
 

 

 

 

   

Comissão de Inquérito sobre a  

Avaliação da Disciplina de Anatomia Clínica 2016-17 

 

Após uma análise cuidada dos relatórios enviados por todos os intervenientes nesta 

avaliação (Coordenador, Regente e representantes dos Docentes e dos Discentes) sobre 

os factos ocorridos na Disciplina de Anatomia Clínica (Módulo II-III) durante a época de 

exames em 2016-2017, a Comissão concluiu que vários factores terão estado 

implicados nos resultados obtidos e nas críticas levantadas por parte dos Discentes.  

 

Neste documento a Comissão enumera esses factos, emite uma recomendação para 

solucionar a questão das notas deste semestre e faz uma série de recomendações 

destinadas a melhorar o processo de avaliação prevenindo problemas nos anos 

seguintes.  

 

1. Factores que podem explicar os maus resultados obtidos no exame teórico e no 

exame prático da 1ª e da 2ª fase do ano 2016-2017:  

  

– Insuficiente delimitação da matéria nuclear para este exame. A matéria é 

extremamente extensa para uma Área Disciplinar (AD) semestral, ministrada 

apenas em 6 semanas. 

– Excessiva dificuldade das perguntas, tanto do exame teórico como, sobretudo, 

do exame prático (aqui designado por OSCE). 

– Desadequação das perguntas práticas ao treino dos alunos. Apesar do exame 

prático ter consistido, em grande parte, na interpretação de imagens, foi 

reconhecido por Docentes e Discentes que não houve suficiente preparação e 

exposição dos alunos à imagiologia normal durante as aulas práticas. 

– Deficiente formulação das perguntas, tempo insuficiente para as respostas, 

apresentação de imagens sem informação sobre o segmento corporal e sem 

coordenadas ou lado a que dizem respeito, o que fez com que o exame se 

tornasse num exercício exigente, não adequado ao nível dos alunos e afastado 

da prática clínica habitual. 



 

– Ausência de medidas destinadas a evitar a transmissão de informação sobre o 

exame entre os alunos no primeiro dia da 1ª fase da prova pratica. A repetição 

das questões nos sucessivos grupos, ao longo do primeiro dia, criou uma enorme 

vantagem aos últimos a realizar o exame, com uma descida da taxa de 

reprovação de 31-50% para 3-9% nos últimos grupos, transformando o exame 

numa avaliação não justa. 

 

Para além dos factores enumerados, a afixação das classificações antes de uma análise 

crítica dos resultados e antes do estabelecimento de uma estratégia definida para 

lidar com o insucesso na prova, associado aos problemas de impressão do teste e às 

inconsistências no que respeita ao ajuste dos resultados e ao planeamento das provas 

seguintes, contribuiu para o forte impacto negativo junto aos alunos.  

 

2. Face a estes factos, a Comissão deliberou que a título excepcional, as notas 

destes anos devem seguir as seguintes normas: 

 

- A nota do exame teórico será a correspondente ao valor bruto obtido + 2 valores 

(classificação que já fora atribuída). 

- A nota da avaliação prática deve corresponderá à média aritmética da nota de 

avaliação contínua (50%) e da nota obtida no OSCE (50%).  

Em ambos os casos escolher-se-á a melhor nota das duas épocas, no caso dos 

alunos que fizeram exames nas duas épocas. 

 

3. Recomendações  

 

A Comissão reconhece que os conteúdos são demasiado extensos e hipertrofiados para 

uma Área Disciplinar semestral, leccionada em apenas 6 semanas. A Anatomia Clínica 

procedeu de uma área disciplinar anual, aparentemente sem que tenha havido uma 

redução proporcional dos conteúdos teóricos e práticos. Embora os objectivos desta AD 

sejam claros, a verdade é que a apreciação geral da Anatomia humana e das relações 

topográficas entre as várias estruturas do corpo vão ser revisitadas nas AD de 

Imagiologia e em todas as áreas clínicas (Médicas e Cirúrgicas). Por estes motivos a 

Anatomia Clínica deverá perspetivar-se como uma primeira abordagem geral e 

introdutória e não como um conhecimento específico e detalhado.  



 

Com base nestes pressupostos a Comissão considera fundamental: 

 

3.1 A delimitação dos conteúdos ministrados através da definição de 10-12 áreas 

nucleares de acordo com a sua relevância clínica. Nestas regiões o regente deve 

definir claramente o que é essencial e obrigatório em termos de objectivos e 

resultados esperados a nível dos conhecimentos, desempenho práticos (skills) e 

atitudes. Estes resultados esperados devem ser treinados sob a forma de protocolos, 

disponibilizados em diapositivos, notas, repositórios de imagens, gravação de aulas ou 

outras formas que o regente considere adequadas. Devem ser claramente indicadas 

aos alunos como material nuclear e devem corresponder a 70% das perguntas do exame 

teórico e prático.  

 

3.2. As aulas práticas devem servir de treino imagiológico dessas regiões. Caso não 

seja possível transmitir os conteúdos teóricos e práticos nessas aulas, eles devem ser 

disponibilizadas em repositórios de imagens.   

 

3.3 As perguntas de exame devem revistas por um grupo de peritos e pelo 

coordenador, com tempo de antecedência suficiente para serem ajustadas e alteradas. 

O coordenador tem um papel fundamental na aferição da dificuldade das perguntas e 

da revisão das mesmas e da sua pertinência clínica.  

 

3.4. As perguntas deverão ser testadas por grau de dificuldade e sua capacidade 

discriminatória (usando os resultados de exames prévios) para informar as decisões a 

serem tomadas quando da definição das perguntas de exame.  

 

3.5. Deve ser dado mais tempo para responder ao exame prático. As imagens 

apresentadas em exame devem ter coordenadas que permitam claramente a sua 

orientação e devem indicar a parte do corpo apresentada, pois essa é a forma habitual 

do raciocínio clínico.  

 

3.6. Todo o formato de exame (tipo OSCE) deve ser revisto e optimizado, uma vez que 

não parece obedecer aos requisitos deste tipo de exame. O processo de fraude tem de 

ser evitado para que a avaliação possa ser justa.  

 



 

3.7. O tempo disponibilizado para a avaliação de conhecimentos desta AD deve ser 

proporcional à sua extensão e de nenhuma forma deve comprometer a assiduidade e 

aproveitamento dos alunos nas outras ADs.  

 

3.8. Avaliação do processo de avaliação deve ser feita em cada ano, após o 

apuramento de resultados. Os índices de dificuldade e de capacidade de 

descriminação devem ser apurados. Os alunos devem obrigatoriamente ser chamados a 

avaliar formalmente o processo de avaliação em cada ano letivo. 

 

3.9. O regente deve ter por objectivo a melhoria do processo de avaliação da 

aprendizagem nesta AD, que nos últimos três anos tem tido uma avaliação muito 

negativa por parte dos alunos.   

 

 

 

 

 

Lisboa, 7 Março de 2017 

 

Pela Comissão (Isabel Pavão Martins, Mamede Carvalho, Carlota Saldanha, Gonçalves 

Ferreira, José Velosa, António Vaz Carneiro e Madalena Patrício). 

 

 

 

 

 

 

 

 


