, de forma a não prejudicar a sua frequência (art. 39
do Regulamento do Internato Médico – Portaria 78 de 2018).
Qualquer alteração, relativamente ao mapa de férias de cada ano, deverá dar entrada na
Coordenação de Internato pelo menos 30 dias antes da alteração sugerida.
No pedido de férias e de alteração de férias deverá constar o parecer do Orientador de
formação nos seguintes termos: “Concordo” ou “Discordo por…”.
Comissão Gratuita de Serviço
De acordo com o previsto na Circular Interna 66 de 2014 da ARS Algarve, os pedidos de
Comissão Gratuita de Serviço devidamente preenchidos devem ser atempadamente
enviados para parecer à Coordenação de Internato MGF, uma vez que podem colidir com a
programação formativa, sendo esta Coordenação a encaminhá-los ao ACES de colocação
do interno. Devem conter também parecer e assinatura do Orientador. O parecer deve
atestar da sua pertinência e interesse para o percurso formativo do interno.
(Documento em anexo)
Boletim itinerário (BIAC)
De acordo com o previsto na Circular Interna 3 de 2014 da ARS Algarve – ‘Regulamento de
Ajudas de Custo e de Transporte da ARS Algarve’.
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Relativamente à deslocação para reuniões no âmbito do Internato, encontro regional,
avaliações, cursos curriculares, autoscopia passíveis de pagamento de ajudas de custo ou
de transporte, deve ser preenchido por cada interno e orientador mensalmente, um impresso
original (modelo oficial nº 683 exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda), que será
enviado com a folha de assiduidade do mês.
Suplementos Remuneratórios
Relativos à deslocação de internos param efeitos de estágio em serviço/estabelecimento
situado a mais de 50 Km da sua unidade funcional de colocação (de acordo com o artigo 21
do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de Agosto, alterado pelos Decretos - Lei nºs 11/2005,de
6 de Janeiro, 60/2007, de 13 de Março, nº45/2009, de 13 de Fevereiro, e nº177/2009, de 4
de Agosto).
Estatuto de Trabalhador Estudante
No usufruto do Estatuto de Trabalhador Estudante (Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro) tem
de ser assegurado a compatibilidade com as obrigações decorrente do internato,
nomeadamente:
•
•
•
•
•

Cumprimento do horário semanal de 40h;
Não alteração substancial do conteúdo das atividades a realizar;
Comprometimento por parte do interno em dar prioridade a todas as atividades
relacionadas com o internato médico: avaliações, reuniões, cursos curriculares;
Entregue do horário que se compromete efetuar quer ao nível dos Cuidados de
Saúde Primários, quer hospitalares; com parecer positivo deste internato;
Entrega de parecer positivo do orientador.

Pedidos de licença de amamentação, horários contínuo e flexível
Em caso de usufruto de horário de amamentação (art 47º da Lei nº 7/2009, de 12 de
Fevereiro), ou de horário contínuo (art 114º da Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro), ou de
horário flexível (art 111º da Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro), deverá o interno informar a
coordenação e entrar em comunicação com o seu diretor de internato, enviando proposta de
horário (na unidade funcional de colocação e no hospital) de forma a poder agilizar,
programar e concretizar os devidos estágios.
Faltas e a sua repercussão
Para ter aproveitamento positivo num estágio, o interno deverá cumprir, no mínimo
90% do tempo correspondente ao tempo lectivo previsto para o estágio.
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Contatos/ Circuitos de comunicação:

A Coordenação de Internato de MGF Algarve tem a sua sede na Rua João de Deus, nº 45
1º direita, 8000-368, Faro.
Telefone: 289826491
Mail do secretariado: secintmgf@arsalgarve.min-saude.pt
Mail da Coordenação: coordenacaomgf@arsalgarve.min-saude.pt
Segundo o seu local de trabalho, os internos deverão dirigir-se:
•
•

Internos do ACES Barlavento: sec_mgf_ptm@arsalgarve.min-saude.pt
Internos do ACES Central:
- sconceicao@arsalgarve.min-saude.pt
- yrodrigues@arsalgarve.min-saude.pt
• Internos do ACES Sotavento: gcaldeira@arsalgarve.min-saude.pt
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OBJECTIVOS EDUCACIONAIS POR ESTÁGIOS
Estágio de MGF1
Os objetivos de conhecimento e de desempenho a atingir no final do primeiro estágio estão
definidos no Programa de Formação (Portaria nº 45/2015).
A definição europeia de Medicina Geral e Familiar define para a especialidade onze
características, a partir das quais se identificam seis competências nucleares. Cada uma
dessas competências começa a ser trabalhada no início do internato, desenvolvendo-se ao
longo dos diferentes estágios.
É a partir destes dois referenciais e dos objetivos específicos trabalhados e atingidos pelos
internos durante os últimos anos nos estágios de MGF1, que se desenvolve esta proposta.

Objetivos gerais para o estágio de MGF1
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais para o estágio de MGF1
1. Conhecer os conceitos fundadores da especialidade e compreender a Medicina Geral e
Familiar no contexto do sistema de saúde em Portugal.
2. Conhecer os diferentes diplomas legais que enquadram a saúde.
3. Caracterizar a comunidade em que está inserida a unidade de saúde, nos seus
diferentes aspetos (demográficos, socioeconómicos, culturais e de recursos de saúde),
analisando a repercussão dessas características na organização dos cuidados de saúde
e na saúde das populações.
4. Identificar os principais problemas e indicadores de saúde da comunidade.
5. Identificar a articulação funcional entre USF/UCSP/CS e as outras estruturas de saúde
(serviços/hospitais/centros hospitalares) e ainda com as instituições comunitárias.
6. Conhecer e compreender as articulações funcionais entre os diversos grupos
profissionais, nas unidades de saúde.
7. Conhecer e compreender a consulta como um todo estruturado.
8. Conhecer os diferentes modelos de consulta e as suas implicações.
9. Conhecer as particularidades da anamnese e da caracterização semiológica dos
quadros clínicos pouco organizados e indiferenciados.
10. Realizar o exame físico dirigido e executar procedimentos diagnósticos, tendo em conta
os dados da anamnese.
11. Formular hipóteses de diagnóstico integrando sintomas, sinais e conhecimentos
epidemiológicos referentes aos problemas mais frequentes.
12. Anotar, sintética e organizadamente, os dados da anamnese e do exame físico, os
problemas de saúde identificados e o plano terapêutico, utilizando os vários
componentes do registo médico orientado por problemas (RMOP).
13. Aplicar diferentes técnicas de entrevista no decurso de uma consulta.
14. Conhecer os princípios de uma comunicação facilitadora da relação médico-doente.
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15. Conhecer o conceito da família como sistema e o papel da família como factor de stress
ou como recurso a utilizar em caso de doença, bem como a interacção da doença com a
dinâmica familiar.

Estratégias e metodologias formativas
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realização de consultas acompanhadas ou em autonomia parcial.
Aplicação de metodologias de ensino/aprendizagem (consulta ombro a ombro,
discussão de caso, análise de registo).
Realização de cursos curriculares.
Participação em reuniões clínicas de serviço e em reuniões periódicas ou ocasionais
com outros internos e/ou outros profissionais.
Leitura de bibliografia relevante.
Elaboração / apresentação de trabalhos científicos/protocolos.

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de MGF).
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Estágio de MGF2
Os objetivos de conhecimento e de desempenho a atingir no final do segundo estágio de
Medicina Geral e Familiar estão definidos no Programa de Formação (Portaria nº 45/2015).
Os diversos objetivos estão delineados tendo em conta a progressão em complexidade de
cada uma das etapas do internato. A presença de determinados objetivos num estágio de
MGF significa que esse é o momento de avaliar o seu grau de cumprimento, mas não
impede que o seu treino tenha sido iniciado e concretizado em fase anterior do Internato.

Objetivos gerais para o estágio de MGF2
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais para o estágio de MGF2
1. Conhecer e utilizar os instrumentos de caracterização e de avaliação familiar, necessários
à compreensão da estrutura e da funcionalidade das famílias.
2. Identificar, a partir da utilização desses instrumentos de análise, indivíduos, famílias e
grupos em risco e promover as intervenções adequadas a cada situação.
3. Aplicar adequadamente procedimentos preventivos a qualquer paciente e intervir na
educação para a saúde, promovendo o controlo de fatores de risco e reforçando os fatores
protetores e a adoção de estilos de vida saudáveis.
4. Efetuar consultas de vigilância de saúde a grupos de utentes com necessidades
específicas de saúde, aplicando os protocolos de vigilância e seguimento utilizados em
Medicina Geral e Familiar.
5. Conhecer a prevalência dos principais problemas de saúde crónicos ou de evolução
prolongada e a incidência de algumas doenças comuns.
6. Conhecer os motivos de procura de consulta mais frequentes em Medicina Geral e
Familiar.
7. Abordar os problemas de saúde, agudos e crónicos, mais comuns e as afeções que põem
a vida em risco ou determinam complicações ou consequências graves.
8. Utilizar os conhecimentos e técnicas epidemiológicas no processo de raciocínio e decisão
clínicos.
9. Formular e testar hipóteses diagnósticas, selecionando adequadamente os exames
complementares e analisando criticamente o processo de decisão diagnóstica, referente aos
problemas de saúde mais frequentes e às afeções que põem a vida em risco.
10. Interpretar os testes diagnósticos mais comuns.
11. Estabelecer uma eficaz comunicação com o paciente, dando-lhe oportunidade de
exprimir ideias e preocupações, prestando esclarecimentos em linguagem adequada e
efetuando o controlo da perceção por parte do paciente.
12. Conduzir consultas de forma estruturada, tendo em conta sentimentos e emoções, de
forma a envolver o paciente nas decisões (quer de mudanças de estilo de vida, quer
diagnósticas ou de terapêutica).
13. Estabelecer adequadamente a relação médico-doente e utilizá-la como parte integrante
do processo diagnóstico e terapêutico.
14. Selecionar indicadores que permitam a caracterização de uma lista de utentes.
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15. Estruturar um sistema de informação que permita planear, organizar, monitorizar e
avaliar o seu trabalho.

Estratégias e metodologias formativas
✓ Realização de consultas acompanhadas ou em autonomia parcial.
✓ Aplicação de metodologias de ensino/aprendizagem (consulta ombro a ombro,
discussão de caso, análise de registo, autoscopia).
✓ Realização de cursos curriculares.
✓ Participação em reuniões clínicas de serviço e em reuniões periódicas ou ocasionais
com outros internos e/ou outros profissionais.
✓ Leitura de bibliografia relevante.
✓ Elaboração / apresentação de trabalhos científicos/protocolos

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de MGF).
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Estágio de MGF3
Os objetivos de conhecimento e de desempenho a atingir no final do terceiro estágio de
Medicina Geral e Familiar estão definidos no Programa de Formação (Portaria nº 45/2015).
Os objetivos educacionais estão delineados tendo em conta que no final deste estágio o
interno deve ser capaz de sistematizar a globalidade dos conhecimentos adquiridos e de os
aplicar, estabelecendo, para as diferentes situações, planos de atuação abrangentes,
exaustivos e integrados e de avaliar os seus resultados.

Objetivos gerais para o estágio de MGF3
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais para o estágio de MGF3
1. Caracterizar motivos de consulta, avaliando as ideias, preocupações e expectativas dos
pacientes.
2. Efetuar os procedimentos (semiológicos, diagnósticos e terapêuticos) indispensáveis à
prática da Medicina Geral e Familiar.
3. Identificar de forma integrada e exaustiva os problemas de saúde e/ou fatores de risco de
cada paciente, analisando-os no contexto pessoal, familiar, profissional e social.
4. Envolver o paciente na hierarquização dos problemas de saúde.
5. Estabelecer um plano de atuação para cada paciente englobando a totalidade dos
problemas e necessidades de saúde e utilizando de modo adequado os recursos
disponíveis.
6. Conhecer as possibilidades que a tecnologia médica lhe faculta e saber quando e como a
ela recorrer.
7. Conhecer os diferentes níveis de intervenção junto da pessoa doente ou com problemas
de saúde, incluindo os relativos à prescrição de fármacos mais frequentemente utilizados.
8. Identificar critérios de referenciação para cuidados secundários e referenciar
atempadamente.
9. Elaborar informação de referência, correta e sucinta, aos cuidados de saúde secundários
ou outros e estimular o envio da informação de retorno.
10. Conhecer a importância da relação
médico/doente/família no processo da consulta.

doente/família

e

da

comunicação

11. Negociar com os doentes o plano terapêutico, estimulando a sua autonomia,
responsabilizando-os pela sua saúde e auxiliando-os a lidar com a doença ou a
incapacidade dela resultante, bem como a promover a sua reabilitação ou paliação.
12. Aplicar em cada consulta as várias fases do processo de consulta.
13. Conhecer os aspetos psicossociais, éticos e legais envolvidos nos problemas de saúde
dos doentes.
11. Fazer a caracterização e a análise do conjunto de utentes selecionado para formação.
12. Sugerir formas de organização da consulta que tenham em conta as características da
lista de utentes que constitui o seu campo de estágio, as necessidades do serviço e os
recursos existentes.
13. Estruturar e gerir as atividades, otimizando-as ao tempo disponibilizado.
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14. Selecionar, para avaliação da prática, indicadores inerentes à gestão de uma lista de
utentes.
15. Avaliar regularmente as atividades desenvolvidas de acordo com os indicadores
selecionados para avaliação da prática e detetar aspetos ou atividades a incluir ou a
desenvolver no perfil profissional.
16. Conhecer os princípios pelos quais se deve nortear a leitura crítica de um artigo
científico.
17. Selecionar problemas da prática profissional para objeto de estudo e apresentação.
18. Aplicar a metodologia básica de investigação em estudos pertinentes em Medicina Geral
e Familiar.
19. Conhecer as regras da comunicação, escrita e oral, usando corretamente a terminologia
técnico-científica.
20. Analisar criticamente o seu trabalho.

Estratégias e metodologias formativas
✓ Realização de consultas em autonomia ou em autonomia parcial.
✓ Aplicação de metodologias de ensino/aprendizagem (discussão de caso, revisão de
caso, análise de registo e autoscopia).
✓ Realização de cursos curriculares.
✓ Participação em reuniões clínicas de serviço e em reuniões periódicas ou ocasionais
com outros internos e/ou outros profissionais
✓ Leitura de bibliografia relevante.
✓ Elaboração / apresentação de trabalhos científicos (relatos de caso, trabalhos de
revisão, trabalhos de investigação).

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de MGF).
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Estágio de MGF4
Os objetivos de conhecimento e de desempenho a atingir no final do quarto estágio de
Medicina Geral e Familiar estão definidos no Programa de Formação (Portaria nº 45/2015).
Os objetivos definidos para o último ano pretendem desenvolver diferentes capacidades nos
domínios da organização, gestão de processos e avaliação na prática da Medicina Geral e
Familiar, reforçando a componente reflexiva do exercício profissional.

Objetivos gerais para o estágio de MGF4
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais para o estágio de MGF4
1. Desenvolver o exercício reflexivo da prática profissional, planeando respostas
adequadas às diferentes situações de saúde (cuidados antecipatórios; situações agudas;
situações crónicas; sofrimento psicológico e psicossocial).
2. Explorar processos e instrumentos que suportem a tomada de decisão clínica.
3. Identificar exercícios avaliativos sobre a prescrição de medicamentos e utilização de
MCDT, selecionando situações passíveis de melhoria.
4. Identificar determinantes e indicadores de saúde utilizados na monitorização de
processo e resultados, na gestão da prática profissional.
5. Envolver o paciente na hierarquização dos problemas de saúde.
6. Identificar planos e estratégias de cuidados, no quadro de doentes de maior
complexidade nomeadamente: doentes em fim de vida e doentes com alto grau de
incapacidade que incluam a família/os cuidadores e atendam os aspetos legais
envolvidos.
7. Conhecer os aspetos gerais do tratamento farmacológico e não farmacológico das
situações clínicas mais frequentes do doente em cuidados paliativos.
8. Promover no plano de saúde global dos pacientes (prevenção primária, secundária,
terciária e quaternária) a equidade e justiça social na mobilização e utilização dos
recursos de saúde disponíveis.
9. Informar os doentes dos riscos e benefícios das decisões preventivas, diagnósticas e
terapêuticas, assegurando a sua partilha e/ou consentimento informado documental
quando tal for legalmente requerido.
10. Identificar as principais causas potenciadoras do “erro” clínico no exercício profissional.
11. Conhecer e aplicar medidas de gestão de risco na prática profissional desenvolvendo
estratégias para minimizar o seu impacto.
12. Reconhecer as implicações éticas na prática profissional e, mais especificamente nos
processos de tomada de decisão, tendo em conta os aspetos culturais, educacionais, os
valores individuais e familiares dos doentes e do médico.
13. Promover um comportamento profissional onde seja patente uma conduta de adesão a
princípios éticos nas relações com os doentes, profissionais de saúde e/ou instituições.
14. Analisar criticamente os padrões de solicitação de cuidados, desenvolvendo estratégias
para uma regulação de procura e melhoria da acessibilidade.
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15. Identificar as características da população não ativa e formular medidas de possível
interação.
16. Reconhecer os direitos humanos e os determinantes específicos de saúde para as
populações migrantes e/ou refugiadas no contexto multicultural da saúde.
17. Conhecer os princípios, metodologias e instrumentos da governação clínica e
organizacional em MGF, tendo em vista a incorporação de inovações e melhorias nas
práticas clínicas e nos processos organizacionais das unidades.
18. Identificar os elementos chave dum processo de contratualização, analisando
continuamente painéis de indicadores e metas, tendo em vista o reforço e melhoria das
práticas pessoais de trabalho norteadas por objectivos e resultados.
19. Identificar os modelos de trabalho colaborativo (equipas, comunidades de prática e/ou
parcerias) na estrutura organizacional dos cuidados de saúde, enquanto dispositivos
propiciadores da maturidade, da aprendizagem e da incorporação de inovações.
20. Identificar atributos inerentes ao papel de liderança em gestão de unidades e em
contexto de coordenação de equipa de saúde, analisando práticas de liderança
organizacional e de governação clínica.
21. Saber ler criticamente artigos científicos ponderando a sua relevância, aplicabilidade e
validade, e conhecer as metodologias de investigação quantitativa e de revisão, de
forma a interpretar o seu poder discriminativo e a robustez dos seus resultados.
22. Promover uma atitude sistemática de questionamento da realidade - contexto, prática e
atividade clínica – fazendo emergir estratégias de resposta (investigação quantitativa e
qualitativa, revisão, garantia de qualidade…) a reinvestir na resolução dos problemas e
melhoria das práticas.

Estratégias e metodologias formativas
✓ Realização de consultas em autonomia.
✓ Aplicação de metodologias de ensino/aprendizagem (discussão de caso, revisão de
caso, análise de registo, autoscopia).
✓ Realização de cursos curriculares.
✓ Participação em reuniões clínicas de serviço e em reuniões periódicas ou ocasionais
com outros internos e/ou outros profissionais.
✓ Leitura de bibliografia relevante.
✓ Realização de trabalhos científicos.

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de MGF).
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Estágio de Saúde Infanto-Juvenil
O médico de família deve ser capaz de acompanhar o desenvolvimento de uma criança,
desde o nascimento até à adolescência, resolvendo as intercorrências comuns e
identificando os problemas que justificam a intervenção de outros profissionais de saúde.
Assim, deve adquirir as capacidades necessárias ao estabelecimento de uma boa
comunicação com a criança, à identificação das manifestações de doença nas várias
idades, à familiarização com os problemas de saúde comuns e ao reconhecimento das
situações que exigem referenciação. Deve ainda ser capaz de estabelecer uma relação com
os pais, ou quem os represente, que permita a estes o desenvolvimento de conhecimentos e
atitudes adaptados a cada fase da evolução do seu filho.
Os objetivos definidos para o Estágio Hospitalar de Pediatria serão concretizados nos
serviços de pediatria onde, pela concentração de casos e diversidade de problemas, poderá
ser mais célere a aquisição das capacidades necessárias.
Naturalmente que o processo de aprendizagem relativo à área de cuidados à criança e
adolescente, por constituir parte importante da prática clínica em Medicina Geral e Familiar,
não se esgota no contexto do estágio hospitalar de pediatria.

Objetivos gerais para o estágio de Pediatria
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais
1. Conhecer as características das etapas mais importantes do desenvolvimento físico,
intelectual, emocional e social, do nascimento à adolescência.
2. Conhecer os desvios comuns do normal e identificar os sinais de alarme para referenciar
atempadamente.
3. Realizar o exame do recém-nascido.
4. Aplicar os diferentes métodos de avaliação do desenvolvimento, estaturo-ponderal e
psicomotor, desde o nascimento à adolescência.
5. Conhecer o valor da educação para a saúde e a oportunidade de prevenção da doença,
em todas as abordagens dos problemas da criança e do adolescente
6. Diagnosticar, aplicar as medidas imediatas e conhecer critérios de referenciação de
problemas comuns: icterícias do recém-nascido, vómitos, febre, convulsões, infeções
respiratórias e ORL.
7. Diagnosticar e tratar doenças comuns do foro alergológico, designadamente a asma e
rinite alérgica.
8. Identificar e aplicar critérios de referenciação de problemas cardiovasculares,
nomeadamente: doença cardíaca congénita, doença valvular, hipertensão arterial, dor
precordial, dor torácica.
9. Identificar e aplicar critérios de referenciação de algumas doenças inflamatórias: artrite
reumatoide juvenil, vasculites, púrpura de Henoch-Shönlein.
10. Identificar, tratar e aplicar critérios de referenciação de problemas do foro renal e
urológico, nomeadamente: infeções do trato urinário incluindo pielonefrites,
glomerulonefrites, hematúria e proteinúria, refluxo vesico-uretral, enurese.

28

MANUAL de FORMAÇÃO (Internos abrangidos pela Portaria Nº 45/2015 de 20 de Fevereiro)

11. Identificar, tratar e aplicar critérios de referenciação de problemas do foro
gastroenterológico, nomeadamente: refluxo gastroesofágico, gastroenterites, síndromes
de má absorção, intolerância alimentar.
12. Diagnosticar e corrigir a má nutrição.
13. Diagnosticar e tratar as parasitoses comuns.
14. Identificar e aplicar critérios de referenciação de problemas hematológicos e tecido
linfático, nomeadamente anemias, leucemias, adenites cervicais, linfomas.
15. Identificar, tratar e aplicar critérios de referenciação de problemas comuns da pele,
nomeadamente eczema/dermatite/atopia (SEDA), exantema e exantema viral, infeções
bacterianas e fúngicas, acne, urticária e eritema multiforme, queimaduras.
16. Identificar e aplicar critérios de referenciação de alguns problemas oftalmológicos,
nomeadamente: ambliopia, estrabismo, estenose do ducto lacrimal, olho vermelho,
dacreocistite.
17. Identificar os problemas cirúrgicos mais frequentes na criança e conhecer os respetivos
critérios de referenciação.
18. Fazer os diagnósticos de pé boto, de pé plano, luxação congénita da anca, dos desvios
axiais da coluna e de outras patologias ortopédicas comuns na criança e conhecer os
critérios de referenciação.
19. Abordar as queixas “falta de apetite”, “dor abdominal crónica” e “dor de cabeça”,
integrando-as no contexto clínico e familiar.
20. Estabelecer o diagnóstico de suspeição de maus tratos infantis e definir planos imediatos
de atuação.
21. Identificar os padrões de morbilidade e de mortalidade infantis e atuar de acordo com as
tendências institucionais para a melhoria destes indicadores.
22. Conhecer o impacto que o comportamento da família pode ter sobre a criança/
adolescente portador de doença aguda ou crónica, bem como a influência que estas
doenças podem ter sobre a dinâmica familiar; Conhecer circuitos de articulação com
pediatras e outros especialistas da área de saúde da criança e adolescente.

No Estágio em Saúde Infanto-Juvenil deve ser salientado o treino e interpretação
das seguintes técnicas/gestos:
- Avaliação do recém-nascido
- Avaliação do crescimento e do desenvolvimento psicomotor
- O exame objetivo da criança e adolescente nomeadamente avaliação da acuidade auditiva e visual
- Transporte do recém-nascido e outras medidas de promoção da saúde.

Estratégias e metodologias formativas
✓ Treino em contexto de internamento e de consulta externa.
✓ Observação e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos
profissionais.
✓ Participação nas reuniões clínicas do serviço e em reuniões periódicas ou ocasionais
com outros internos.
✓ Leitura de bibliografia relevante.
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Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de Estágio Hospitalar).
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Estágio de Saúde da Mulher
O médico de família deve saber lidar com os problemas de saúde específicos da mulher,
desde a adolescência à menopausa, atuando preventivamente, resolvendo as
intercorrências comuns e identificando as situações que justificam a intervenção de outros
profissionais de saúde.
Deve adquirir as capacidades necessárias à prestação de cuidados de planeamento familiar,
à vigilância da gravidez e puerpério normais e ao acompanhamento na menopausa.
Naturalmente que o processo de aprendizagem relativo à área de cuidados à mulher, por
constituir parte importante da prática clínica em Medicina Geral e Familiar, não se esgota no
contexto do estágio hospitalar, sendo este contudo um complemento essencial ao exercício
desenvolvido durante os estágios de MGF.
Os objetivos definidos para o Estágio Hospitalar de Obstetrícia/Ginecologia serão
concretizados nos serviços de Obstetrícia/Ginecologia onde, pela concentração de casos e
especificidade de problemas, poderá ser mais célere a aquisição das capacidades
necessárias.

Objetivos gerais para o estágio de Obstetrícia/ Ginecologia
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais
1. Conhecer os aspetos fisiológicos e psicológicos do normal desenvolvimento da gravidez.
2. Efetuar o exame obstétrico da grávida nas várias etapas do desenvolvimento da
gravidez.
3. Interpretar os procedimentos de monitorização de uma gravidez normal (clínicos,
laboratoriais e ecográficos).
4. Efetuar uma abordagem humanizada da mulher grávida e do casal, avaliando o risco
pré-natal nas suas várias dimensões.
5. Atuar, do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, nas patologias intercorrentes mais
comuns na grávida: infeções respiratórias, urinárias, ginecológicas, cárie, insuficiência
venosa dos membros inferiores, dispepsia, obstipação e outros.
6. Identificar sinais de alarme, diagnosticar, fazer a abordagem precoce e a referenciação
das situações: ameaça de aborto, infeções do grupo TORCH, diabetes gestacional,
asma, epilepsia, hipertensão, gravidez múltipla, incompatibilidade Rh, atraso de
crescimento intrauterino.
7. Identificar os medicamentos de uso permitido e interdito durante a gravidez e na fase de
aleitamento.
8. Efetuar a avaliação global de saúde da mulher puérpera.
9. Conhecer a importância do aleitamento materno, saber como incentivá-lo e como
resolver os problemas e dificuldades que lhe estão associados.
10. Recrutar os recursos familiares e comunitários no apoio à gravidez, parto e puerpério.
11. Reconhecer e saber lidar com os problemas físicos e psicológicos da mãe no período
pós-parto (por ex.: problemas ligados ao aleitamento e depressão).
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12. Respeitar os aspetos éticos e legais relacionados com os problemas ginecológicos, a
gravidez, o parto e o puerpério.
13. Informar e aconselhar em relação à contraceção e prescrever cada um dos métodos
contracetivos e executar os procedimentos técnicos necessários à aplicação de métodos
contracetivos de longa duração.
14. Identificar e referenciar as situações de infertilidade.
15. Diagnosticar e tratar problemas ginecológicos comuns, tais como: dismenorreia,
leucorreias, hemorragias funcionais, síndrome pré-menstrual, lesões cervicais.
16. Diagnosticar e referenciar, quando necessário: doenças sexualmente transmitidas,
doença inflamatória pélvica, endometriose, doença fibroquística da mama, carcinoma do
ovário, carcinoma do endométrio, carcinoma do colo do útero, dor pélvica crónica,
disfunção sexual.
17. Conhecer os problemas ligados à menopausa, a respetiva abordagem terapêutica e os
protocolos de seguimento nesta fase da vida.
18. Articular-se com o obstetra/ginecologista e saber usar os recursos da comunidade.

No Estágio de Saúde da Mulher deve ser salientado o treino e interpretação das
seguintes técnicas/gestos:
- Exame obstétrico da grávida
- Tocografia
- Exame ginecológico e mamário
- Colheita de exsudados vaginais e de material para colpocitologia

Estratégias e metodologias formativas
✓ Treino em contexto de internamento e de consulta externa.
✓ Observação e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos
profissionais.
✓ Participação nas reuniões clínicas do serviço e em reuniões periódicas ou ocasionais
com outros internos.
✓ Leitura de bibliografia relevante.

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de Estágio Hospitalar).
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Estágio de Medicina de Urgência
O médico de família deve saber lidar com os problemas de saúde urgentes, identificar os
emergentes e manejar um vasto conjunto de outras situações agudas.
Deverá adquirir aptidões que lhe permitam atuar nos vários cenários de exercício - em meio
urbano ou em meio rural – sabendo que a assimetria de recursos disponíveis determina e
impõe diferentes níveis de intervenção nestas áreas das doenças agudas e dos problemas
urgentes.
O estágio de Medicina de Urgência, a realizar em contexto de urgência hospitalar, permitirá
um treino intensivo, quer pela concentração de casos, quer pela diversidade de situações
observáveis.

Objetivos gerais para o estágio de Medicina de Urgência
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais para o estágio de Medicina de Urgência
1. Conhecer os aspetos básicos de organização e funcionamento do Serviço de Urgência
Hospitalar e sua articulação com o INEM e Unidades de Saúde Periféricas.
2. Conhecer os princípios da abordagem de doentes em situação urgente e/ou emergente
identificando os sinais de priorização na prestação de cuidados.
3. Conhecer a abordagem do doente politraumatizado identificando os mecanismos de
“agressão” e avaliando as repercussões das lesões nos diferentes órgãos e sistemas.
4. Conhecer os critérios de diagnóstico e terapêutica do shock (hipovolémico, neurogénico,
cardiogénico, séptico e outros).
5. Conhecer os princípios de diagnóstico e tratamento do doente queimado.
6. Conhecer as principais etiologias do coma e outras alterações da consciência, seu
diagnóstico e princípios de tratamento e seguimento.
7. Conhecer os critérios diagnósticos e terapêuticos das situações agudas do foro
neurológico (cefaleias, paralisias, vertigens, crise de grande mal epiléptico, AVC e outras).
8. Identificar as principais causas de insuficiência respiratória aguda, seu diagnóstico e
tratamento.
9. Conhecer os critérios de diagnóstico diferencial da dor torácica e da dor abdominal
agudas.
10. Conhecer os critérios diagnósticos e terapêuticos dos acidentes agudos do foro
cardiológico (edema pulmonar agudo, embolia pulmonar, disritmias, isquémia e enfarte
agudo do miocárdio, emergência hipertensiva, endocardite, pericardite e outros).
11. Conhecer os critérios diagnósticos e princípios de tratamento das situações agudas do
foro gastroenterológico (peritonites, hemorragias digestivas, colecistites agudas, colestase
extra-hepática, pancreatite aguda, oclusão e perfuração intestinal, apendicite aguda e
outras).
12. Conhecer os critérios diagnósticos e princípios de tratamento das principais situações
agudas urológicas (cólica renal, retenção urinária, torção testicular e outras).
13. Conhecer os critérios diagnósticos e princípios de tratamento das principais situações
agudas vasculares (flebotrombose aguda profunda, isquémia aguda dos membros e outras).
14. Conhecer os critérios de diagnóstico e terapêutica das lesões ortotraumatológicas mais
frequentes do esqueleto axial e apendicular.
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15. Conhecer os critérios diagnósticos e terapêuticos das emergências toxicológicas.
16. Conhecer os critérios diagnósticos e princípios de tratamento das principais situações
agudas pediátricas (febre, convulsões, infeções respiratórias, ORL, oftalmológicas, urinárias,
gastroenterológicas, neurológicas, ortopédicas e outras)
17. Conhecer os critérios diagnósticos e princípios de tratamento das principais situações
agudas ginecológicas (dor pélvica aguda, hemorragia aguda e outras)
18 Conhecer os critérios diagnósticos e princípios de tratamento das principais situações
agudas obstétricas (ameaça de aborto, ameaça de parto pré-termo, préeclampsia/eclampsia, hemorragia dos 1º, 2º e 3º trimestre, rotura prematura de membranas
e outras)
16. Selecionar o material cirúrgico adequado às necessidades de pequena cirurgia em
cuidados de saúde primários.
17. Conhecer e executar técnicas de sutura de feridas incisas e contusas num ou em mais
planos.
18. Saber executar técnicas de drenagem de abcessos e de tratamento ungueal, aplicando
os critérios de intervenção.

No Estágio em MEDICINA DE URGÊNCIA deve ser salientado o treino das
seguintes técnicas/gestos:
Medicina/Cirurgia/ortotraumatologia
- Reanimação cardio-respiratória
- Entubação orotraqueal
- Entubação nasogástrica
- Cateterismo vesical
- Punção arterial
- Punção venosa e cateterismo venoso
- Redução simples de fracturas
- Aplicação de ligaduras, talas e gessos
- Limpeza e desinfecção das feridas
- Técnicas de hemostase
- Sutura de feridas
- Realização de pensos
- Drenagem de panarícios/abcessos
- Técnicas de anestesia local.
Pediatria
- Avaliação da criança com febre
- Intubação naso-gástrica
- Aplicação de perfusões endovenosas
- Reanimação cardio-respiratória
Obstetrícia
- Avaliação do trabalho de parto
- Execução de partos eutócicos
- Execução de episiotomias e episiorrafias.
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Estratégias e metodologias formativas
✓ Treino em contexto de urgência hospitalar.
✓ Colaboração em intervenções no âmbito da urgência médica, cirúrgica e ortopédica,
pediátria, obstétrica e ginecológica.
✓ Execução de gestos/técnicas com autonomia progressiva.
✓ Participação nas discussões clínicas do serviço.
✓ Leitura de bibliografia relevante.

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de Estágio Hospitalar).
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Estágio de Saúde Mental
O médico de família deve saber suspeitar e lidar com os problemas de saúde psiquiátricos
ou da esfera da saúde mental.
Deve adquirir as capacidades necessárias à identificação e acompanhamento dos
problemas mais frequentes em saúde mental. Deve também apurar a capacidade de
suspeição relativamente aos problemas de saúde mental menos comuns, bem como
desenvolver estratégias de acompanhamento continuado dos mesmos.
Os objetivos definidos para o Estágio Hospitalar de Saúde Mental / Psiquiatria serão
concretizados nos serviços da especialidade, de acordo com a organização e recursos
locais, podendo desenrolar-se em outros serviços específicos complementares.

Objetivos gerais para o estágio de Saúde Mental / Psiquiatria
Ver Programa de Formação | Portaria nº45/2015, de 20 de Fevereiro de 2015

Objetivos educacionais para o estágio de Saúde Mental / Psiquiatria
1. Aplicar técnicas de entrevista e de estabelecimento da comunicação que facilitem a
relação médico-doente.
2. Identificar sinais e sintomas sugestivos de síndromes de ansiedade e de depressão, e
aplicar os respetivos critérios de diagnóstico e de referência.
3. Abordar as disfunções psicossomáticas e apoiar os doentes com estas patologias.
4. Abordar o doente com ideação suicida, elaborar plano de intervenção imediata e
referenciar adequadamente.
5. Identificar sinais e sintomas de suspeição para síndromes psicóticos e utilizar os critérios
de referência.
6. Diagnosticar os diferentes tipos de demência e apoiar os doentes com esta patologia e as
suas famílias.
7. Abordar a problemática das disfunções sexuais e aplicar os critérios de referência.
8. Identificar sintomas e comportamentos que levam à suspeita de disfunção familiar.
9. Aplicar instrumentos de avaliação de funcionalidade familiar, nas famílias suspeitas de
disfunção, e os critérios de referência para terapia familiar.
10. Identificar as situações de urgência em Saúde Mental e aplicar os critérios de referência.
11. Conhecer a problemática do doente com comportamentos aditivos e definir intervenções
tendo em conta as possibilidades de atuação em cuidados de saúde primários, os recursos
existentes e os critérios de referência.
12. Conhecer e manejar os psicofármacos de utilização mais frequente.
13. Estabelecer protocolos de articulação entre cuidados de saúde primários e secundários
relativamente a doentes que estiveram ou se mantêm em terapia psiquiátrica.
14. Mobilizar os recursos disponíveis da comunidade na promoção da Saúde Mental e no
apoio aos doentes psiquiátricos.
15. Identificar e atuar sobre fatores de risco para a saúde mental.
16. Conhecer a importância e a função dos grupos de apoio ao exercício médico,
designadamente dos grupos Ballint.
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Estratégias e metodologias formativas
✓ Treino em contexto de internamento e de consulta.
✓ Análise sistematizada de consultas realizadas ou observadas, com ênfase no
processo de entrevista e de comunicação.
✓ Participação em consultas e intervenções no âmbito da urgência psiquiátrica.
✓ Participação em acções individuais ou de grupo dirigidas a doentes em processo de
seguimento de saúde mental.
✓ Colaboração em intervenções ou consultas no âmbito da psiquiatria de ligação.
✓ Participação nas reuniões clínicas do serviço e em reuniões de supervisão.
✓ Leitura de bibliografia relevante.

Avaliação
A Avaliação de Desempenho deste estágio terá como referencial e suporte o documento
anexo (Avaliação de Desempenho de Estágio Hospitalar).
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(em discussão) (acedido em 06/01/2013)
Todos os programas, normas e orientações técnicas estão publicados, para consulta e
download, no site da Direcção Geral da Saúde (www.dgs.pt).
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https://prescrire.org/fr La Revue Prescrire
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Ordem dos Médicos: http://www.ordemdosmedicos.pt
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar: http://www.apmgf.pt
Organização Mundial de Saúde: http://www.who.int
Organização
Mundial
de
Saúde
–
Secção
Regional
da
Europa:
http://www.euro.who.int/en/home
WONCA – World Organisation of Family Doctors: http://www.globalfamilydoctor.com
UEMO – Union Européenne des Médecins Omnipraticiens : http://www.uemo.eu

• https://spc.pt/recomendacoes-de-bolso Recomendações de bolso da ESC
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Documento “COMO ELABORAR O RELATÁRIO”
Pretende-se que a elaboração dos 4 relatórios seja a base do Currículo Vitae pelo que se
relembra, como estipulado nas orientações para a elaboração do mesmo (documento do
Colégio da especialidade MGF 2015), que estes documentos deverão reflectir a evolução da
aprendizagem ao longo do processo formativo.

Estrutura e forma documental
Comum para todos os relatórios.
1) Forma documental
O documento deve ser dactilografado a 1,5 espaço, em letra Times New Romans ou Times
Sans Sheriff, com uma fonte e tamanho 2 e com margens amplas. A dactilografia deve ser
feita em folhas brancas de papel A4. As páginas devem ser numeradas, de forma
consecutiva, iniciando-se a numeração na página que se segue à página de rosto.
a) CAPA:
i) Identificação do Internato;
ii) Identificação do Interno;
iii) Título
iv) Curso em que se enquadra
v) Identificação da instituição
vi) Identificação do orientador de formação
vii) Data em que o relatório foi concluído (ano, ou o mês e o ano).
b) PÁGINA DE ROSTO: Nome completo, data (ano) e fim a que se destina o
relatório;
c) NOTA EXPLICATIVA SOBRE A ESTRUTURA DO RELATORIO: constituído por
um ou mais
volumes, existência de documentos soltos (quando adequado);
d) ÍNDICE GERAL, ÍNDICE DE QUADROS E FIGURAS, LISTA DE SIGLAS E/OU
ABREVIATURAS:
Evitar sempre que possível, o uso de siglas e de abreviaturas
Cada uma destas rubricas deve ser apresentada numa página própria. Estas devem
ser
numeradas com caracteres romanos minúsculos.
As tabelas têm numeração romana maiúsculas com título acima e as figuras com
numeração árabe e com título em baixo.

2) Introdução
3) Corpo do trabalho (inerente a cada ano: ver conteúdo) com análise crítica dos dados
apresentados
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4) Comentário final: evolução da aprendizagem, objetivos cumpridos, objetivos em falta,
estratégias para o futuro (pode conter elementos mais pessoais e menos objetivos,
não deve ultrapassar uma página A4),
5) Trabalhos realizados, tipo de trabalho, local de apresentação (em anexo os
resumos),
6) Cursos e formações frequentadas com análise crítica sucinta de cada um,
7) Promoção institucional da Unidade de Saúde.
8) Intervenções na Comunidade
Máximo 30 páginas por relatório de MGF.

Conteúdo
Relatório de MGF1:
➢ Caracterizar a comunidade: história, aspetos demográficos (idade, sexo, movimentos
migratórios, taxas de crescimento, natalidade, mortalidade, índice de envelhecimento,
causas de morte, educação, emprego/nível sócio económicos), culturais, recursos de
saúde/unidades.
➢ Caracterizar de forma sucinta o ACES a que pertence.
➢ Caracterizar e enquadrar a unidade onde trabalha: tipo de unidade, horário,
acessibilidade, recursos físicos e materiais, articulação com outros recursos /nº de
profissionais, sistema de informação, carteira de serviços, circuitos dos utentes.
➢ Caracterização da lista (na sua integralidade): aspetos demográficos, sócio económicos,
educacionais/escolaridade.
➢ Atividade clínica: horário, quantificar o que fez e grau de autonomia.

Relatório de MGF2:
➢ Caracterização familiar: número de famílias, tipo, Duval quando aplicável, Graffard.
➢ Descrever pelo menos uma avaliação familiar efetuada durante o ano, motivo, método,
descrição, resultados.
➢ Caracterizar exaustivamente grupos vulneráveis (Saúde Mulher, Saúde Infantil, Saúde
do idoso): quantificar, idade, sexo, problemas de saúde.
➢ Rastreios e prevenção: que rastreios realizou, métodos, a que grupos, quantificar,
resultados dos rastreios quando aplicável.
➢ Atividade clínica: horário, quantificar o que fez e grau de autonomia. Acrescentar ainda
os 10 motivos de consulta mais frequentes, novos diagnósticos e referenciações
identificados/realizados em cada consulta dos grupos de Saúde da Mulher e Saúde
Infantil (mínimo 3 meses de colheita de dados).

Relatório de MGF3:
➢ Caracterizar exaustivamente os grupos de risco (HTA, Diabetes, RCV elevado)
quantificar, idade, sexo, problemas de saúde, medicação e complicações.
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➢ Caracterizar a saúde do adulto incluindo hábitos nocivos da população em geral (álcool,
tabaco, consumo de drogas ilícitas) e saúde mental, doentes oncológicos, doenças
crónicas, quantificar, idade, sexo, problemas de saúde.
➢ Atividade clínica: horário, quantificar o que fez e grau de autonomia. Acrescentar os 10
motivos de consulta mais frequentes na saúde do Adulto, na Consulta
Aberta/recurso/intersubstituição, os novos diagnósticos e referenciações.
➢ Os estágios curtos poderão ser incluídos neste relatório.
Relatório de MGF4:
➢ Descrição, comentário e análise critica da atividade clínica decorrida durante o estágio
de MGF4 na sua integralidade.
➢ Acesso, horário, marcação consultas, gestão da lista.
➢ Atividade assistencial (segundo grelha de avaliação final MGF actual e elaboração do
CV e 2016) incluindo:
o Análise global da atividade efetuada pelo interno (total de consultas, média de
consultas por utente, taxa de referenciação, outros indicadores),
o Abordagem de utentes com problemas de doença aguda,
o Caracterizar os problemas de saúde prevalentes (estudos de frequência, análise
de grupos de risco...),
o Vigilância de grupos com necessidades especificas (especificar critérios
utilizados na identificação, abordagem e seguimento, cumprimento de normas em
vigor...),
o Caracterizar as consultas domiciliarias efetuadas,
o Descrição de outras atividades desenvolvidas.
➢ Taxas, indicadores de desempenho, qualidade, taxas de referenciação relacionados com
os vários grupos abordados.
➢ Atividades realizadas em relação com prevenção incluindo prevenção quaternária e
quinquenária.
➢ Os estágios curtos poderão ser incluídos neste relatório.

Relatório de estágios obrigatórios e opcionais:
➢ Estágios obrigatórios e opcionais: duração, local, horário, descrição quantitativa e
qualitativa do que fez, análise crítica do estágio (referir objetivos cumpridos que
ache pertinente e objetivos em falta, eventuais estratégias futuras para atingi-los),
influência que teve no processo formativo assim como na sua prática diária e a do
seu serviço.
Máximo 5 páginas
(relembrar que no CV estes estágios deverão ser ainda mais resumidos).

Os relatórios referentes ao estágio de urgência estão divididos em:
• SU Pediatria
• SU Ginecologia/Obstetricia
• SU Medicina+ ortopedia+ cirurgia
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FORMULÁRIO PARA ESTÁGIOS OPCIONAIS OU CURTOS
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Instruções para avaliação escrita de conhecimento

Internato Médico de Medicina Geral e Familiar
Avaliação Anual de Conhecimentos - Prova Teórica Escrita-10 de Julho 2019
INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS
Esta prova destina-se a avaliar os conhecimentos teóricos dos candidatos dos estágios obrigatórios do internato médico da área
de especialização de Medicina Geral e Familiar e representa 60% da Avaliação Anual de Conhecimentos para o respetivo estágio.
Foi elaborada tendo em conta a legislação aplicável. Consiste num conjunto de 30 questões para os estágios de MGF e 15
questões para os restantes estágios obrigatórios, de resposta fechada ou curta (escolha múltipla, correspondência, verdadeiro e
falso ou preenchimento de espaços em branco). Cada resposta errada será pontoada com 0 valores. A prova tem a duração de
45 min para os estágios de MGF e 25 min para os restantes.
Durante a prova
Durante a prova deverá acatar todas as indicações dos elementos do júri presentes, devendo permanecer em silêncio e absterse de qualquer troca de comentários com qualquer candidato.
As malas, carteiras ou outros objetos pessoais e dispositivos eletrónicos, nomeadamente telemóveis, tablets, computadores
pessoais ou outros neles contidos, devem ser desligados à entrada na sala ficam à guarda do júri durante a realização da prova.
O enunciado do teste é CONFIDENCIAL o que significa que nenhuma das perguntas deve ser reproduzida seja qual for o meio
utilizado. O teste, as perguntas e respetivas hipóteses são propriedade da Coordenação de Internato.
Deverá verificar se o teste tem o número de perguntas previsto. Caso assim não seja, contacte um dos elementos do júri
presentes para que lhe seja fornecido um outro exemplar, entregando o que lhe foi fornecido anteriormente.
Juntamente com o teste ser-lhe-ão fornecidas:
● Uma folha de rascunho, que poderá usar para as suas notas pessoais. Esta folha será devolvida quando entregar o
teste, rubricada no campo superior direito.
● Uma folha de resposta, onde deverá assinalar com um X a quadrícula correspondente a cada resposta que considere
certa. No caso de engano deverá assinalar a resposta correta de novo com um X e anular a resposta anterior traçando o
X com 2 linhas horizontais paralelas. Caso a folha de respostas tenha mais do que 5 respostas alteradas ou a sua
legibilidade comprometa a correção, deverá solicitar uma segunda folha.
Nessa folha de respostas deverá também preencher o cabeçalho com os dados de identificação solicitados - nome completo,
nome do orientador de formação, respetiva Unidade Funcional, e estágio que está a ser avaliado. A folha e verso devem ser
rubricados no canto superior direito. Os candidatos não podem, em qualquer momento da realização da prova, solicitar aos
elementos do júri, esclarecimentos sobre o conteúdo da mesma.
Todos os candidatos serão avisados pelo Júri do momento em que poderão iniciar a prova, sendo o tempo de execução da
mesma contado a partir desse momento. O Júri assinalará também o momento em que for atingido metade do tempo destinado
à prova, bem como o momento em que faltarem apenas 5 minutos para o seu termo.

1
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Não será perm itida a saída da sala de qualquer candidato durante a realização da prova.
Os candidatos poderão ver a sua prova anulada pelo júri se, em qualquer momento, for detectado incumprimento das regras
determinadas no regulamento da prova. Assim, são consideradas irregularidades conducentes à anulação da prova:
a)
b)
c)
d)

A não indicação, na folha de resposta, dos elementos identificativos do candidato.
A utilização do telemóvel ou qualquer outro dispositivo eletrônico durante a realização da prova.
O recurso a qualquer documento que contenha matérias relativas à prova.
A comunicação ou troca de informações entre os candidatos.

No final da prova, os candidatos devem aguardar calmamente no seu lugar que os elementos do júri recolham todas as folhas
fornecidas - o enunciado, as folhas de resposta, mesmo que inutilizadas e as folhas de rascunho fornecidas.
À saída da prova os candidatos encontrarão afixada a chave da prova no local de realização da mesma. Ser-lhe-á devolvida, pelo
seu júri, uma CÓPIA da folha de respostas.
Depois da prova
1) Consulta das perguntas erradas
Os candidatos que desejarem consultar as perguntas erradas deverão manifestar essa vontade para a sua Coordenação, até às
23:59 (inclusive) do dia 10 de Julho, dirigindo o seu pedido ao email da Coordenação (coordenacaomgf@arsalgarve.minsaude.pt). Não será permitida a revisão das questões consideradas corretas.
No dia 12 de Julho, será facultado aos internos que previamente se tenham inscrito para o efeito, a consulta das perguntas
erradas. A organização da consulta da prova, será comunicada e anunciada ao longo do dia 11 de Julho.
Os internos disporão de dois minutos para rever cada questão, até um máximo de 30 minutos no total. Será permitido aos
internos tomar notas sucintas durante a consulta de forma a facilitar a contestação das perguntas. Os internos deverão fazer-se
acompanhar da sua cópia da folha de respostas.
2) Contestação das perguntas
Os internos poderão submeter as suas contestações até ao dia 13 de Julho às 23:59 horas, após o qual não serão aceites mais
contestações. Para tal, deverão enviar a sua exposição para o e-mail da Coordenação. Nesta exposição terão de se identificar,
indicar a pergunta que pretende contestar e a fundamentação da sua contestação. Para auxiliar os internos a identificar as
questões, cada uma delas será identificada no formulário pelo seu número e por uma descrição sintética do tema.
A Coordenação é responsável por avaliar o conteúdo técnico-científico das contestações, responder-lhes e decidir manter ou
alterar a chave da prova, não havendo direito a recurso.
As alterações da chave poderão ser: aceitação de opções adicionais como corretas ou anulação da pergunta. No primeiro caso, a
pontuação será atribuída a todas as opções consideradas corretas na chave definitiva. No segundo caso, a pontuação da
pergunta será redistribuída pelas restantes questões da prova escrita. Qualquer alteração à chave da prova repercutir-se-á sobre
todos os candidatos, independentemente de terem contestado a pergunta.
As respostas individuais às contestações serão enviadas pela Coordenação posteriormente.
Boa prova!
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Pedido de férias

Exmª S e nho ra Co o rde nado ra do Inte rnato MGF Alg arve

________________________________________________________________________ (nome )
Interno(a) do ____ º Curso do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar, colocado na Unidade de
Saúde (US F / UCS P) ______________________, vem por este meio solicitar o(s) período(s) de
férias a seguir indicado

(indic ar data de iníc io e final).

Pede deferimento,
__________________________________________ Data: ___/___/___
(Assinatura)

A Co o rd e naç ão d e Inte rnato dará o seu p are c e r re lativ am e nte à ad e q uaç ão o u não d o s
p e d id o s fac e à p ro g ram aç ão fo rm ativ a estabelecida para cada interno e e nv iará e s te s
p e d id o s p ara d e c is ão s up e rio r à Dire c ç ão d o ACES de colocação do interno.
Se férias interpoladas, um dos períodos não pode ser inferior a 10 d ias úte is de férias.
As férias deverão ser solicitadas até ao dia 31 d e Març o d e c ad a ano .
As Fé rias d e v id as a c ad a ano deverão ser g o z ad as na s ua to talid ad e ne s s e ano de modo a
não interferirem com a duração prevista dos estágios do ano seguinte.

Info rmaç ão do Orie ntado r(a)
(Concordo/Discordo)

Info rmaç ão do Co o rde nado r de
Unidade (Tomei Conhecimento)

___/___/___
_______________________

___/___/___
________________________

(Assinatura do Orientador)

(Assinatura do C. Unidade)

Pare c e r da
Inte rnato

___/___/___
________________________
(Assinatura da C. Internato)

COORDENAÇÃO DO INTERNATO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR DO ALGARVE
Rua João de Deus, 45 - 1º Dto. 8000-368 Faro
Telef: 289826491 Fax: 289826493
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Pedido de alterações de férias

Exmª S e nho ra Co o rde nado ra do Inte rnato MGF Alg arve

________________________________________________________________________ (nome )
Interno(a) do ____ º Curso do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar, colocado na Unidade de
Saúde (US F / UCS P) ______________________, vem por este meio solicitar a alte raç ão do (s )
pe río do (s ) de férias já solicitados, a seguir indicado: (indic ar data de iníc io e final).
Pe río do a anular

Pe río do a s o lic itar

Pede deferimento,
__________________________________________ Data: ___/___/___
(Assinatura)

A Co o rd e naç ão d e Inte rnato dará o seu p are c e r re lativ am e nte à ad e q uaç ão o u não d o s
p e d id o s fac e à p ro g ram aç ão fo rm ativ a estabelecida para cada interno e e nv iará e s te s
p e d id o s para d e c is ão s up e rio r à Dire c ç ão d o ACES de colocação do interno.
Se férias interpoladas, um dos períodos não pode ser inferior a 10 d ias úte is de férias.
As férias deverão ser solicitadas até ao dia 31 d e Març o d e c ad a ano .
As Fé rias d e v id as a c ad a ano deverão ser g o z ad as na s ua to talid ad e ne s s e ano de modo a
não interferirem com a duração prevista dos estágios do ano seguinte.

Info rmaç ão do Orie ntado r(a)
(Concordo/Discordo)

Info rmaç ão do Co o rde nado r de
Unidade (Tomei Conhecimento)

___/___/___
_______________________

___/___/___
________________________

(Assinatura do Orientador)

(Assinatura do C. Unidade)

Pare c e r da
Inte rnato

___/___/___
________________________
(Assinatura da C. Internato)

COORDENAÇÃO DO INTERNATO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR DO ALGARVE
Rua João de Deus, 45 - 1º Dto. 8000-368 Faro
Telef: 289826491 Fax: 289826493
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Grelhas de avaliação de Desempenho de MGF

AVALIAÇÃO de DESEMPENHO

-

ESTÁGIO de Medicina Geral e Familiar 1
Início

Termo

Interno
Centro de Saúde

Orientador

UCSP/USF
De acordo com os objetivos previstos para o Estágio de Medicina Geral e Familiar 1 o interno desenvolveu múltiplas atividades e tarefas. O processo de
acompanhamento realizado pelo orientador deve permitir a emissão de juízos de valor relativos aos parâmetros abaixo indicados e explicitados no verso. Esta
avaliação tem como finalidade viabilizar a transição para o estágio seguinte, conforme previsto no Programa de Formação.

PARÂMETROS

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA

INTERESSE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

PONDERAÇÃO

Anamnese / Exame Físico / Procedimentos
diagnósticos

1

Formulação diagnóstica

1

Registos clínicos

1

Entrevista clínica / técnicas de comunicação

1

Capacidade crítica

1

Atitude de aprendizagem

1

Cumprimento das tarefas curriculares

1,5

Atitude profissional

1,5

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

COTAÇÃO/NÍVEIS

1

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO

*

#N/D

ORIENTADOR
Cédula Profissional nº

Assinatura

DATA:

Tomei conhecimento
(INTERNO)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1.

No verso encontram-se enunciadas as definições dos parâmetros e subparâmetros.

2.

Para classificar cada parâmetro ou subparâmetro utiliza-se uma escala de 5 níveis.

3.

Encontram-se explicitados os critérios correspondentes aos níveis:
A (máximo – Muito BOM)
C (intermédio – SUFICIENTE) e
E (mínimo – Muito INSUFICIENTE).

4.

Os níveis B e D estão implícitos e situam-se entre o seu anterior e o seu seguinte.

5.

A classificação de desempenho é dada numa escala de 0 a 20, consideradas as ponderações definidas para os parâmetros
e subparâmetros.

6.

A classificação (0-20) obtem-se utilizando este documento informático que contem uma folha de cálculo automático.

7. Nas situações de classificação inferior a 10,0 deverá o orientador fundamentar o plano de repetição do estágio recorrendo à
análise parcelar e global das cotações/níveis atribuídos.
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Grelha de avaliação de MGF1
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (NÍVEIS)

Anamnese/Exame físico/
procedimentos diagnósticos

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA – MGF1

Avalia a capacidade de proceder
ao exame físico dirigido e executar
procedimentos diagnósticos, tendo
em conta os dados da anamnese.

Formulação diagnóstica
Avalia a capacidade de colocar
hipóteses diagnósticas, integrando
os dados da anamnese e do
exame físico e os conhecimentos
epidemiológicos referentes aos
problemas mais frequentes.
Registo clínico
Avalia a capacidade de anotar,
sintética e organizadamente, os
dados da anamnese e do exame
físico, os problemas de saúde
identificados e o plano terapêutico,
utilizando os vários componentes
do RMOP.

Entrevista clínica

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

INTERESSE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

Avalia a capacidade de efectuar
uma entrevista clínica, utilizando
as regras básicas da comunicação
interpessoal e da condução de
uma consulta.

Capacidade crítica
Avalia a capacidade de identificar
dificuldades, falhas e erros no
exercício profissional.

Atitude de aprendizagem
Avalia o interesse demonstrado em
melhorar os conhecimentos
profissionais e os aspectos menos
conseguidos da sua actuação.

Cumprimento das tarefas
curriculares
Avalia o grau de cumprimento e o
empenhamento na execução das
tarefas curriculares (cursos, Plano
Pessoal de Formação, relatórios
de estágio, reuniões, outras).
Atitude profissional
Avalia o grau de cumprimento de
compromissos e a capacidade de
prever, julgar e assumir as
consequências dos seus actos, na
observância do enquadramento
deontológico e do dever ético.

Relações humanas no trabalho
Avalia a facilidade em estabelecer e
manter boas relações com as pessoas
com quem trabalha, a capacidade de
tomar iniciativas e o interesse em criar
bom ambiente.

Dirige o interrogatório a um número limitado de áreas. Não identifica os motivos de consulta.
Não observa de forma dirigida e não domina as diferentes técnicas semiológicas. A
utilização de cada gesto/técnica não é explicada e é desadequada à situação clínica do
paciente.

E

Coloca perguntas que permitem uma caracterização de nível suficiente dos problemas de
saúde. Identifica os motivos de consulta. Manifesta incompleto domínio de técnicas gestuais
diagnósticas e o exame objectivo nem sempre é adequado à situação clínica do paciente,
embora lhe seja explicado.

C

D

B
Coloca perguntas que permitem uma adequada caracterização dos problemas de saúde.
Identifica os motivos de consulta. Mostra perícia na execução das diferentes técnicas
semiológicas, que utiliza de forma correlacionada com a situação clínica. Assegura-se que o
paciente percebe as razões por que é examinado e ouve-o enquanto examina.

A

É incapaz de colocar hipóteses diagnósticas, integrando os dados da anamnese e do exame
físico, em situações frequentes em MGF.

E

Coloca algumas hipóteses diagnósticas, sem uma ordenação lógica e sem englobar algumas
causas frequentes dos sintomas ou sinais observados.

C

Coloca e ordena as hipóteses diagnósticas, incluindo todas as causas comuns dos sintomas
referidos e dos sinais observados.

A

Regista de forma incompleta, pouco explícita e/ou mal organizada, impedindo a avaliação do
raciocínio e decisão e dificultando as consultas de seguimento.

E

Regista de forma adequada ao exercício da MGF, havendo no entanto algumas omissões de
dados que impedem a integral percepção do raciocínio e decisão relativos aos motivos de
consulta ou de futuras acções de seguimento e/ou vigilância.

C

Regista de forma completa e sucinta os problemas, factores de risco e planos de actuação a
curto, médio e longo prazo, com uso da simbologia própria da MGF.

A

Inicia o contacto de forma pouco cordial. Tem dificuldade em comunicar utilizando palavras
de difícil compreensão para o doente. Não percebe e/ou ignora os diferentes aspectos da
comunicação verbal e não verbal. Não consegue identificar as diferentes fases de uma
consulta.

E

Inicia o contacto de forma cordial. Conduz a entrevista usando uma linguagem simples e
clara, mas não tem em conta os aspectos da comunicação não verbal. Identifica, mas não
controla, as diferentes fases da consulta.

C

Inicia o contacto de forma cordial, correspondendo à comunicação verbal e não verbal.
Comunica eficazmente com os pacientes, usando uma linguagem adaptada à condição de
cada um. Define e controla as várias fases da consulta.

A

É incapaz de detectar falhas ou erros. Não identifica espontaneamente dificuldades pessoais
(de conhecimentos, de aptidões e de atitudes).

E

Consegue detectar algumas falhas e erros. Identifica com facilidade dificuldades ou lacunas
pessoais.

C

Revê de forma sistemática o seu trabalho. Identifica e analisa as suas dificuldades, falhas e
erros.

A

É incapaz, por si só, de identificar diferentes oportunidades de aprendizagem. Mostra
indiferença, face às oportunidades que lhe são sugeridas, de aprofundar conhecimentos e de
aperfeiçoar as suas aptidões.

E

É capaz de identificar, a partir das suas dificuldades de acção, oportunidades de
aprendizagem. Demonstra interesse, embora descontínuo, de melhorar os seus
conhecimentos e aperfeiçoar as suas aptidões.

C

Aproveita todas as oportunidades para identificar as suas insuficiências e a partir delas
corrigir defeitos, melhorar conhecimentos e aumentar a qualidade das suas aptidões.

A

Não cumpre as tarefas curriculares exigidas.

E

Falha por vezes no cumprimento das tarefas curriculares, mantendo contudo algum
empenhamento na sua execução.

C

Cumpre, de forma efectiva, as tarefas curriculares. Participa e executa nos tempos previstos,
com criatividade, espírito crítico e rigor técnico-científico.

A

Evita a responsabilidade e não cumpre compromissos. Não prevê, nem assume as
consequências dos seus actos. Ignora as regras deontológicas.

E

Assume a responsabilidade mas não cumpre integralmente todos os compromissos. Revela
alguma ponderação nos actos que pratica.

C

Assume integralmente e por iniciativa própria a responsabilidade dos seus actos. Cumpre de
forma efectiva os seus compromissos. Revela ponderação nos actos que pratica. É capaz de
analisar do ponto de vista ético e deontológico situações de conflito ou de constrangimento.

A

Promove atritos frequentes. Demonstra dificuldade de relacionamento com os colegas e
outros profissionais. Não toma iniciativas, trabalha apenas sob orientação pormenorizada.

E

Habitualmente é afável e atencioso, embora pouco participativo no trabalho de equipa.
Raramente toma iniciativas.

C

É afável e atencioso. Participa activamente nas equipas de trabalho, respeitando o seu papel
e o dos outros. Toma iniciativas adequadas à fase de formação em que se encontra.

A

D

B

D

B

D

B

D

B

D

B

D

B

D

B

D

B
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Grelha de avaliação de MGF2
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (NÍVEIS)

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA – MGF2

Procedimentos preventivos
Avalia a capacidade de
aplicar adequadamente
procedimentos preventivos a
qualquer paciente e aos
diversos grupos com
necessidades específicas de
saúde e de intervir na
educação para a saúde.
Decisão diagnóstica
Avalia a capacidade de testar
as hipóteses diagnósticas,
seleccionando
adequadamente os exames
complementares e
analisando criticamente o
processo de decisão
diagnóstica referente aos
problemas mais frequentes.

Sistema de informação
Avalia a capacidade de
organização e tratamento de
dados geradora da
informação clínica necessária
ao exercício da Medicina
Geral e Familiar.

INTERESSE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

E

Cumpre parcialmente os programas de vigilância periódica de saúde. Aplica alguns
procedimentos preventivos. Aproveita a consulta para fomentar algumas medidas
educativas.

C

Cumpre adequadamente os programas de vigilância periódica de saúde. Aplica
correctamente os procedimentos preventivos aceites nacional e internacionalmente.
Aproveita a consulta para corrigir factores de risco e promover alteração de
comportamentos nocivos, considerando os factores pessoais e sociais do paciente.

A

É incapaz de colocar hipóteses diagnósticas, integrando os dados da anamnese e do
exame físico, em situações frequentes em MGF.

E

Coloca algumas hipóteses diagnósticas, sem uma ordenação lógica e sem englobar
algumas causas frequentes dos sintomas ou sinais observados.

C

D

B

D

B

Coloca e ordena as hipóteses diagnósticas, incluindo todas as causas comuns dos
sintomas referidos e dos sinais observados.
A

É incapaz de usar qualquer sistema de informação que sirva de base ao planeamento
e gestão de actividades face às características da lista de utentes e programas de
intervenção em curso no centro de saúde.

E

Utiliza alguns dos diversos suportes de informação existentes (fichas, registos –
Diabcare, ROR, Notificação de Doenças de Declaração Obrigatória, resumos
estatísticos, entre outros) para anotação e armazenamento de informação. Demonstra
alguma capacidade de operar sobre os dados recolhidos, que lhe permitem um
planeamento e gestão de nível suficiente, face às características da lista de utentes e
programas de intervenção em saúde, em curso no centro de saúde.

C

D

B

Define e utiliza métodos e técnicas de colheita, anotação, sistematização,
armazenamento e recuperação de informação. É capaz de interrelacionar o conteúdo
dos diversos suportes e de operar sobre os dados recolhidos, de modo a permitir um
planeamento e gestão contemplando integralmente as características da lista de
utentes e os programas de intervenção em saúde, em curso no centro de saúde.

A

Durante a consulta não tem em conta as ideias, preocupações e expectativas do
paciente. Medicaliza sintomas, não deixando espaço para a interacção. Manifesta falta
de preocupação em informar os pacientes, sobre qualquer assunto.

E

Durante a consulta tem em conta as ideias, preocupações e expectativas do paciente.
Investiga factores psicossociais, mas tem dificuldade em lidar com os sentimentos e
emoções dos pacientes. Elucida, mas não procura avaliar a eficácia dos
esclarecimentos.

C

Durante a consulta revela um completo e compreensivo respeito por cada paciente. É
capaz de lidar com sentimentos e emoções e de envolver o paciente na definição e
resolução dos problemas, corresponsabilizando-o. Assegura, procurando feed-back, a
eficácia da sua actuação.

A

É incapaz de detectar falhas ou erros. Não identifica espontaneamente dificuldades
pessoais (de conhecimentos, de aptidões e de atitudes).

E

Consegue detectar algumas falhas e erros. Identifica com facilidade dificuldades ou
lacunas pessoais.

C

Revê de forma sistemática o seu trabalho. Identifica e analisa as suas dificuldades,
falhas e erros.

A

É incapaz, por si só, de identificar diferentes oportunidades de aprendizagem. Mostra
indiferença, face às oportunidades que lhe são sugeridas, de aprofundar
conhecimentos e de aperfeiçoar as suas aptidões.

E

É capaz de identificar, a partir das suas dificuldades de acção, oportunidades de
aprendizagem. Demonstra interesse, embora descontínuo, de melhorar os seus
conhecimentos e aperfeiçoar as suas aptidões.

C

Aproveita todas as oportunidades para identificar as suas insuficiências e a partir delas
corrigir defeitos, melhorar conhecimentos e aumentar a qualidade das suas aptidões.

A

Cumprimento das tarefas
curriculares
Avalia o grau de cumprimento
e o empenhamento na
execução das tarefas
curriculares (cursos, Plano
Pessoal de Formação,
relatórios de estágio,
reuniões, outras).

Não cumpre as tarefas curriculares exigidas.

E

Falha por vezes no cumprimento das tarefas curriculares, mantendo contudo algum
empenhamento na sua execução.

C

Atitude profissional
Avalia o grau de cumprimento
de compromissos e a
capacidade de prever, julgar
e assumir as consequências
dos seus actos, na
observância do
enquadramento deontológico
e do dever ético.

Evita a responsabilidade e não cumpre compromissos. Não prevê, nem assume as
consequências dos seus actos. Ignora as regras deontológicas.

E

Assume a responsabilidade mas não cumpre integralmente todos os compromissos.
Revela alguma ponderação nos actos que pratica.

C

Assume integralmente e por iniciativa própria a responsabilidade dos seus actos.
Cumpre de forma efectiva os seus compromissos. Revela ponderação nos actos que
pratica. É capaz de analisar do ponto de vista ético e deontológico situações de
conflito ou de constrangimento.

A

Promove atritos frequentes. Demonstra dificuldade de relacionamento com os colegas
e outros profissionais. Não toma iniciativas, trabalha apenas sob orientação
pormenorizada.

E

Habitualmente é afável e atencioso, embora pouco participativo no trabalho de equipa.
Raramente toma iniciativas.

C

É afável e atencioso. Participa activamente nas equipas de trabalho, respeitando o seu
papel e o dos outros. Toma iniciativas adequadas à fase de formação em que se
encontra.

A

Comunicação e relação
médico-doente
Avalia a capacidade de
interagir com os pacientes,
respeitando a sua
singularidade e de utilizar a
relação estabelecida como
parte integrante do processo
diagnóstico e terapêutico.

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

Não cumpre os programas de vigilância periódica de saúde. Não manifesta qualquer
atitude preventiva e de intervenção na educação para a saúde.

Capacidade crítica
Avalia a capacidade de
identificar dificuldades, falhas
e erros no exercício
profissional.

Atitude de aprendizagem
Avalia o interesse
demonstrado em melhorar os
conhecimentos profissionais
e os aspectos menos
conseguidos da sua
actuação.

Relações humanas no trabalho
Avalia a facilidade em estabelecer e
manter boas relações com as
pessoas com quem trabalha, a
capacidade de tomar iniciativas e o
interesse em criar bom ambiente.

D

B

D

B

D

B

D

B

Cumpre, de forma efectiva, as tarefas curriculares. Participa e executa nos tempos
previstos, com criatividade, espírito crítico e rigor técnico-científico.
A
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Grelha de avaliação de MGF3
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (NÍVEIS)
Definição de problemas
Avalia a capacidade de
identificar problemas de saúde
de forma integrada, a partir de
queixas, sintomas e sinais,
analisando-os no contexto
pessoal, familiar, profissional e
social e tendo em conta a
opinião de cada doente na sua
hierarquização.

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA – MGF3

Resolução de problemas
Avalia a capacidade de
estabelecer um plano
terapêutico que tenha em conta
a globalidade dos problemas
e/ou das necessidades de
saúde, hierarquizando
prioridades e demonstrando uso
adequado dos recursos
disponíveis.

Organização e gestão da
consulta
Avalia a capacidade de gerir o
tempo e de monitorizar a
acessibilidade e a organização
da consulta, face às
características do ficheiro, às
necessidades do serviço e aos
recursos disponíveis.

Exposição escrita e oral

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

INTERESSE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

Avalia a capacidade de
comunicação escrita e oral,
necessária a diversas
actividades no âmbito do
exercício médico (referenciação,
apresentação de trabalhos,
planos, relatórios e/ou outros).

Capacidade crítica
Avalia a capacidade de
identificar dificuldades, falhas e
erros no exercício profissional.

Atitude de aprendizagem
Avalia o interesse demonstrado
em melhorar os conhecimentos
profissionais e os aspectos
menos conseguidos da sua
actuação.

Cumprimento das tarefas
curriculares
Avalia o grau de cumprimento e
o empenhamento na execução
das tarefas curriculares (cursos,
Plano Pessoal de Formação,
relatórios de estágio, reuniões,
outras).
Atitude profissional
Avalia o grau de cumprimento
de compromissos e a
capacidade de prever, julgar e
assumir as consequências dos
seus actos, na observância do
enquadramento deontológico e
do dever ético.

Relações humanas no trabalho
Avalia a facilidade em estabelecer e
manter boas relações com as pessoas
com quem trabalha, a capacidade de
tomar iniciativas e o interesse em criar
bom ambiente.

Identifica alguns problemas de saúde e/ou factores de risco. Não os analisa no contexto
pessoal, familiar, profissional e social.

E

Identifica problemas de saúde e/ou factores de risco, mas de forma não integrada. Tem
em conta alguns factores circunstanciais (individuais, familiares, profissionais e sociais)
pertinentes à análise dos problemas.

C

D

B
Identifica de forma integrada e exaustiva os problemas de saúde e/ou factores de risco,
analisando-os no seu contexto pessoal, familiar, profissional e social.

A

Estabelece plano de actuação omisso, ou ineficaz, relativo a problemas de saúde
fundamentais. É incapaz de hierarquizar os problemas de saúde. Utiliza
desadequadamente os recursos disponíveis, com risco para o paciente.

E

Estabelece plano de actuação contemplando os principais problemas de saúde, mas não
a globalidade dos problemas e necessidades de saúde. Hierarquiza os problemas de
forma nem sempre adequada, tentando compatibilizar os interesses do médico com os do
paciente. Utiliza exaustivamente os recursos disponíveis.

C

D

B
Estabelece plano de actuação englobando a totalidade dos problemas e necessidades de
saúde. Hierarquiza os problemas de saúde de forma adequada, com evidente coerência
entre os critérios médicos e o interesse do paciente. Utiliza exaustivamente os recursos
disponíveis.

A

Não controla a duração de cada consulta, em função das suas sucessivas etapas, das
características dos pacientes e dos problemas apresentados. É incapaz de determinar a
acessibilidade à consulta e de promover a sua utilização racional. Desconhece os
factores que determinam o modelo de organização da consulta.

E

Controla, em função das suas sucessivas etapas e das características dos doentes e dos
problemas apresentados, a duração da maioria das consultas. Consegue determinar
parcialmente a acessibilidade à consulta, não identificando alguns dos factores que a
influenciam. Reconhece o modelo geral de organização da consulta, demonstrando
alguma dificuldade na sua análise por desconhecimento de alguns dos factores que o
determinam.

C

Controla o tempo de duração de cada consulta como um recurso indispensável.
Monitoriza a acessibilidade à consulta, conseguindo analisar os factores que a
influenciam. Reconhece e analisa o modelo de organização da consulta, tendo em conta
as características do ficheiro, as necessidades do serviço e os recursos disponíveis.

A

A comunicação, escrita ou oral, não é estruturada demonstrando dificuldade em explicitar
conteúdos. Usa a terminologia técnico-científica com erros ou omissões graves.

E

A comunicação, escrita ou oral, não é estruturada, apresentando deficiências não
fundamentais. Demonstra algumas imprecisões no uso da terminologia técnico-científica.

C

A comunicação, escrita ou oral, é bem estruturada, com explicitação clara dos conteúdos.
Usa correctamente a terminologia técnico-científica.

A

É incapaz de detectar falhas ou erros. Não identifica espontaneamente dificuldades
pessoais (de conhecimentos, de aptidões e de atitudes).

E

Consegue detectar algumas falhas e erros. Identifica com facilidade dificuldades ou
lacunas pessoais.

C

Revê de forma sistemática o seu trabalho. Identifica e analisa as suas dificuldades, falhas
e erros.

A

É incapaz, por si só, de identificar diferentes oportunidades de aprendizagem. Mostra
indiferença, face às oportunidades que lhe são sugeridas, de aprofundar conhecimentos
e de aperfeiçoar as suas aptidões.

E

É capaz de identificar, a partir das suas dificuldades de acção, oportunidades de
aprendizagem. Demonstra interesse, embora descontínuo, de melhorar os seus
conhecimentos e aperfeiçoar as suas aptidões.

C

Aproveita todas as oportunidades para identificar as suas insuficiências e a partir delas
corrigir defeitos, melhorar conhecimentos e aumentar a qualidade das suas aptidões.

A

Não cumpre as tarefas curriculares exigidas.

E

Falha por vezes no cumprimento das tarefas curriculares, mantendo contudo algum
empenhamento na sua execução.

C

D

B

D

B

D

B

D

B

D

B
Cumpre, de forma efectiva, as tarefas curriculares. Participa e executa nos tempos
previstos, com criatividade, espírito crítico e rigor técnico-científico.

A

Evita a responsabilidade e não cumpre compromissos. Não prevê, nem assume as
consequências dos seus actos. Ignora as regras deontológicas.

E

Assume a responsabilidade mas não cumpre integralmente todos os compromissos.
Revela alguma ponderação nos actos que pratica.

C

D

B
Assume integralmente e por iniciativa própria a responsabilidade dos seus actos. Cumpre
de forma efectiva os seus compromissos. Revela ponderação nos actos que pratica. É
capaz de analisar do ponto de vista ético e deontológico situações de conflito ou de
constrangimento.

A

Promove atritos frequentes. Demonstra dificuldade de relacionamento com os colegas e
outros profissionais. Não toma iniciativas, trabalha apenas sob orientação pormenorizada.

E

Habitualmente é afável e atencioso, embora pouco participativo no trabalho de equipa.
Raramente toma iniciativas.

C

É afável e atencioso. Participa activamente nas equipas de trabalho, respeitando o seu
papel e o dos outros. Toma iniciativas adequadas à fase de formação em que se
encontra.

A

D

B
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Grelha de avaliação de MGF4
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (NÍVEIS)
Revela ausência ou omissões recorrentes no planeamento e execução de tarefas inerentes
à concretização da agenda global de cuidados a um Paciente/Utente.
Gestão Global de Cuidados ao
Paciente/Utente

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA – MGF4

Avalia a capacidade de prever,
executar e analisar criticamente a
progressão da agenda global de
cuidados de saúde dirigida ao
Paciente/Utente.

Avalia a capacidade de analisar
criticamente o conjunto de
atividades dirigidas às
necessidades de cuidados de uma
lista de Pacientes/Utentes e
Famílias, evidenciando estratégias
organizacionais e de planeamento
das respostas tendo em conta
dados de caracterização, padrões
de solicitação, programas de
saúde observáveis e carteira de
serviços disponível.
Gestão da Prática

INTERESSE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

Avalia a capacidade de analisar
criticamente o desempenho clínico
evidenciando a utilização de
instrumentos de suporte nos
processos de tomada de decisão e
a mobilização de painéis de
indicadores de qualidade da
prática na avaliação e
interpretação dos resultados.

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

D
Controla na maioria das situações o plano e a progressão da concretização de tarefas da
agenda global de cuidados de cada Paciente/Utente apresentando contudo omissões, sem
risco agravado nomeadamente em algumas situações de maior complexidade.

Capacidade crítica
Avalia a capacidade de identificar
dificuldades, falhas e erros no
exercício profissional.

Atitude de aprendizagem
Avalia o interesse demonstrado em
melhorar os conhecimentos
profissionais e os aspetos menos
conseguidos da sua atuação.

Cumprimento das tarefas
curriculares
Avalia o grau de cumprimento e o
empenhamento na execução das
tarefas curriculares (cursos, Plano
Pessoal de Formação, relatórios
de estágio, reuniões, outras).
Atitude profissional
Avalia o grau de cumprimento de
compromissos e a capacidade de
prever, julgar e assumir as
consequências dos seus atos, na
observância do enquadramento
deontológico e do dever ético.

Relações humanas no trabalho
Avalia a facilidade em estabelecer e
manter boas relações com as pessoas
com quem trabalha, a capacidade de
tomar iniciativas e o interesse em criar
bom ambiente.

C
B

Identifica e demonstra de uma forma consistente e exaustiva o plano e a progressão de
concretização de tarefas inerentes à agenda global de cuidados a um Paciente/Utente.
Gestão Global de Cuidados a
uma Lista de Pacientes/Utentes
e Famílias

E

Revela dificuldade na identificação de modelos funcionais que se adaptem às necessidades
de intervenção de cuidados dirigidos a uma lista de Pacientes/Utentes e Famílias.

A

E
D

Reconhece e identifica modelos funcionais, actividades e tarefas, dirigidas às necessidades
globais de cuidados a uma lista de Pacientes/Utentes e Famílias, demonstrando por vezes
análise pouco fundamentada de dados de contexto, que interferem na seleção das
intervenções.

C

B
Demonstra de forma adequada e crítica a seleção do modelo funcional que adapte as
atividades e tarefas dirigidas às necessidades globais de cuidados, específicas a uma lista
de Pacientes/Utentes e Famílias intervindo de acordo com a análise dos dados de
caracterização, padrões de solicitação, programas de saúde observáveis e carteira de
serviços disponível.
Revela pouca capacidade crítica na análise do seu desempenho clínico.

A

E
D

Demonstra capacidade crítica na análise do seu desempenho clínico, fazendo-a contudo de
forma descontinuada e em algumas situações de reflexão pouco fundamentada.

C

Controla de forma sistemática e crítica o desempenho clínico, demonstrando o investimento
na melhoria qualitativa das suas práticas com fundamentos técnico-cientificos.

A

B

É incapaz de detetar falhas ou erros. Não identifica espontaneamente dificuldades pessoais
(de conhecimentos, de aptidões e de atitudes).

E

Consegue detetar algumas falhas e erros. Identifica com facilidade dificuldades ou lacunas
pessoais.

C

Revê de forma sistemática o seu trabalho. Identifica e analisa as suas dificuldades, falhas e
erros.

A

É incapaz, por si só, de identificar diferentes oportunidades de aprendizagem. Mostra
indiferença, face às oportunidades que lhe são sugeridas, de aprofundar conhecimentos e de
aperfeiçoar as suas aptidões.

E

É capaz de identificar, a partir das suas dificuldades de acção, oportunidades de
aprendizagem. Demonstra interesse, embora descontínuo, de melhorar os seus
conhecimentos e aperfeiçoar as suas aptidões.

C

Aproveita todas as oportunidades para identificar as suas insuficiências e a partir delas
corrigir defeitos, melhorar conhecimentos e aumentar a qualidade das suas aptidões.

A

Não cumpre as tarefas curriculares exigidas.

E

Falha por vezes no cumprimento das tarefas curriculares, mantendo contudo algum
empenhamento na sua execução.

C

Cumpre, de forma efetiva, as tarefas curriculares. Participa e executa nos tempos previstos,
com criatividade, espírito crítico e rigor técnico-científico.

A

Evita a responsabilidade e não cumpre compromissos. Não prevê, nem assume as
consequências dos seus atos. Ignora as regras deontológicas.

E

Assume a responsabilidade mas não cumpre integralmente todos os compromissos. Revela
alguma ponderação nos atos que pratica.

C

Assume integralmente e por iniciativa própria a responsabilidade dos seus atos. Cumpre de
forma efetiva os seus compromissos. Revela ponderação nos atos que pratica. É capaz de
analisar do ponto de vista ético e deontológico situações de conflito ou de constrangimento.

A

Promove atritos frequentes. Demonstra dificuldade de relacionamento com os colegas e
outros profissionais. Não toma iniciativas, trabalha apenas sob orientação pormenorizada.

E

Habitualmente é afável e atencioso, embora pouco participativo no trabalho de equipa.
Raramente toma iniciativas.

C

É afável e atencioso. Participa ativamente nas equipas de trabalho, respeitando o seu papel
e o dos outros. Toma iniciativas adequadas à fase de formação em que se encontra.

A

D

B

D

B

D

B

D

B

D

B

58

MANUAL de FORMAÇÃO (Internos abrangidos pela Portaria Nº 45/2015 de 20 de Fevereiro)

Grelha de avaliação de desempenho de Estágios hospitalares

a

AVALIAÇÃO de DESEMPENHO - ESTÁGIO de
Local (hospital/serviço)

Início

Termo

Interno
C. Saúde | UCSP/USF
Contacto

Orientador

Este estágio mobilizou um vasto leque de conhecimentos e aptidões que, sendo inerentes ao exercício da Medicina Geral e Familiar, foram, neste período formativo,
particularmente observáveis na concretização dos objetivos e na realização das diferentes atividades e tarefas propostas. O resultado do acompanhamento pelo
orientador ou responsável de estágio, deve permitir, portanto, a emissão de juízos de valor relativos aos parâmetros abaixo indicados e explicitados no verso.

PARÂMETROS

PONDERAÇÃO

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA

4

INTERESSE PELA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

Capacidade crítica

COTAÇÃO/NÍVEIS

1

Atitude de aprendizagem

1

Cumprimento das tarefas curriculares

1,5

Atitude profissional

1,5

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO

1

*
CLASSIFICAÇÃO

#N/D

Responsável do estágio

DATA:

Assinatura

Cédula Profissional nº

Serviço (assinatura e carimbo)

Direcção de Internato Hospitalar (assinatura e carimbo)

Tomei conhecimento
(INTERNO)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1.

No verso encontram-se enunciadas as definições dos parâmetros e subparâmetros.

2.

Para classificar cada parâmetro ou subparâmetro utiliza-se uma escala de 5 níveis.

3.

Encontram-se explicitados os critérios correspondentes aos níveis:
A (máximo – Muito BOM)
C (intermédio – SUFICIENTE) e
E (mínimo – Muito INSUFICIENTE).

4.

Os níveis B e D estão implícitos e situam-se entre o seu anterior e o seu seguinte.

5.

A classificação de desempenho é dada numa escala de 0 a 20, consideradas as ponderações definidas para os parâmetros
e subparâmetros.

6.

A classificação (0-20) obtem-se utilizando este documento informático que contem uma folha de cálculo automático.

7. Nas situações de classificação inferior a 10,0 deverá o orientador fundamentar o plano de repetição do estágio recorrendo à
análise parcelar e global das cotações/níveis atribuídos.
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1.

No verso encontram-se enunciadas as definições dos parâmetros e subparâmetros.

2.

Para classificar cada parâmetro ou subparâmetro utiliza-se uma escala de 5 níveis.

3. Encontram-se
explicitados
os critérios correspondentes
aos pela
níveis: Portaria Nº 45/2015 de 20 de Fevereiro)
MANUAL
de FORMAÇÃO
(Internos
abrangidos
A (máximo – Muito BOM)
C (intermédio – SUFICIENTE) e
E (mínimo – Muito INSUFICIENTE).
4.

Os níveis B e D estão implícitos e situam-se entre o seu anterior e o seu seguinte.

5.

A classificação de desempenho é dada numa escala de 0 a 20, consideradas as ponderações definidas para os parâmetros
e subparâmetros.

6.

A classificação (0-20) obtem-se utilizando este documento informático que contem uma folha de cálculo automático.

7. Nas situações de classificação inferior a 10,0 deverá o orientador fundamentar o plano de repetição do estágio recorrendo à
a

análise parcelar e global das cotações/níveis atribuídos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (NÍVEIS)
Limita-se a imitar os gestos, não sabendo frequentemente seleccionar o
gesto/técnica adequado à situação. Incapacidade patente na formulação
diagnóstica e terapêutica.

E

Executa os gestos/técnicas com algum rigor, utilizando geralmente o
gesto/técnica adequado à situação. Capacidade de formulação e decisão
diagnóstica e terapêutica com erros e/ou omissões pouco frequentes, sem
risco agravado para o doente.

C

Excelente domínio das técnicas executando os gestos automaticamente e
seleccionando, com base no custo-benefício e custo-eficácia, o
gesto/técnica adequado à situação. Adequação e rigor na capacidade de
formulações e decisão diagnóstica e terapêutica.

A

É incapaz de detectar falhas ou erros. Não identifica espontaneamente
dificuldades pessoais (de conhecimentos, de aptidões e de atitudes).

E

Consegue detectar algumas falhas e erros. Identifica com facilidade
dificuldades ou lacunas pessoais.

C

Revê de forma sistemática o seu trabalho. Identifica e analisa as suas
dificuldades, falhas e erros.

A

É incapaz, por si só, de identificar diferentes oportunidades de
aprendizagem. Mostra indiferença, face às oportunidades que lhe são
sugeridas, de aprofundar conhecimentos e de aperfeiçoar as suas aptidões.

E

É capaz de identificar, a partir das suas dificuldades de acção,
oportunidades de aprendizagem. Demonstra interesse, embora descontínuo,
de melhorar os seus conhecimentos e aperfeiçoar as suas aptidões.

C

Aproveita todas as oportunidades para identificar as suas insuficiências e a
partir delas corrigir defeitos, melhorar conhecimentos e aumentar a
qualidade das suas aptidões.

A

Não cumpre as tarefas curriculares exigidas.

E

Falha por vezes no cumprimento das tarefas curriculares, mantendo contudo
algum empenhamento na sua execução.

C

Cumpre, de forma efectiva, as tarefas curriculares. Participa e executa nos
tempos previstos, com criatividade, espírito crítico e rigor técnico-científico.

A

Evita a responsabilidade e não cumpre compromissos. Não prevê, nem
assume as consequências dos seus actos. Ignora as regras deontológicas.

E

Assume a responsabilidade, mas não cumpre integralmente todos os
compromissos. Revela alguma ponderação nos actos que pratica.

C

Assume integralmente e por iniciativa própria a responsabilidade dos seus
actos. Cumpre de forma efectiva os seus compromissos. Revela ponderação
nos actos que pratica. É capaz de analisar, do ponto de vista ético e
deontológico, situações de conflito ou de constrangimento.

A

Promove atritos frequentes. Demonstra dificuldade de relacionamento com
os colegas e outros profissionais. Não toma iniciativas, trabalha apenas sob
orientação pormenorizada.

E

Habitualmente é afável e atencioso, embora pouco participativo no trabalho
de equipa. Raramente toma iniciativas.

C

É afável e atencioso. Participa activamente nas equipas de trabalho,
respeitando o seu papel e o dos outros. Toma iniciativas adequadas à fase
de formação em que se encontra.

A

D

Capacidade de Execução Técnica

Interesse pela valorização profissional

Avalia o nível de execução e adequação das aptidões
gestuais (gestos e técnicas) e intelectuais (formulação e
decisão diagnóstica e terapêutica), que concorrem para o
processo de tomada de decisão clínica.

B

D

Capacidade crítica
Avalia a capacidade de identificar dificuldades, falhas e
erros no processo de prestação de cuidados.

B

Atitude de aprendizagem
Avalia o interesse demonstrado em melhorar os
conhecimentos profissionais e os aspectos menos
conseguidos da sua actuação.

D

B

D

Responsabilidade profissional

Cumprimento das tarefas curriculares
Avalia o grau de cumprimento e o empenhamento na
execução das tarefas curriculares (cursos, relatórios de
estágio, reuniões, outras).

B

Atitude profissional
Avalia o grau de cumprimento de compromissos e a
capacidade de prever, julgar e assumir as
consequências dos seus actos, na observância do
enquadramento deontológico e do dever ético.

D

B

D

Relações humanas no trabalho
Avalia a facilidade em estabelecer e manter boas relações
com as pessoas com quem trabalha, a capacidade de tomar
iniciativas e o interesse em criar bom ambiente.

B
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