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faculdade de medicina da 
universidade de Lisboa
Grande Oficial da Ordem de Sant’Iago da Espada

Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia Prof. Egas Moniz (1949)

Medalha de Serviços Distintos Grau “Ouro” do Ministério da Saúde

centro académico de medicina de lisboa [caml]

A Faculdade de Medicina é uma instituição de ensino 
superior integrada na Universidade de Lisboa. Foi 
criada em 1911 e é herdeira da Real Escola de Cirurgia, 
estabelecida no Hospital de São José, em 1825, e 
designada a partir de 1836, por Escola Médico-Cirúrgica 
de Lisboa.

Desde 2009 a Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa (FMUL), em cooperação com o Instituto 
de Medicina Molecular (IMM) e com o Hospital de 
Santa Maria (HSM), integra o Centro Académico de 
Medicina de Lisboa (CAML), que representa um con-
ceito inovador da organização dos centros de ensino, 
investigação e prática médica diferenciada. Os seus 
objetivos são o incremento da atividade científica e o 
desenvolvimento da investigação de translação entre 
as Ciências Biomédicas e a Medicina Clínica, a dife-
renciação tecnológica e inovação nos serviços clínicos 
e o desenvolvimento dos programas de Formação 
Pós-Graduada, de Mestrado e Doutoramento para 
médicos e outros profissionais de Saúde.

Mensagem 
Diretor da FMUL

Fausto J. Pinto 
Diretor da FMUL

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(FMUL) é uma Escola centenária, integrada na 
Universidade de Lisboa e cuja excelência e prestígio são 
reconhecidos a nível nacional e internacional, tendo 
sido distinguida em 2015 com a medalha de Serviços 
Distintos “Grau Ouro” do Ministério da Saúde.

Promotora de um currículo académico centrado no es-
tudante, na sua capacidade de auto-aprendizagem e na 
responsabilização individual, como elementos estrutu-
rantes para uma vida profissional de aprendizagem per-
manente, a FMUL aposta fortemente numa maior expo-
sição à realidade prática da Medicina contemporânea, 
ambulatória e hospitalar, logo desde o início do Curso.

Inserida num Campus onde coexistem um Hospital de 
referência (Centro Hospitalar Lisboa Norte) e um setor 
de investigação fundamental relevante (Instituto de 
Medicina Molecular), a Faculdade integra – juntamente 
com estas duas instituições – desde 2009, o Centro 
Académico de Medicina de Lisboa (CAML), um con-
ceito pioneiro a nível nacional, com vantagens com-
petitivas óbvias ao nível da organização dos centros 
de ensino, investigação e prática médica diferenciada.

Na FMUL estamos empenhados em promover o ensino 
das bases científicas da Medicina e o Desenvolvimento 
da dimensão humanista da Medicina e dos seus va-
lores, factores indispensáveis à Boa Prática e que in-
tegram a competência médica: dedicação, altruísmo, 
carácter, integridade moral e espírito de serviço.

Escolher a FMUL é apostar numa formação sólida, exi-
gente, de reconhecida qualidade e prestígio, sempre 
orientada numa perspetiva integradora do conheci-
mento, fatores essenciais ao desenvolvimento pessoal 
e académico e ao exercício da profissão médica.

Acreditamos que com o entusiamo e empenho de to-
dos, estudantes, investigadores, colaboradores docen-
tes e não docentes, continuaremos a construir uma 
Escola que honra o passado e constrói o futuro!



missão
A Missão da Faculdade está consignada nos Estatutos 
aprovados: A formação de médicos, o ensino e a inves-
tigação em Medicina e Ciências Biomédicas essenciais 
à promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, trata-
mento e reabilitação da doença, a criação, transmissão 
e difusão de ciência, tecnologia e cultura, no respeito 
pela liberdade intelectual e pela ética, reconhecimento 
do mérito e sentido de serviço à comunidade.

visão
Assegurar à FMUL lugar cimeiro como a instituição 
de referência do ensino médico nacional e da investi-
gação biomédica e, pelo desenvolvimento do Centro 
Académico de Medicina de Lisboa, constituir insti-
tuição académica relevante no contexto europeu.

para acesso à fmul

T: 217 999 560 
@: pedagogica@medicina.ulisboa.pt

CONTACTOS
M: Av. Professor Egas Moniz

1649-028 Lisboa

T: 217 985 100  //  F: 217 985 110

@: geral – fmul@medicina.ulisboa.pt

direção – gab.diretor@medicina.ulisboa.pt

W: www.medicina.ulisboa.pt

imm
instituto de medicina molecular  

João Lobo Antunes

O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes 
(iMM) foi criado em 2002 e resulta da ligação entre 
a Associação para a Investigação e Desenvolvimento 
da Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 
Fundação Oriente, Centro Regional de Lisboa do 
Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil, 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
Hospital de Santa Maria e Fundação da Universidade 
de Lisboa.

É um dos principais institutos de investigação do país, 
e tem o estatuto de Laboratório Associado, concedido 
pelo Ministério da Educação e da Ciência. O IMM tem 
como missão a investigação biomédica básica, clínica 
e de translação, com o objetivo de contribuir para uma 
melhor compreensão dos mecanismos de doenças e 
o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, 
para o desenvolvimento de novos testes de diagnós-
tico ou de previsão, e para novas terapêuticas.

https://imm.medicina.ulisboa.pt

HSM
hospital de santa maria

O Hospital de Santa Maria (HSM) constitui o 
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, instituição nuclear para o 
ensino da Medicina Clínica, e é um centro de refe-
rência clínica nacional e para os países de expressão 
portuguesa.

O HSM integra com o Hospital Pulido Valente o 
Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), cuja missão 
contempla funções relevantes na prestação de cui-
dados de saúde, na formação pré e pós graduada 
e treino de especialistas em diferentes áreas das 
Ciências da Saúde e constitui um Centro de Educação 
Médica, investigação e inovação, sendo uma unidade 
essencial e de referência no Serviço Nacional de Saúde 
português.

Nele estão presentes capacidades notáveis ao nível 
dos recursos humanos, das tecnologias praticadas 
e do saber acumulado. A par do apoio que presta 
às populações da sua zona de influência directa, o 
Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) garante refe-
renciação diferenciada em múltiplas áreas clínicas, no 
âmbito regional e nacional e dos países de expressão 
portuguesa.

www.chln.pt

www.medicina.ulisboa.pt
https://imm.medicina.ulisboa.pt
www.chln.pt


semana de introdução

Decorre na 1.ª semana de aulas, está inserida no 
plano de estudos do Curso de Mestrado Integrado em 
Medicina e os estudantes do 1.º ano são recebidos na 
cerimónia de Comemoração do Dia da Faculdade. A 
cerimónia prossegue com o juramento de Hipócrates 
(adaptado) e com sessões repartidas pelos restantes 
dias da semana em que são apresentados os prin-
cipais tópicos do curso de medicina, recursos da 
Faculdade/Universidade a que o aluno pode aceder, a 
par de palestras sobre temas da atualidade médica e 
científica e de atividades extracurriculares organizadas 
pela AEFML.

biblioteca
Núcleo de Biblioteca e Informação

O Núcleo de Biblioteca e Informação da FMUL visa 
promover a acessibilidade do utilizador à informação 
constituindo um pólo de conhecimento e dissemi-
nação do saber, contribuindo para a educação, investi-
gação e tomadas de decisão na prática clínica. 

No seu papel de facilitador do ensino/ aprendizagem/ 
investigação, promove o acesso a diversos recursos 
online, através da Biblioteca Digital disponível em: 
www.medicina.ulisboa.pt/biblioteca, onde se destacam 
a PubMed, a B-on, a Cochrane Library, a Web of Science, 
a DynaMed, e a coleção de Periódicos Eletrónicos e 
ebooks, disponíveis 24 horas por dia / 7 dias por semana, 
em qualquer parte do mundo. 

www.medicina.ulisboa.pt/biblioteca

atividades para 
os estudantes

dia do candidato

Desde o ano letivo de 2007/2008 a Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) promove 
e organiza um programa de dia aberto, aos alunos 
do ensino secundário, intitulado “Estudar Medicina 
na FMUL - Dia do Candidato”, um evento que suscita 
grande interesse por parte de alunos e docentes. 

O objetivo é contribuir para o esclarecimento das 
potencialidades científicas, pedagógicas, culturais e 
sociais da FMUL e para transmitir aos candidatos uma 
perspectiva objectiva do nosso ensino, da profissão 
médica e da dimensão humana, ética e moral indis-
pensáveis ao exercício da Medicina. 

www.medicina.ulisboa.pt/diacandidato

acolhimento ao aluno

A FMUL proporciona, durante o período das matrí-
culas, o Acolhimento ao Aluno do 1º ano, 1ª vez. Esta 
iniciativa conta com a participação ativa da comuni-
dade da FMUL (funcionários e discentes) com o obje-
tivo central de apoiar e dar as boas-vindas aos seus 
novos alunos.

A receção e as matrículas realizam-se no Edifício Egas 
Moniz onde se encontram disponíveis quiosques de 
várias instituições, com material de divulgação e 
ofertas, assim como, balcões provisórios de vários ser-
viços da FMUL, concedendo ao aluno, a possibilidade 
imediata de realizar vários procedimentos académicos, 
nomeadamente, o cartão de aluno, tornar-se membro 
da AEFML, entre outros.

www.biblioteca.medicina.ulisboa.pt
www.medicina.ulisboa.pt/diacandidato


programa educação pela ciência
GAPIC (Gabinete de Apoio à Investigação Científica, 
Tecnológica e Inovação)

De forma a promover a cultura científica, a FMUL 
criou o Programa “Educação pela Ciência” – Projetos 
de Investigação para Alunos, da responsabilidade 
do Gabinete de Apoio à Investigação Científica, 
Tecnológica e Inovação – GAPIC, o qual visa estimular 
a prática da investigação científica na fase pré-gra-
duada. É visão da FMUL que a prática de investigação 
científica deve ser estimulada precocemente e que 
isso contribui para melhorar a prática clínica no futuro. 
Com efeito, a possibilidade de acesso a atividades de 
investigação durante a pré-graduação em Medicina, 
em ambientes clínico-laboratoriais de privilégio, tem 
constituído da parte dos jovens estudantes forte 
motivo de opção pela FMUL.

O GAPIC promove também a investigação junto dos 
jovens médicos recém graduados, através da Bolsa de 
Investigação Fundação AstraZeneca/FMUL.”

O GAPIC, em conjunto com a AEFML, organiza 
anualmente o “Dia da Investigação na FMUL para 
estudantes de Medicina”, durante o qual os alunos 
apresentam os resultados dos seus trabalhos e parti-
cipam noutras atividades.

www.medicina.ulisboa.pt/gapic

mobilidade

A FMUL dispõe de uma área vocacionada para a 
Cooperação Internacional responsável pela organi-
zação de programas de mobilidade, nomeadamente:

∆     Programa Erasmus +
Programa de ensino e formação da União Europeia, 
que promove atividades de mobilidade para estu-
dantes, pessoal docente e não-docente, dentro do 
espaço europeu

∆     Programa Almeida Garrett
Programa de intercâmbio de estudantes universitá-
rios nacionais. 

∆     Convénios e Protocolos
A Reitoria da ULisboa tem firmado convénios e pro-
tocolos com instituições do Mundo inteiro e com 
instituições nacionais das mais variadas áreas aos 
quais os alunos da FMUL podem aceder.

www.medicina.ulisboa.pt/mobilidade

news@fmul

A News@FMUL é a newsletter electrónica bilingue da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e 
constitui o órgão oficial de divulgação da informação 
desta Escola Médica. É um instrumento de divulgação 
da sua vida científica, educacional e clínica, e contribui 
para reforçar cada vez mais a comunicação entre o 
Ensino, a Clínica e a Investigação.

A News@FMUL pode ser consultada e subscrita 
através do endereço eletrónico:

http://news.medicina.ulisboa.pt

aefml

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina 
de Lisboa (AEFML), uma das mais antigas Associações 
de Estudantes do País, com mais de 100 anos de exis-
tência, defende ativamente a cultura e desenvolvimento 
de espírito crítico numa constante defesa dos interesses 
dos mais de 2000 estudantes que representa.

A AEFML trabalha incessantemente na criação de 
oportunidades de qualidade para alunos da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa, organizando 
e proporcionando uma panóplia de iniciativas de 
enorme valor cultural, desportivo, recreativo, forma-
tivo e ainda de voluntariado internacional e promoção 
da saúde na comunidade, tais como o Sarau Cultural, 
Olimpíadas da Medicina, Hospital dos Pequeninos, 
Curso de Suturas, Cursos de Línguas, Rastreios, 
Natal Diferente, Medicina Mais Perto e Natal com as 
Pessoas Sem-Abrigo. 

Neste enorme trabalho e dedicação, a AEFML afirma-
-se como uma das associações mais ativas no pano-
rama nacional e uma casa a que todos nos orgulhamos 
de pertencer.

www.aefml.pt

www.medicina.ulisboa.pt/gapic
www.medicina.ulisboa.pt/mobilidade
www.aefml.pt


INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

O Gabinete de Inovação e Empreendedorismo (GIE) 
criado no fim de 2016, surgiu da necessidade de 
potenciar as ideias com valor da comunidade FMUL, 
funcionando como uma ponte entre a academia e a 
sociedade. 

Temos como principal missão dinamizar a transfe-
rência de conhecimento da Faculdade de Medicina 
para as empresas e motivar a comunidade académica 
a criar e a desenvolver as suas próprias ideias com 
sucesso e com geração de valor.

A nossa visão é ser considerados como uma referência 
na catalisação de ideias, criação de start-ups e pro-
jetos na área da saúde, assim como de parcerias entre 
a academia, empresas e outras entidades como as 
de carácter social em conjunto com iniciativas seme-
lhantes da Ulisboa.

Lançamos em Janeiro de 2018, o SynerGIEs, um ciclo 
de notícias bimensal que informa a comunidade FMUL 
de notícias, financiamentos, eventos ou formações na 
área do empreendedorismo e da inovação.  

www.medicina.ulisboa.pt/organizacao/gie

Departamento 
de Educação Médica

O Departamento de Educação Médica (DEM) da FMUL 
foi reativado em 2015 tendo como principais objetivos: 

• Melhorar o ensino
• Promover a investigação em educação médica
• Prestar serviços na área da educação à comunidade 

académica
• Projetar e desenvolver a carreira docente
• Implementar uma “nova visão” institucional na FMUL

Para alcançar estas metas o DEM tem organizado 
conferências e reuniões internacionais, implementado 
ações de formação para docentes e discentes e dado 
apoio a nível de desenvolvimento curricular em várias 
áreas. Tem publicado e apresentado trabalhos de inves-
tigação em várias reuniões científicas por convite e  
tem apoiado/desenvolvido investigação em Educação 
Médica sob a responsabilidade de discentes.  

De todas estas vertentes, destacamos o excelente 
contributo dos discentes, que integram a equipa do 
DEM desde o início, após convite dirigido aos interes-
sados em iniciar a sua formação em Investigação em 
Educação Médica.  

Tem sido notável o trabalho realizado com os alunos a 
apresentarem projetos de Investigação em Educação 
Médica em Conferências Nacionais – Beyond Med 
(FMUL) e CNIEM (Congresso Nacional de Investigação 
em Educação Médica) 15/16/17 e Internacionais – AMEE 
(The International Association for medical Education) 
e SEDEM XXIII (Congreso de la Sociedad Espanola de 
Educación Médica). 

Deixamos desde já um convite a todos aqueles que 
optarem por seguir Medicina na FMUL para se juntarem 
a equipa do DEM. 

dem@medicina.ulisboa.pt

Sessão de Inauguração
Departamento de
Educação Médica

Departamento de
Educação Médica

Departamento de
Educação Médica

14MAR’16



ÁREA DE APOIO AO ALUNO

A Área de Apoio ao Aluno (3A’s) corresponde a uma 
iniciativa apoiada pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL) com a missão de 
apoiar transversalmente todas as áreas do desenvolvi-
mento pessoal, social e profissional do aluno ao longo 
do seu percurso académico, favorecendo um espaço 
de integração e abertura à diversidade e ao cresci-
mento pessoal. Dentro do mesmo inserem-se dois 
projetos, o Mentoring e o Espaço S.

www.medicina.ulisboa.pt/menu-topo/alunos/3as

Mentoring

O Projeto Mentoring corresponde a uma parceria 
desenvolvida entre o Departamento de Pedagogia 
e Educação Médica (DPEM) da Associação de 
Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa (AEFML) e a FMUL. Este tem como visão 
principal a integração profícua dos novos alunos da 
FMUL no ambiente académico e social.

Tudo isto, através da aproximação dos novos alunos 
– os “ Mentorandos” – aos alunos de outros anos cur-
riculares – os “Mentores”, contribuindo também para 
o enriquecimento pessoal dos participantes, poten-
ciando as dinâmicas de networking entre todos.

Como resultado da parceria entre a AEFML e a FMUL, 
surgiram várias novidades: a atribuição de uma bolsa 

a um aluno, a existência de um espaço de atendimento 
presencial, que permite o esclarecimento de dúvidas 
e resolução de questões não só sobre o Projeto mas 
também sobre a integração na FMUL.

Podes ver os álbuns das várias atividades realizadas 
este ano no nosso Instagram (@ProjetoMentoring).

Espaço S

Numa iniciativa conjunta da Direção da AEFML com a 
Direção da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa e com o apoio do Serviço de Psiquiatria e Saúde 
Mental do Centro Hospitalar Lisboa Norte-HSM, foi 
criado o Espaço S com o objetivo de prestar apoio 
psicológico ao Aluno FMUL e intervir na promoção da 
Saúde Mental na faculdade.

Depois de alguns anos a funcionar no Serviço de 
Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte-HSM, com Profissionais (Psiquiatras, 
Psicólogos, etc.) do próprio serviço, em setembro de 
2017 o Espaço passa a contar com recursos humanos 
próprios e um novo local de atendimento no Instituto 
de Medicina Preventiva e Saúde Pública.

O apoio do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte-HSM mantém-se, 
continuando a ser um serviço-referência em articu-
lação com o Espaço S.



objetivos

Formar Médicos, com sólida formação científica, 
capazes de auto-aprendizagem e capacidade para 
lifelong learning, com competências em Comunicação 
com os doentes, interpares e com a Sociedade, habili-
tados a trabalhar em equipas profissionais multidiscipli-
nares, atentos aos desafios de Saúde contemporâneos 
e à Ética na Medicina e Ciências da Vida, aptos para 
integração útil e criativa nos Sistemas de Saúde em 
vigor na Sociedade e capazes de uma escolha infor-
mada da sua carreira profissional.

tipo de curso

Mestrado Integrado

duração / número de créditos

6 anos (12 semestres) – 360 ECTS

∆ Grau conferido após a conclusão dos três pri-
meiros anos do Mestrado Integrado em Medicina 
(180 ECTS) – Licenciado em Estudos Básicos de 
Medicina (1.º ciclo).

∆ Grau conferido após conclusão do Mestrado Integrado 
em Medicina (360 ECTS e aprovação em Trabalho 
Final do MIM) – Mestre em Medicina (2.º ciclo).

regime

Diurno

formação 
pré-graduada 
em medicina

No momento de ser admitido como Membro da Profissão Médica:

Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da Humanidade.

Darei aos meus Mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos.

Exercerei a minha arte com consciência e dignidade.

A Saúde do meu Doente será a minha primeira preocupação.

Mesmo após a morte do doente respeitarei os segredos que me tiver confiado.

Manterei por todos os meios ao meu alcance, a honra e as nobres tradições 
da profissão médica.

Os meus Colegas serão meus irmãos. Não permitirei que considerações de 
religião, nacionalidade, raça, partido político, ou posição social se 
interponham entre o meu dever e o meu Doente.

Guardarei respeito absoluto pela Vida Humana desde o seu início, mesmo sob 
ameaça e não farei uso dos meus conhecimentos Médicos contra as leis da 
Humanidade.

Faço estas promessas solenemente, livremente e sob a minha honra.

FÓRMULA DE GENEBRA

Adoptado pela Associação Médica Mundial, em 1983
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pré-requisitos (2017/18)

O Pré-requisito exigido para a candidatura ao Mestrado 
Integrado em Medicina é o do Grupo A - Comunicação 
Interpessoal – Ausência de deficiência psíquica, sen-
sorial ou motora que interfira gravemente com a 
capacidade funcional e de comunicação interpessoal 
a ponto de impedir a aprendizagem própria ou alheia.
Forma de comprovação: Declaração médica, sob a 
forma de resposta a um questionário, nos termos do 
regulamento publicado como anexo III à Deliberação 
n.º 253/2017, de 3 de abril de 2017, comprovando que 
satisfaz o pré-requisito a entregar no acto da matrí-
cula e inscrição neste estabelecimento de ensino.

provas de ingresso (2017/18)

02  Biologia e Geologia
07  Física e Química 
19  Matemática A

Fórmula de cálculo da nota de candidatura 
50% da classificação final do ensino secundário;
50% das provas de ingresso

classificações mínimas (2017/18)

Prova de Ingresso: 140
Nota de Candidatura: 160
Último colocado: 177,5

número de vagas (2017/18)

295

propinas (2017/18)

1063,47€ (pagos na totalidade no ato da inscrição ou 
em 7 prestações)

outra forma de acesso ao  

curso de medicina

Concurso Especial para Acesso ao Curso de Medicina 
por Titulares do Grau de Licenciado

Podem concorrer candidatos detentores de uma 
Licenciatura ou Mestrado Integrado nacional ou, nos 
termos das disposições legais em vigor, titulares de 
equivalência do mesmo grau, reconhecimento de 
habilitações ou registo de grau académico superior 
obtidos no estrangeiro.

parceria com a universidade da madeira

A FMUL estabeleceu colaboração com a UMa 
(Universidade da Madeira) para o ensino dos dois 
primeiros anos do curso de Mestrado Integrado em 
Medicina, visando aumentar o acesso e dar oportuni-
dade a um número acrescido de estudantes residentes 
na região autónoma para a frequência do Curso de 
Medicina.

principais saídas profissionais

A formação médica permite saídas profissionais diver-
sificadas como Medicina Clínica (Hospitalar, Medicina 
Geral e Familiar), Saúde Pública, Medicina Legal, 
Medicina do Trabalho, Investigação e Docência.

A Profissão Médica é caraterizada por uma sequência 
de graus, que correspondem a patamares de dife-
renciação técnico-científica e de responsabilidade 
crescente, obtidos mediante períodos de formação, 
internatos com provas públicas de competência.

empregabilidade

100%

* Mão diafanizada para ilustrar do processo de diafanização, através 
do qual se torna translúcidas a pele, os músculos e os ossos.



plano de estudos

O modelo de ensino em vigor na FMUL, baseado 
em grandes áreas integradoras do conhecimento e 
em programas student-centred, têm um forte com-
ponente de exposição precoce e ligação prática à 
Medicina Clínica. Promove o empenhamento indivi-
dual e a criatividade dos discentes e oferece atividades 
opcionais com ênfase especial na realização de pro-
jetos de investigação científica pelos estudantes e em 
atividades clínicas no HSM e em instituições afiliadas.

2º semestre

2º ano
1º semestre

Designação Contacto (H) Total (H) ECTS

Módulos

II.III Sistemas Orgânicos e Funcionais 119 448 16

Tronco Comum II

II. a) Microbiologia / Imunidade / Infecciologia 124
364 13

II. b) Introdução à Medicina da Mulher 28

Tronco Opcional do 2º ano 10 28 1

Módulos

III.III
Medicina Clínica: O Médico a Pessoa e o Doente

52 140 5
Prática de Saúde na Comunidade II

IV.I Introdução à Patologia dos Sistemas Orgânicos 60 210 7.5

TRONCO COMUM III a)

Neurociências 102 322 11.5

TRONCO COMUM III b)

Introdução à Medicina da Criança 36 112 4

Tronco Opcional do 2º ano 20 56 2

1º ano
1º semestre

Designação Contacto (H) Total (H) ECTS

Introdução 25 42 1.5

Módulos

I.I
Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento 
Humano e Genética

64 140 5

II.I Sistemas Orgânicos e Funcionais 138 364 13

III.I Medicina Clínica: O Médico, a Pessoa e o Doente 40 140 5

Tronco Comum I

I.a) Ética e Ciências Sociais 15
154 5.5

I.b) Suporte Básico de Vida 4

2º semestre

Módulos

I.II
Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento 
Humano e Genética

44 140 5

II.II Sistemas Orgânicos e Funcionais 131 336 12

III.II

Medicina Clínica: O Médico, a Pessoa e o Doente 49

364 13Estágio de Cuidados de Enfermagem 48

Prática de Saúde na Comunidade I 52



Módulos

VI.II Pediatria 140 280 10

VII.II Cirurgia Geral 196 322 11.5

XI Obstetrícia e Ginecologia 76 182 6.5

Tronco Opcional do 5º ano 20 56 2

2º Bloco Rotativo

5º ano

Designação Contacto (H) Total (H) ECTS

Módulos

V.II Medicina Interna 265 490 17.5

VIII.II Psiquiatria 21 28 1

X Medicina Geral e Ciências Sociais 125 266 9.5

Tronco Opcional do 5º ano 20 56 2

1º Bloco Rotativo

6º ano

Designação Contacto (H) Total (H) ECTS

Cirurgia

1260 1680 60

Medicina

Medicina Geral e Familiar e Saúde Mental

Medicina Geral e Familiar

Saúde Mental

Saúde Materna e Infantil

Obstetrícia e Ginecologia

Pediatria

Estágios obrigatórios

Módulos

VII.I Cirurgia Geral 200 364 13

VIII.I Psiquiatria 96 210 7.5

IX Neurociências Clínicas 96 210 7.5

Tronco Opcional do 4º ano 20 56 2

2º Bloco Rotativo

4º ano

Designação Contacto (H) Total (H) ECTS

Módulos

V.I Medicina Interna 350 602 21.5

VI.I Pediatria 62 182 6.5

Tronco Opcional do 4º ano 20 56 2

1º Bloco Rotativo

3º ano
1º semestre

Designação Contacto (H) Total (H) ECTS
Módulos

III.IV Medicina Clínica: O Médico, a Pessoa e o Doente 74 252 9

IV.II Introdução à Patologia dos Sistemas Orgânicos 100 280 10

Tronco Comum IV

IV a) Saúde Pública/ Epidemiologia/ Genética 50

252 9IV b) Introdução à Saúde Mental 39

IV c) Introdução às Doenças do Envelhecimento 26

Tronco Opcional do 3º ano 20 56 2

2º semestre

Tronco Comum V

V. a) Oncobiologia 27
196 7

V. b) Introdução aos Princípios da Terapêutica 26

Módulos

III.V Medicina Clínica: O Médico, a Pessoa e o Doente 83

616 22

Opções – (O aluno deve escolher uma opção de modo a que a distribuição pelas várias àreas seja uniforme)

Medicina Cardiovascular

20

Patologia Digestiva

Doenças do Aparelho Locomotor

Doenças do Sistema Urinário

Endocrinologia e Doenças do Metabolismo

Doenças Respiratórias

Estágio Hospitalar 120

Tronco Opcional do 3º ano 10 28 1



estágio clínico do 6º ano

O Estágio Clínico é um ano de prática clínica exclusiva 
nas áreas de formação acima identificadas num total 
de 36 semanas.

Trabalho final
A conclusão do Curso de Mestrado Integrado em 
Medicina pressupõe a realização de Trabalho Final 
do Mestrado Integrado em Medicina. O estudante 
poderá optar por um de dois tipos de trabalho final: 
artigo científico ou artigo de revisão. 

A classificação do Trabalho Final é qualitativa.

núcleo curricular optativo

A oferta curricular no âmbito das atividades opcionais em:

http://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/
Atividades-Tronco-Opacional2016-2017.pdf

instituições afiliadas

O Hospital de Santa Maria constitui o Hospital 
Universitário da FMUL e é a instituição nuclear para o 
ensino da Medicina Clínica.

De modo a assegurar a necessária diversidade, qua-
lidade e eficácia e defendendo os direitos da pessoa 
doente, a FMUL estabeleceu uma rede de ensino com 
instituições públicas, hospitalares e centros de saúde 
mediante protocolos de filiação e/ou cooperação.

Integram essa rede de ensino:
Casa de Saúde do Telhal
Centro Hospitalar (CH) Psiquiátrico de Lisboa;
CH do Algarve - EPE;
CH Leiria;
CH Médio Ave (Santo Tirso / Famalicão);
CH Médio Tejo (Torres Novas, Abrantes, Tomar);
CH do Oeste (Caldas da Rainha, Torres Vedras);
Hosp. Beatriz Ângelo;
Hosp. Central do Funchal; 
Hosp. Curry Cabral; 

Hosp. da Luz;
Hosp. das Forças Armadas;
Hosp. de Santa Cruz;
Hosp. de Vila Franca de Xira
Hosp. do Divino Espírito Sto (Ponta Delgada);
Hosp. Espírito Santo (Évora);
Hosp. Fernando da Fonseca;
Hosp. Garcia de Orta;
Hosp. Infante D. Pedro – EPE (Aveiro);
Hosp. José Joaquim Fernandes (Beja);
Hosp. Nossa Srª do Rosário (Barreiro);
Hosp. Pedro Hispano (Matosinhos);
Hosp. Pulido Valente;
Hosp. Santarém;
Hosp. São Bernardo (Setúbal); 
Hosp. São Teotónio (Viseu);
HPP Hospital Cascais;
HPP Hospital Lusíadas;
Inst. Medicina Legal de Lisboa; 
Inst. Oftalmologia Dr. Gama Pinto; 
IPO Lisboa, Francisco Gentil;

outras formações académicas

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(FMUL), tendo como missão fundamental o ensino 
das ciências médicas, tem estabelecido vários pro-
tocolos e parcerias com outros estabelecimentos de 
ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento 
de outras formações académicas, nomeadamente:

∆ Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica, em 
parceria com o Instituto Superior Técnico

∆ Licenciatura em Ciências da Saúde (1º Ciclo), em 
parceria com as Faculdades de Ciências, Medicina 
Dentária, Farmácia e Psicologia da Universidade de 
Lisboa, com o objectivo de proporcionar um pro-
grama de formação inicial com extensão em áreas 
profissionalizantes ligadas à saúde.

http://www.ulisboa.pt/
licenciatura-em-ciencias-da-saude

http://www.ulisboa.pt/licenciatura-em-ciencias-da-saude
http://www.ulisboa.pt/licenciatura-em-ciencias-da-saude


WWW.MEDICINA.ULISBOA.PT

Edição 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Conceção e Projeto Gráfico
Unidade de Relações Públicas e Comunicação (URPC) – FMUL

FEV’18

WWW.MEDICINA.ULISBOA.PT



