Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Anatomia Patológica
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º e 5 º anos
Breve descrição da Unidade Curricular
A prática clínica tutorial de Anatomia Patológica tem como objectivo ensinar aos alunos o papel central da
Anatomia Patológica na prática da Medicina, sobretudo hospitalar, bem como os métodos e as técnicas
específicas da Especialidade

Equipa docente
Prof. Isabel Fonseca, Professora Catedrática, FMUL e Chefe de Serviço Hospitalar de Anatomia Patológica,
IPOFG-Lisboa
Dr. Rafael Adame Cabrera, Assistente Hospitalar Graduado de Anatomia Patológica, IPOFG-Lisboa e
Assistente Convidado de Anatomia Patológica, FMUL
Dr. Miguel Rito, Assistente Hospitalar de Anatomia Patológica, IPOFG-Lisboa e Assistente Convidado de
Anatomia Patológica, FMUL
Dra. Filipa Baptista dos Santos, Interna de Anatomia Patológica, IPOFG-Lisboa e Assistente Convidado de
Anatomia Patológica, FMUL
Dra. Inês Rolim, Interna de Anatomia Patológica, IPOFG-Lisboa e Assistente Convidado de Anatomia
Patológica, FMUL
Dra. Sofia Lérias, Interna de Anatomia Patológica, IPOFG-Lisboa e Docente Livre de Anatomia Patológica,
FMUL

Conteúdo programático






Princípios básicos de processamento de amostras para estudo microscópico;
Princípios gerais de elaboração de um relatório anátomo-patológico;
Correlação clínico-patológica (consultas de decisão terapêutica e exame intra-operatório)
Fundamentos e metodologia das técnicas imunomorfológicas;
Técnicas moleculares na prática diagnóstica.

1
________

Metodologia de ensino
A estadia do aluno num Serviço Hospitalar de Anatomia Patológica, acompanhada pelo respectivo corpo
médico, permite a aprendizagem “hands-on” dos conteúdos programáticos definidos, que são os usados na
rotina assistencial, e compreender a relação da especialidade com as demais especialidades médicas e
cirúrgicas.

Bibliografia
Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology (10th Edition). Elsevier, 2011

Local onde as actividades irão decorrer
Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Lisboa

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano lectivo
30h contacto + 54h estudo

Critérios de avaliação
AVALIAÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA

Participação / interesse / envolvimento /capacidade de sugerir
0-5
melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa

0-2

Assiduidade

0-5

Pontualidade

0-5

Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino

0-5

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA = 10 VALORES

O cálculo da nota final é feito
com base numa regra de 3
simples

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
Cumprimento das tarefas enumeradas no “log-book”
Apresentação de caso clínico seleccionado pelo Tutor (10
minutos)

ESCALA
0-5
0-5

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA = 10 valores

2
________

“LOG-BOOK” (A ENTREGAR AOS ALUNOS)
Tarefa

Sim/Não

Quantas?

Acompanhar exames intra-operatórios
Acompanhar o registo e processamento de peças cirúrgicas
Participar numa consulta multidisciplinar de decisão terapêutica
Participar numa consulta de citologia aspirativa
Participar nas reuniões regulares de Serviço
Participar numa sessão de correcção de diagnóstico histológico ou citológica

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clinica Tutorial de Anestesiologia e
Reanimação
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Objetivos Gerais
Abordagem da Anestesiologia nas suas competências específicas, Medicina Perioperatória, Medicina
de Emergência, Medicina da Dor e Medicina Intensiva.
Objetivos específicos
Abordagem de temas transversais a diversas especialidades integrados nestas competências, nas
áreas de avaliação e preparação dos doentes de risco, monitorização e ventilação de suporte,
metodologia da anestesia geral, anestesia loco regional e sedação, fluidoterapia e gestão da
transfusão, reanimação cardiorespiratória, abordagem da dor aguda e da dor crónica.
Integração na atividade do Bloco operatório do doente a anestesiar e nas unidades de cuidados
críticos e intermédios cirúrgicos.

Equipa docente
Dra. Filipa Lança Rodrigues
Assistente Graduada, Responsável do internato de anestesiologia no CHLN assim como do apoio a
programa Erasmus e orientação de trabalhos finais na área de mestrado integrado em Medicina.
Responsável pela colaboração com a Faculdade de Farmácia no âmbito do serviço no estágio efetuado
por estudantes da faculdade de farmácia no CHLN.
Responsável da área de anestesiologia em obstetrícia e chefe de equipa de urgência de anestesiologia.

1
________

Curso de Pós Graduação em Gestão em Saúde no ISCTE e em atual fase de doutoramento.
Vice presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Competência em Emergência Médica e
Gestão em saúde pela Ordem dos Médicos.
Dra. Alexandra Resende
Assistente Graduada, responsável da área de Anestesiologia em Ortopedia e chefe de equipa de
urgência de anestesiologia. Pós Graduação em Epidemiologia pela FMUL.
Dra. Idalina Gonçalves
Assistente Graduada, responsável da área de Anestesiologia em Cirurgia Plástica. Chefe de equipa de
urgência de anestesiologia. Formadora de SBV e SAV. Exerce atividade como intensivista na Unidade
de Queimados.
Dra. Teresa Fontinhas
Responsável da Unidade Multidisciplinar de Dor e Chefe de equipa de urgência. Exerce atividade como
Intensivista na Unidade de Queimados. Competência em Medicina da Dor.
Dra. Patrícia Conde
Responsável na área de Cirurgia Vascular. Formadora de SBV, SAV e ATLS.
Colaboradora na formação em SBV no tronco comum.

Conteúdo programático
Avaliação do doente a ser intervencionado anestesicamente
Receção e preparação do doente para anestesia.
Monitorização do doente nas suas diferentes vertentes.
Abordagens simples do acesso da via aérea
Acompanhamento da anestesia do doente incluindo despertar e condução apo recobro.
Acompanhamento da Consulta de Dor Crónica nas diversas fases de avaliação do doente e
intervenção de técnicas terapêuticas.

Metodologia de ensino
Integração de aluno em equipa com tutorização direta por especialista de anestesiologia.
Participação no processo de avaliação do doente a ser anestesiado, elaboração do plano anestésico e
organização do processo.
Treino de alguns gestos técnicos básicos na abordagem do doente

2
________

Bibliografia
Humberto Machado, Manual de Anestesiologia, 2013, Lidel
Textos cedidos pela disciplina

Local onde as atividades irão decorrer
Blocos Operatórios do CHLN e Unidade de Cuidados Pós operatórios e Queimados de CHLN

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
84h (30 horas de contacto+54h de estudo)

Critérios de avaliação
De acordo com matriz sugerida pelo Conselho Cientifico

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: PCT de Cardiologia HGO
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4.º ao 5.º
ano
Número de vagas –
Breve descrição da Unidade Curricular
As práticas clínicas tutorais (PCT) são actividades de aprendizagem clínica vivencial tutelada.
As PCT de Cardiologia no Hospital Garcia de Orta devem ocorrer nos períodos usuais do serviço
(preferencialmente em dias úteis e no período diurno) de modo a proporcionar a cada aluno
oportunidades de aprendizagem vivencial em enfermarias, consultas, serviços de urgência
e/ou salas de intervenção, nas actividades que lhe forem designadas e haja acompanhamento
pelo respectivo tutor.
Os directores dos serviços de acolhimento, coordenadores e/ou os tutores devem exigir o
registo diário da frequência, em impresso próprio, a ser validado semanalmente. As faltas ao
serviço devem ser imediatamente justificadas perante o director de serviço e/ou tutor,
conforme aquele o entender

Equipa docente
REGENTE:

Dr. Helder Pereira

Dra. Inês Cruz
1
________

Dra. Inês Rangel
Dra. Filipa Ferreira
Dra. Luísa Bento

Conteúdo programático
Elaboração de História Clínica (Anamnese, exame objectivo, etc.).
Colheita, registo e tratamento da informação clínica.
Capacidade para elaborar proposta de diagnóstico. (Conjugação dos dados clínicos de forma
coerente).
Pedido e interpretação dos exames auxiliares de diagnósticos comuns.
Prescrição medicamentosa e avaliação dos seus efeitos.
Identificação da informação clínica necessária à referenciação.
Participação no processo de obtenção de consentimento informado do doente.
Gestão da consulta e da prática.
Aplicação à clínica dos dados epidemiológicos, estatísticos e demográficos.
Desenvolvimento da relação médico-doente.
Aplicação dos protocolos de vigilância.
Identificação de pessoas em risco e respectiva actuação.
Aplicação de protocolos e procedimentos de rastreio.
Acolhimento em saúde.
Aconselhamento sobre estilos de vida.
Certificação de estados de saúde e de doença.
Prática na comunidade médico-doente, médico-família e interpares.
Elaboração da nota de alta.
Procedimento perante alta a pedido.
Procedimentos para verificação de óbito.
Procedimento de comunicação de óbito à família.
Trabalho em equipa.

Metodologia de ensino
Observação e discussão
Contacto com os doentes e discussão clínica
Elaboração de histórias, relatórios, diários, e sua discussão
2
________

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
Revisão das patologias mais frequentes em Cardiologia.
Consolidar a aprendizagem do exame objectivo.
Elaborara e discutir uma história clínica.
Integração na rotina diária da especialidade de cardiologia

Bibliografia
SOARES, JL DUCLA. Semiologia médica: princípios, métodos e interpretação. Lidel, 2017.
Kasper, Dennis, et al. "Harrison's principles of internal medicine, 19th Edition." (2015) – Part
10: Disorders of Cardiovascular System.
Kasper, Dennis, et al. "Harrison's principles of internal medicine, 19th Edition." (2015) – Part
2: Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases - Section 1: Pain – Chapter 19: Chest
Discomfort.
Kasper, Dennis, et al. "Harrison's principles of internal medicine, 19th Edition." (2015) – Part
2: Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases - Section 5: Alterations in Circulatory
and Respiratory Functions
Morris, Francis, William J. Brady, and A. John Camm, eds. ABC of clinical electrocardiography.
Vol. 93. John Wiley & Sons, 2009.

Local onde as atividades irão decorrer
Hospital Garcia de Orta

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30 horas de contacto + 54 horas de estudo

Critérios de avaliação
A Aprovação da PCT resulta da assiduidade comprovada e do aproveitamento que cada aluno obtém
em avaliação contínua de serviço, pelo respectivo tutor.

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Cardiologia
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano
Número de vagas – 4 vagas para alunos FMUL e 2 vagas para alunos
ERASMUS
Breve descrição da Unidade Curricular
Pretende-se com esta actividade optativa:
- Revisão das patologias mais frequentes em Cardiologia
- Consolidar a aprendizagem do exame objectivo
- Elaborar e discutir uma história clínica
- Integração na rotina diária da especialidade de Cardiologia

Equipa docente
Fausto José da Conceição Alexandre Pinto
Professor Catedrático de Medicina/Cardiologia. Assistente Graduado Sénior de Cardiologia.
Director do Departamento de Coração e Vasos e do Serviço de Cardiologia.
Ana Maria Gomes de Almeida
Professora Associada com Agregação de Medicina/Cardiologia da FMUL. Assistente Graduada
de Cardiologia.
Dulce Alves Brito
Professora Convidada de Medicina/Cardiologia da FMUL. Assistente Graduada Sénior de
Cardiologia.
1
________

Luís Afonso Brás Simões do Rosário
Professor Convidado de Medicina/Cardiologia da FMUL. Assistente Graduado de Cardiologia
Dra. Mónica Mendes Pedro
Assistente de Introdução à Clínica da FMUL. Assistente Graduada de Cardiologia.

Conteúdo programático
1) Sinais e sintomas de doenças cardiovascular
2) Os factores de risco e prevenção da doença cardiovascular
3) Aspectos epidemiológicos, etiológicos, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, prognóstico e
terapia:
- Hipertensão arterial
- Aterosclerose e arteriosclerose da aorta
- Doença isquémia do miocárdio
- Síndromes coronários agudas e enfarto do miocárdio
- Insuficiência cardíaca aguda e crónica
- Choque cardiogénico
- Doenças do miocárdio, com base genética
- Arritmias Cardíacas
- Síncope e morte súbita
- Miocardiopatias
- Valvulopatias
- Endocardite, miocardite e pericardite
- Cardiopatias congénitas
- Fundamentação da terapia doença cardio-renal

Metodologia de ensino
Aulas teórico-práticas

Bibliografia
Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th Edition, Mc Graw and Hill, 2015.
ESC website: www.escardio.org/guidelines
2
________

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h de contato e 54h de estudo – Práticas clínicas tutorais

Critérios de avaliação
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL /
COMUM A TODAS AS OPTATIVAS

ESCALA

Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
Presença obrigatória em 3 dos 5 dias de
aulas
0 Não cumpre; 1 cumpre
0 Não cumpre; 1 cumpre

Assiduidade (para além da assiduidade
obrigatória em cada optativa)
Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino
CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10
VALORES

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA/ A
DEFINIR EM CADA OPTATIVA
Apresentação de trabalho escrito com 6-10
páginas sobre um tema de Cardiologia

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 VALORES

Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

ESCALA
Avaliação quantitativa

Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Cirurgia Plástica e Reconstrutiva
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano

Breve descrição da Unidade Curricular
Será uma unidade curricular a ser administrada no final do curso e muito dirigida para aspectos
práticos da patologia que se pretende abordar para que o futuro médico possa com facilidade
reconhecer as situações clínicas, avaliar da necessidade de intervenção de Cirurgia Plástica e
encaminhar o doente da forma mais adequada com ou em medidas imediatas que se imponham.
Pretendendo-se que o aluno seja capaz de identificar o âmbito de actuação da cirurgia Plástica,
identificar as principais situações nomeadamente no que se refere à patologia aguda da mão e face
bem como sugerir as principais medidas terapêuticas. O mesmo princípio se aplica ao capítulo das
queimaduras. Outros capítulos onde se pretende que o aluno venha a saber identificar a principal
patologia são os capítulos dos tumores cutâneos e malformações da face e mão.

Equipa docente
O serviço docente será assegurado por especialistas e internos da Especialidade do Serviço
de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Centro Hospitalar Norte.

Conteúdo programático
Introdução histórica à Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética
Traumatologia das partes moles (feridas e lesões associadas)
Conceitos de enxerto e retalho e suas aplicações
Conceito de microcirurgia e sua aplicação
Tumores cutâneos
Lesões traumáticas agudas da mão e membro superior
Outra patologia da mão
Lesões traumáticas agudas da face
Outra patologia face
1
________

Malformações congénitas da mão
Malformações congénitas da face e crânio
Reconstrução mamária
Queimaduras
Cirurgia estética

Metodologia de ensino
Em virtude de se tratar de uma unidade curricular relativamente compacta em termos temporais com
um número limitado de horas de contacto procurar-se-á de forma estruturada e sequencial introduzir
os conceitos mais importantes dos conteúdos programáticos em questão. Trata-se de um conteúdo
programático muito ilustrável em termos iconográficos pelo que as horas de contacto serão
suportadas por apresentação de doentes e por ilustração de casos clínicos concretos com fotografias
pré operatórias, intraoperatórias e pós operatórias. Durante a frequência da disciplina os alunos
acompanharão os orientadores que lhe estão referenciados na actividade de consulta, enfermaria,
bloco operatório e serviço de urgência de forma a proporcionar um contacto alargado com as
diferentes actividades da especialidade. Adicionalmente e será promovido contacto com a unidade de
queimados nas suas diferentes vertentes.

Bibliografia
Será indicado apenas uma referência a título de consulta pois trata-se de uma especialidade muito
vasta em que os objectivos de aprendizagem dependerão na totalidade da actividade lectiva: Peter C
Neligan. Plastic Surgery, 3rd Edition, , 2013.

Local onde as atividades irão decorrer
Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do CHLN incluindo consulta, enfermaria, bloco
operatório, Unidade de Queimados, Serviço de Urgência.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h de contato e 54 de estudo
Horário Semanal das Práticas Clínicas Tutorais
Dias da Semana
Horário
Semanal

2.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

9h-14h

9h-14h

9h-14h

9h-14h

9h-14h

2
________

Critérios de avaliação
Níveis da Escala

Parâmetros de Avaliação Transversal a
todas as optativas
Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
Assiduidade/pontualidade para além da
assiduidade obrigatória definida no regulamento
Conduta apropriada ao contexto de ensino
Total

0 a 2,5 valores
0 a 2,5 valores
0 a 2,5 valores
0 a 2,5 valores
10 valores

Matriz de avaliação específica da optativa
Exame objectivo de mão traumática e principais
condutas clínicas
Exame objectivo de face traumática e principais
condutas clínicas
Exame objectivo de doente queimado e
principais condutas clínicas
Exame objectivo de mama e principais condutas
clínicas
Total

Níveis da Escala
0 a 2,5 valores
0 a 2,5 valores
0 a 2,5 valores
0 a 2,5 valores
10 valores

A classificação final será de 0 a 20 valores atribuída pelos responsáveis da optativa ouvido o tutor
respectivo e tendo em conta os parâmetros atrás referidos.

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Cirurgia Vascular (HGO)
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4.º ao 5. ano
Breve descrição da Unidade Curricular
- Contacto com a patologia de Angiologia e Cirurgia Vascular
- Avaliação do doente na Enfermaria de Cirurgia Vascular, com enfase no Exame físico do doente com
patologia Vascular
- Elaboração de História Clínica com particular foco na patologia vascular
- Acompanhamento na Consulta Externa para contacto com a abordagem ao doente em regime de
ambulatório
- Acompanhamento em ambiente de Bloco Operatório e contacto com as técnicas de assepsia e cirurgia
específicas da Cirurgia Vascular
- Acompanhamento em Serviço de Urgência e patologias mais observadas neste contexto

Equipa docente
- Gonçalo Queiroz de Sousa – Assistente Hospitalar de Angiologia e Cirurgia Vascular
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa em
2007
Conclusão do Internato Complementar em Angiologia e Cirurgia Vascular em 2016
Autor e co-autor de diversos trabalhos científicos,
Apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais
Organização e apresentação de sessões científicas nacionais e Palestrante em conferências nos
cuidados de saúde primários.
Co-orientador na formação de alunos da Faculdade de Ciências Medicas de Lisboa no Hospital Pulido
Valente na disciplina de Introdução à Clinica (2010 - 2013)

1
________

Co-orientador de alunos em estágio optativo de Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina de
Lisboa no Hospital de Santa Maria (2014 - 2016)
Participação na formação de internos do internato complementar em estágio curricular de Cirurgia
Vascular.
- João Valença Vieira - Assistente Hospitalar de Angiologia e Cirurgia Vascular
Licenciatura em Medicina pela faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 2006
Conclusão do Internato Complementar em Angiologia e Cirurgia Vascular em 2015
Autor e co-autor de diversos trabalhos científicos,
Apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais
Organização e apresentação de sessões científicas nacionais e Palestrante em conferências nos
cuidados de saúde primários.
Co-orientador na formação de alunos da Faculdade de Ciências Medicas de Lisboa no Hospital Pulido
Valente na disciplina de Introdução à Clinica (2009 - 2013)
Co-orientador de alunos em estágio optativo de Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina de
Lisboa no Hospital de Santa Maria (2014 - 2015)
Participação na formação de internos do internato complementar em estágio curricular de Cirurgia
Vascular.
- Ana Raquel Afonso - Assistente Hospitalar de Angiologia e Cirurgia Vascular
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 2008
Conclusão do Internato Complementar em Angiologia e Cirurgia Vascular em 2017
Autor e co-autor de diversos trabalhos científicos, apresentados em congressos nacionais e
internacionais ou publicados em revistas nacionais.
Organização e apresentação de sessões científicas nacionais e Palestrante em conferências nos
cuidados de saúde primários.
Participação na formação de alunos da Faculdade de Medicina em estágio optativo de Cirurgia
Vascular e internos do internato complementar em estágio curricular de Cirurgia Vascular.

Conteúdo programático
- Doença Venosa
- Doença Arterial Periférica
- Doença Aneurismática
- Doença Arterial Cerebro-vascular

M
2
________

etodologia de ensino
- Aulas práticas, acompanhando as actividades diárias da equipa docente no Serviço de Cirurgia Vascular

Bibliografia
- Rutherford’s Vascular Surgery, 8ª Edição

Local onde as atividades irão decorrer
- Hospital Garcia de Orta

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h de contato e 54h de estudo

Critérios de avaliação

AVALIAÇÃO TRANSVERSAL da Disciplina
Angiologia e Cirurgia Vascular

ESCALA

Participação / interesse / envolvimento

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente

Assiduidade

0 Não cumpre; 1 cumpre

Pontualidade

0 Não cumpre; 1 cumpre

Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino

0 Não cumpre; 1 cumpre

CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 7 VALORES

Soma das avaliações obtidas em cada item

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

ESCALA
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente

Capacidade de trabalho em equipa
Capacidade de comunicação
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 8 VALORES

Soma das avaliações obtidas em cada item

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: HEMATOLOGIA ClÍNICA
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º Ano
Número de vagas – 2
Breve descrição da Unidade Curricular
A disciplina de Hematologia complementa e expande os conteúdos programáticos de
Hematologia já lecionados no 3º ano (disciplina de Oncobiologia) e 4º ano (disciplina de
Medicina 1). Aborda tópicos não lecionados previamente, tal como avanços terapêuticos em
hemato-oncologia, transplante de progenitores hematopoiéticos, cuidados paliativos,
infeções em doentes imunocomprometidos. Os alunos devem ter bem presente a essência
das principais síndromes hematológicas (anemias, alterações da coagulação, síndromes
mielodisplásicas, leucemias agudas, doenças linfoproliferativas, neoplasias
mieloproliferativas) antes do início da prática clínica tutoral. As principais diferenças em
relação à Disciplina de Opção são a permanência no Serviço em prática assistencial 2 tardes
na semana e a obrigatoriedade de escrever um ensaio mais longo.

1
________

Equipa docente
Prof. Doutor João Forjaz de Lacerda – Professor Associado com Agregação da Faculdade de
Medicina, Assistente Graduado de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria e Líder de
Grupo do Instituto de Medicina Molecular
Dr. Carlos Varela Martins – Assistente Convidado da Faculdade de Medicina e Assistente
Graduado de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria
Dra. Graça Vasconcelos Esteves – Assistente Convidada da Faculdade de Medicina e
Assistente Graduada de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria
Dra. Maria João Costa – Assistente Convidada da Faculdade de Medicina e Assistente
Graduada de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria
Dra. Clara Juncal – Assistente Graduada de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa Maria
Dra. Anabela Rodrigues – Assistente Graduada de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa
Maria
Doutora Rita Azevedo – Doutorada em Imunologia, membro da equipa de investigação do
JLacerda Lab do Instituto de Medicina Molecular
Doutora Sónia Santos e Mestre Sónia Matos – Respetivamente Doutoramento e Mestrado
em Biologia Molecular, membros da Genomed do Instituto de Medicina Molecular

Conteúdo programático
1 – Prática clínica assistencial no Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula,
incluindo observação e seguimento de doentes internados e em ambulatório
2 – Atualização teórica dos seguintes temas: avanços terapêuticos em hemato-oncologia,
transplante de progenitores hematopoiéticos autólogo e alogénico, cuidados paliativos,
infeções em doentes imunocomprometidos
3 – Visita à Unidade de Terapia Celular do Serviço de Imuno-Hemoterapia para ensino sobre
colheita e subsequente manipulação de progenitores hematopoiéticos para transplante
4 – Visita ao JLacerda Lab do Instituto de Medicina Molecular para apresentação de projetos
de investigação translaccionais na área da Hematologia e transplante de progenitores
hematopoiéticos
5 – Visita ao laboratório Genomed do Instituto de Medicina Molecular para apresentação de
técnicos genéticos/moleculares de apoio à prática clínica na área da Hematologia

2
________

Metodologia de ensino
1 – Prática clínica assistencial
2 – Seminários teóricos
3 – Aulas práticas

Bibliografia
1 – Kumar and Clarcks Clinical Medicine 9ª Edição
2 – Cecil Essentials of Medicine, 9ª Edição
3 – Artigos científicos facultados pelo corpo docente

Local onde as atividades irão decorrer
1 – Clínica Universitária de Hematologia, Piso 2 do Edifício do Hospital de Santa Maria
2 – Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula do Hospital de Santa Maria, Pisos 1
e 7 do Edifício do Hospital de Santa Maria
3 – Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa Maria, Piso 4 do Edifício do Hospital
de Santa Maria
4 – Jlacerda Lab e Genomed, Instituto de Medicina Molecular, Piso 3 do Edifício Egas Moniz

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Carga horária de prática clínica tutoral – 30h de contato e 54h de estudo

Critérios de avaliação
1- Participação / interesse / envolvimento
2- Assiduidade/ pontualidade / conduta
3- Reflexão crítica sobre um tema a definir na primeira aula em 5 a 7 páginas de texto (Arial,
tamanho 12, espaço 1.5), excluindo referências bibliográficas

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Ano letivo de 20178/2019
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Imunologia
Clínica
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4.º e 5.º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
1. Abordar quatro grandes temas da Imunologia Clínica, nomeadamente Imunodeficiências,
Doenças “alérgicas”, Patologia Autoimune e Transplantação, proporcionando ao estudante:
a) Um número limitado de exposições temáticas com intenção predominantemente
estimuladora do interesse;
b) Exposição do estudante à vivência de situações clínicas de enfermaria e de consulta externa
ilustrativas das aplicações da Imunologia à prática médica na compreensão dos mecanismos
imunológicos de doença, na utilização de testes imunológicos no diagnóstico/prognóstico e no
desenvolvimento de “Terapêuticas Imunológicas”;
c) Sessões de resolução de problemas clínicos relacionados com os temas.
2. Estimular no estudante a capacidade de analisar informação nova na literatura, criticando-a e
tentando contextualiza-la na prática clínica (“Journal Club”).
3. Expor o estudante ao próprio processo de investigação em Imunologia Médica através de um
contacto com médicos e cientistas não-médicos envolvidos em projectos de investigação em
Imunologia Clínica.

Equipa docente
Equipa docente
Rui MM Victorino – Prof Catedrático de Medicina Interna e Imunologia Clínica
Manuel Pereira Barbosa – Prof Associado de Imunoalergologia, Director da Clinica Universitária
de Imunoalergologia
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Ana Espada de Sousa – Investigadora Coordenadora, Directora do Laboratório de Imunologia
Clínica FMUL/IMM
Manuel António Branco Ferreira – Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar Graduado de
Imunoalergologia
Mª Conceição Galvão Barata Pinto Pereira Santos – Investigadora Principal no Laboratório de
Imunologia Clínica FMUL/IMM
Susana Lopes da Silva - Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar Graduada de Imunoalergologia,
Coordenadora do Centro de Imunodeficiências Primárias FMUL/IMM/CHLN
Susana Mendes Fernandes - Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar de Medicina Interna e
Medicina Intensiva com área de interesse em Imunologia das mucosas
Maria Catarina Mota - Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar de Medicina Interna com área de
interesse em Doenças autoimunes
Ana Catarina Godinho Santos – Bolseira de Post-doc no Laboratório de Imunologia Clínica
FMUL/IMM com área de interesse em imunodeficiência associada à infecção HIV/SIDA
Ana Luisa Serra Caetano – Técnica Superiora no Laboratório de Imunologia Clínica FMUL/IMM
com particular diferenciação em Citometria de fluxo e estudos funcionais do sistema imunitário.

Conteúdo programático
Núcleo de Temas das Sessões Teórico-Práticas
- Imunodeficiências primárias.
- Imunodeficiência associada ao VIH-SIDA.
- Problemas clínicos em Imunoalergologia.
- Aspectos imunoclinicos de conectivites/vasculites sistemáticas.
- Hipersensibilidade a medicamentos.
- Imunologia da transplantação.
- Imunoterapia específica.
Aulas Práticas
a) Locais onde se desenvolve o programa
Consulta e Hospital de Dia do HSM.
Enfermaria - casos de Imunologia Clínica.
Laboratório de Imunologia Clínica do Instituto de Medicina Molecular/Faculda de Medicina de Lisboa:
• Investigação.
• Diagnóstico.
b) Programa e Objectivos do Ensino Prático
- Consulta de Imunoalergologia
Avaliação das seguintes patologias: Rinite, Asma brônquica, Eczema atópico, Urticária, Angioedema,
Alergia alimentar, Alergia medicamentosa com:
√ Elaboração de história clínica e exame objectivo com as especificidades inerentes à patologia alérgica.
√ Realização de técnicas de diagnóstico in vivo: testes cutâneos (testes em picada, intradérmicos e de
contacto), espirometria, rinometria, provocação nasal.
√ Contactar com as atitudes terapêuticas preventivas, sintomáticas e com terapêutica imunomodeladora
com as vacinas de alergénios.
- Enfermaria e Hospital de Dia
√ Avaliação e orientação terapêutica da Imunodeficiência Comum Variável do adulto, Angioedema por
déficit de C1 inibidor agudizado.
√ Contacto com técnicas específicas de diagnóstico/terapêutica com provas de provocação
medicamentosa, vacinas em alergia a venenos de himenópteros e exame funcional respiratório.
2
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√ Avaliação de situações de Imunodeficiência.
√ Avaliação de patologias auto-imunes.
- Laboratório de Imunologia Clínica
Contacto com actividades de laboratório importantes na área do diagnóstico e da investigação clínica:
• Avaliação laboratorial do sistema imunitário.
• Avaliação de Imunocompetência.

Metodologia de ensino
Ensino Tutorial baseado no contacto directo com os docentes com base na sua regular actividade
profissional e académica. Metodologia baseada em "problemas clínicos".

Bibliografia
Artigos de revisão de que serão fornecidos aos alunos em cada curso.

Local onde as atividades irão decorrer
Aulas teórico-práticas e apresentações – Clinica Universitária de Medicina 2 – piso 2.
Aulas práticas: Hospital de dia e consulta de Imunoalergologia; Consulta de Imunodeficiências
Primárias e Laboratório de Imunologia Clínica.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h contacto sendo 4h aulas teórico-práticas, 22h aulas práticas e 4h apresentações dos alunos; 54h
de estudo.

Critérios de avaliação
Avaliação contínua complementada por trabalho de Journal Club/revisão que será apresentada sob a
forma de comunicação oral com discussão em grupo. Grelha de classificação:
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Insuficiente - 0
1.

2.

Suficiente - 3

Bom - 4

Muito Bom – 4,5

Excelente - 5

Capacidade de
Aprendizagem,
compreensão dos
temas e
progressão de
conhecimento
revelado
Participação nas
Discussões

3.

Qualidade da
apresentação do
trabalho na
sessão final

4.

Assiduidade e
interesse
manifestados

Classificação final

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

4
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Infecciologia
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5.º ano
Número de vagas – 10
(3 alunos FMUL+2 alunos ERASMUS) x 2 Semestres
Breve descrição da Unidade Curricular
A PCT de Infecciologia decorre na Clínica Universitária de Doenças Infecciosas e Parasitárias
(FMUL) / Serviço de Doenças Infecciosas (HSM), proporcionando a cada aluno oportunidades
de aprendizagem vivencial em enfermarias e consultas.

Equipa docente
Categoria

Nome

Unidade Estrutural
HSM/Clínica Universitária de
Assistente Convidado
Aida Marisa de Carvalho Pereira Valente
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Assistente Convidado
Alexandra Isabel Neves Zagalo e Melo
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Assistente Convidado
Carla Isabel Mimoso Santos
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Professor Auxiliar
Emília de Jesus da Encarnação Valadas
Doenças Infeciosas
Joana Boto Viana Fernandes Solano de HSM/Clínica Universitária de
Assitente Convidado
Almeida
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Assistente Convidado
Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Assistente Convidado
Robert Alfred Badura
Doenças Infeciosas
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Assistente Convidado
Assistente Convidado

Sérgio Eduardo Rodrigues de Carvalho HSM/Clínica Universitária de
Paulo
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Tiago Miguel Pinheiro Gonçalves Marques
Doenças Infeciosas

CV´s
Aida Marisa de Carvalho Pereira Valente
Licenciada em Medicina pela Universidade Agostinho Neto Luanda, Angola (1992). Exame de equiparação da
Licenciatura, pela Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa (1997). Especialista em
Doenças Infeciosas e em Medicina Tropical no Hospital de Santa Maria em Lisboa, CHLN desde 2004. Assistente
Graduada de Doenças Infeciosas do Departamento de Doenças Infeciosas do Hospital de Santa Maria, CHLN
desde 2015 e Assistente Convidada 40% na Faculdade de Medicina de Lisboa, na Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas e Parasitárias desde 2007. Os seus interesses científicos e de investigação incluem as áreas de Doenças
Infeciosas, Sida e Medicina Tropical. Participação e apresentação pública de comunicações orais e posters como
primeira e coautora. Publicação de artigos em várias revistas biomédicas incluindo as revisadas por pares.

Alexandra Isabel Neves Zagalo e Melo
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1991.
Especialidade de Doenças Infecciosas no Hospital de Santa Maria, em 1999.
Grau de Consultor de Doenças Infecciosas em Maio de 2012.
Actividade clínica na Unidade de Internamento do Serviço de Doenças Infecciosas (SDI) desde 1999, com
responsabilidade sobre tira assistencial própria desde a mesma data a Janeiro de 2016.
Responsável pela Unidade de Internamento do SDI de Novembro de 2013 a Maio de 2017.
Responsável pela Unidade de Ambulatório do SDI (Consulta de Infecciologia, Consulta do Viajante, Consulta de
Profilaxia da Raiva, Consulta de Imunodepressão, Consulta de Profilaxia Pós exposição Ocupacional/Não
Ocupacional, Consulta de Imunodepressão na Gravidez) desde Junho de 2017.
Responsável pela Consulta de Imunodepressão na Gravidez do Hospital de Santa Maria, CHLN desde 1999.
Assistente Convidada da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias desde 2007.
Orientação de trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina e participação em júri de defesa das provas
finais de alunos do Mestrado Integrado em Medicina.
Docente convidado em mestrados e cursos de pós graduação na FMUL.

Carla Isabel Mimoso Santos
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1996.
Especialidade de Doenças Infecciosas no Hospital de Santa Maria em 2004.
Grau de Consultor de Doenças Infecciosas em Outubro 2015.
Coordenadora do Programa de Apoio à Prescrição Antimicrobiana (PAPA) do GCL-CCPIRA do CHLN desde Janeiro
2015.
Responsável pela Consultadoria de Infecciologia do Serviço de Doenças Infecciosas, do CHLN desde Junho de
2017.
Responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos Doenças Infecciosas (UCIDI)/ Unidade de Isolamento
Respiratório (UIR) do CHLN de Dezembro de 2013 a Outubro de 2016.
Consultora de Infecciologia do Grupo de Apoio à Transplantação Renal do CHLN desde Setembro 2015.
Membro do Grupo de Trabalho das Doenças Transmissíveis, coordenado pela Diretor-Geral da Saúde, desde
Setembro 2015.
Assistente Convidada da Clínica Universitária de Doenças Infecciosas e Parasitárias desde 2008.
Orientação de 21 e vogal de 4 trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina.
Professora no Módulo de Tropical Medicine and Clinical Microbiology, coordenado pelo Prof. Dr. Thomas
Hanscheid e Prof Dra. Emília Valadas, na 2ª, 3ª e 4ª Edição do PGCD- Programa de Pós-Graduação Ciência para
o Desenvolvimento, em 2015, 2016, e 2017, Praia, Cabo Verde.
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REGENTE:
Emília de Jesus da Encarnação Valadas
evaladas@medicina.ulisboa.pt
Infecciologista, Serviço de Doenças Infecciosas, Hospital de Santa Maria, Lisboa. Professora Auxiliar, Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL).
Licenciada em Medicina pela FMUL, ingressou no Internato Complementar de Medicina Interna, onde começou
a interessar-se pelas doenças infecciosas (DI) e pela investigação. Em 1992, iniciou a Especialidade de DI no
Hospital de Santa Maria.
Em 1994/1995 fez o Mestrado em imunologia das DI, na London School of Hygiene & Tropical Medicine,
continuando na mesma escola até terminar o Doutoramento em imunidade celular na tuberculose (1999).
É especialista em Infecciologia, desde 2001 e Professora Auxiliar da FMUL, desde 2000.
A tuberculose e VIH, imunidade celular, terapêutica antirretroviral são os seus interesses actuais, para além das
doenças tropicais/negligenciadas.
Publicações recentes:
Adherence to Mediterranean diet in HIV infected patients: Relation with nutritional status and cardiovascular
risk. Clin Nutr ESPEN 2017;18:31-6.
CD4 cell count response to first-line combination ART in HIV-2+ patients compared with HIV-1+ patients: a
multinational, multicohort European study. J Antimicrob Chemother 2017;72(10):2869-8.
Potency of HIV-2-specific antibodies increase in direct association with loss of memory B cells. AIDS
2017;31:2431-3.
HIV-2 infection is associated with preserved GALT homeostasis and epithelial integrity despite ongoing mucosal
viral replication. Mucosal Immunol 2017.

Joana Boto Viana Fernandes Solano de Almeida
joanafsolano@gmail.com
Dados pessoais:
Data Nascimento: 30/03/1976
Número da cédula profissional: 40279
Experiência Profissional:
2001-2002 Hospital de Pulido Valente – Internato Geral.
2003-2008 Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria – Internato Complementar de
Infecciologia.
2009- Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE – Hospital de Santa Maria –
Assistente Hospitalar.
2016- Assistente convidada a 40% da Faculdade de Medicina de Lisboa na disciplina de Infecciologia.
Formação Académica:
1994-2000 Faculdade de Medicina de Lisboa – Licenciatura em Medicina.
2004 Faculdade de Medicina de Lisboa – Mestrado em Doenças Infecciosas Emergentes (ano curricular).

Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira
Nascido em Lisboa, em 12 de Junho de 1956.
Licenciatura em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Médicas, em 1982.
Especialista em Doenças Infecciosas pela Carreira Médica Hospitalar desde Julho de 1991 e pela Ordem dos
Médicos desde 1992.
Grau de Assistente Graduado (Consultor) da Carreira Médica Hospitalar desde 2001.
Director do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Lisboa Norte desde Outubro de 2014.
Membro da Comissão Técnica de Medicamentos da Direcção Geral dos Assuntos Farmacêuticos desde 1993.
Perito da Agência Europeia de Medicamentos desde 1997. Colaborador do Observatório do Medicamento do
INFARMED desde 2004.
Membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica do CHLN desde 2012.
Representante do INFARMED na acção de monitorização de utilização de antimicrobianos ao nível comunitário
ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption).
Membro da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.
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No campo das comunicações orais, tem participado regularmente como docente e como coordenador de
docentes em vários mestrados na área das Doenças Infecciosas e da avaliação de medicamentos.
Assistente Convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa desde 2012.
Membro do corpo editorial da publicação periódica “Infecção e Sépsis”.
Membro da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas.

Robert Alfred Badura
rbadura@medicina.ulisboa.pt
Robert Badura é licenciado em Medicina pela Universidade de Copenhaga. Fascinado pelas Doenças Infecciosas
optou, ainda durante a Licenciatura em Medicina, por um intercâmbio estudantil no Brasil num Hospital de
Doenças Infecciosas, voltando, no ano a seguir, para trabalhar, voluntariamente, nesse mesmo Hospital.
Completou o Internato Geral na Dinamarca, altura em que iniciou a sua actividade profissional num Hospital na
Noruega.
Em 1996 obteve o grau de Mestre em Doenças Infecciosas pela London School of Hygiene & Tropical Medicine
(LSH&TM) e o Diploma em Medicina Tropical (DTM&H, Universidade de Londres).
Desde cedo, a sua formação clínica manteve-se ligada à investigação laboratorial. Ainda no Brasil e, mais tarde,
durante o Mestrado na LSH&TM dedicou-se ao estudo dos aspectos clínicos e imunológicos da Leishmaniose.
Actualmente, é Assistente Hospitalar no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria e Assistente
convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
As suas áreas de especial interesse incluem: respostas imunológicas por infecções intracelulares (Leishmaniose
e infecção por VIH); terapêuticas e vacinas aplicadas; resistências a antibióticos e a anti-retrovirais.

Sérgio Eduardo Rodrigues de Carvalho Paulo
Licenciatura em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, entre Outubro de 1995 e
Outubro de 2001.
Ano curricular do Mestrado de Microbiologia Clínica da Faculdade Medicina de Lisboa, Janeiro a Dezembro de
2005.
Contratado em Abril de 2009 como Assistente Hospitalar de Infecciologia para o Serviço de Doenças Infecciosas,
Centro Hospitalar Lisboa Norte.
Responsável, entre Janeiro de 2012 e Junho, pela Consulta Externa de Doenças Infecciosas e Consulta do
Viajante.
Responsável, desde Janeiro de 2012, pelo Centro de Vacinação Antirrábica.
Colaboração com a DGS para a elaboração da Orientação nº 003/2013 de 15-03-2013, Profilaxia da Raiva
Humana, e Norma nº 007/2017 de 12/06/2017, Procedimento para disponibilização da reserva estratégica
nacional de imunoglobulina contra a raiva (REN IgR).
Elemento, desde Setembro de 2013, do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de
Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), como coordenador do subgrupo do Controlo de
Infecção.
Contratado a 40% pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa no ano lectivo de 2017/18.

Tiago Miguel Pinheiro Gonçalves Marques
Nasceu em Ourém a 9 de Dezembro de 1980, na freguesia de N. Sra. da Piedade, concelho de Ourém, distrito de
Santarém.
Ingressa aos 5 anos na instrução primária na Escola Primária de Ourém. Frequenta o Ensino Preparatório e o
Ensino Secundário na Escola Secundária de Ourém até ao 12º ano, com a média de 18,5 valores.
Licencia-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 15 de Outubro de 2004, com a classificação
final de 17,7 valores.
Inscrito, desde 11 de Novembro de 2004, na Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos com a cédula
profissional nº 44104.
Em Dezembro de 2006 realiza o exame de acesso ao Internato Complementar, obtendo a classificação de 94%,
escolhendo a especialidade de Infecciologia.
Iniciou o Internato Complementar de Infecciologia a 27 de Março de 2006. Terminou o internato em 2011 com
a avaliação final de 18,4 valores.

4
________

Desde 2011 exerce funções no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria com a categoria de
Assistente Hospitalar.
Desde 2013 é Assistente Convidado a 40% da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Conteúdo programático
Tuberculose, SIDA e malária, para além da síndrome febril indeterminada, serão as principais
doenças com que os alunos contactarão. Os casos clínicos serão, na sua maioria,
exemplificativos da história natural das doenças.

Metodologia de ensino
Os alunos serão acompanhados por um docente da Clínica Universitária de Doenças
Infecciosas e Parasitárias. Durante as 30 horas de contacto, participarão na visita médica diária
e semanal, sendo incentivados a discutir alguns aspectos das patologias de doentes
internados. No final, os alunos são avaliados, de forma quantitativa, pelo(a) tutor designado.

Bibliografia
Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas, and Bennett´s. Principles and Practice of
Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015.

Local onde as atividades irão decorrer
Clínica Universitária de Doenças Infecciosas/Serviço de Doenças Infecciosas.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30 horas de contacto e 54 horas de estudo individual durante uma semana.

Critérios de avaliação
AVALIAÇÃO

ESCALA

Participação / interesse / envolvimento 0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente
/capacidade de sugerir melhorias
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
excelente
0 Não cumpre; 1 cumpre

Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de 0 Não cumpre; 1 cumpre
ensino

5
________

CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10 Soma das avaliações obtidas em cada item
VALORES
AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10
VALORES
Capacidade de colheita da história clínica e da
observação do doente
Capacidade de trabalho em equipa visitas
médicas
Nível de conhecimentos teóricos
Capacidade de análise/reflexão
Intervenção e discussão durante as sessões
clínicas

ESCALA

(0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom)
(0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom)
(0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom)
(0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom)
(0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom)

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

6
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Infecciologia HCC
Ano Letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Introdução à prática das doenças infecciosas, nomeadamente, nas vertentes epidemiológica,
clínica e terapêutica. Aquisição de conhecimentos em patologia infecciosa clássica, infecções
em imunodeprimidos, infecções emergentes e reemergentes e, em doenças do viajante.

Equipa docente
Fernando Maltez – Licenciado pela FMUL em 1981. Chefe de Serviço de Doenças Infecciosas
e Director do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral – CHLC. Assistente
convidado da FCML de 1997 a 2007. Professor convidado da FMUL desde 2007. Presidente do
Colégio da Especialidade de Doenças Infecciosas desde 2012. Presidente da Sociedade
Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica desde 2017.
Maria José Manata – Licenciada pela FMUL em 1987. Consultora de Doenças Infecciosas do
Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral – CHLC, responsável pela formação
de internos da sua e de outras especialidades. Colaboradora na Área da Prática Clínica Tutorial
do 5º ano e, no Programa de Curtos Estágios Médicos da Associação Nacional de Estudantes,
desde 2007. Assistente convidada da FMUL desde 2017. Variada actividade na formação pósgraduada.
Sara Lino – Licenciada pela FMUL em 2006. Assistente Hospitalar de Doenças Infecciosas do
Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral – CHLC, com responsabilidade na
formação de internos da sua e de outras especialidades. Colaboradora na Área da Prática
Clínica Tutorial do 5º ano e, no Programa de Curtos Estágios Médicos da Associação Nacional
de Estudantes, desde 2014. Assistente convidada da FMUL desde 2017. Variadas actividade
na formação pós-graduada.

1
________

Conteúdo programático
Sessões teóricas ou teórico-práticas semanais. Prática diária na enfermaria, isolamentos
respiratórios ou consultas, com contacto e, aprendizagem das patologias mais prevalentes,
nomeadamente, tuberculose, infecção por VIH/SIDA, infecções em transplantados hepáticos,
doenças infecciosas clássicas e do viajante. Introdução à infecção nosocomial e sua prevenção.
Discussão de antibioterapia e resistências.

Metodologia de ensino
Acompanhamento dos docentes na colheita de história clínica, no exame objectivo dos
doentes, na elaboração de hipóteses diagnósticas e em eventuais exames complementares
como biopsias, punções lombares ou aspirações medulares. Discussão da terapêutica.
Envolvimento na apresentação de doentes nas reuniões clínicas e na visita do Serviço.
Acompanhamento dos docentes nas consultas de doenças infecciosas, de doença do viajante
e de risco infeccioso. Participação nas sessões clínicas de ensino pós-graduado.

Bibliografia
Mandell, Douglas, Bennett´s. Principles and Practice of Infectious Diseases, 2015, 8th ed.

Local onde as atividades irão decorrer
Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral - CHLC

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h contacto + 54h estudo: 2 horas/semana dedicadas a aulas teóricas ou teórico-práticas.
Restante tempo em enfermaria ou consultas.

Critérios de avaliação
Participação, interesse e envolvimento nas actividades sugeridas. Assiduidade. Pontualidade.
Conduta apropriada em relação a tutor e doentes. Intervenção e discussão durante as
reuniões clínicas, na visita e, nas sessões clínicas. Capacidade de trabalho em equipa. Nível de
conhecimentos teóricos e, qualidade do exame objectivo. Capacidade de comunicação.
Apresentação pública (no Serviço) dos doentes.

2
________

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutorial de Medicina Física e
de Reabilitação
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes dos 4º e 5º
anos
Breve descrição da Unidade Curricular
O objetivo da unidade curricular é fazer contatar os alunos na fase clínica da sua formação
pré-graduada, com a abordagem diagnóstica e terapêutica de um doente na perspetiva da
Reabilitação. Conhecer os conceitos gerais, os princípios e a evolução do modelo em que
assenta a Reabilitação. Conhecer os principais meios complementares de diagnóstico e de
terapêutica e as principais áreas de intervenção médica no campo da Reabilitação – da
pediatria à geriatria e cardíaca, respiratória, ortopédica, reumatológica e neurológica.
Contactar com o quotidiano de um Serviço de Medicina Física e de Reabilitação. Perceber a
importância dos aspetos éticos e deontológicos no campo da Reabilitação.

Equipa docente
Dra. Teresa Mirco (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Teresa Matias (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Edite Cordeiro (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Fernanda Gabriel (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Ana Diz (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dr. Ricardo Henriques (assistente hospitalar graduada de MFR)

1
________

Dr. Nuno Duarte (assistente hospitalar de MFR)
Dra. Sara Domingues (assistente hospitalar de MFR)
Dr. José Costa (assistente hospitalar de MFR)
Dra. Margarida Alves (assistente hospitalar de MFR)

Conteúdo programático
O programa está estruturado de forma a permitir atingir os seguintes objetivos: Conhecer a
realidade do quotidiano de um Serviço de Medicina Física e de Reabilitação. Avaliação do
doente em MFR – especificidades da história clínica e do exame objetivo. Importância do
prognóstico vital e funcional. Escalas de avaliação funcional. Meios complementares de
diagnóstico mais usados em Reabilitação. Métodos terapêuticos mais usados em Reabilitação.
As principais áreas de intervenção em Reabilitação. As principais questões éticas e
deontológicas em Reabilitação. As novas tecnologias e o futuro.
Módulo 1: Introdução histórica. Conceitos gerais. Formação e organização em MFR. Módulo
2: Abordagem do doente em MFR. Doença crónica e envelhecimento. Arsenal terapêutico e
agentes físicos. Módulo 3: Abordagem do doente com patologia neurológica I e II - Acidente
Vascular Cerebral, Doença do Neurónio Motor. Módulo 4: Abordagem do doente com
patologia neurológica III – Doenças do Movimento. Módulo 5: Abordagem do doente com
patologia vascular I (amputado) e II (linfedema).Módulo 6: Sessão Clínica do Serviço. Módulo
7: Espasticidade e toxina botulínica – da teoria à prática. Módulo 8: Técnicas terapêuticas em
MFR I (mesoterapia) e Técnicas terapêuticas em MFR II (ondas de choque). Módulo 9: Doente
com patologia músculo-esquelética I e II. Módulo 10: Abordagem do doente queimado.
Técnicas de diagnóstico em MFR (ecografia). Módulo 11: Abordagem do doente com patologia
neurológica III (Lesões vértebro-medulares). Módulo 12: Aspetos éticos e deontológicos da
reabilitação. Novas tecnologias e o futuro da MFR.

Metodologia de ensino
O programa será desenvolvido ao longo de 12 módulos de 2,5 h, agrupados. Em cada módulo
haverá uma introdução prévia ao tema, a que se seguirá uma parte de observação e avaliação
de um doente ou utilização de uma técnica de diagnóstico ou de terapêutica.

Bibliografia Geral
Livro Branco sobre Medicina Física e de Reabilitação na Europa - Union Européenne des
Médecins Spécialistes (UEMS) / European Board of Physical and Rehabilitation Medicine;
2006
2
________

Oxford American Handbook of Physical Medicine and Reahabilitation ; 2010
DeLisa´s Physical Medicine and Reahabilitation -

Principles and Pratice; Walter R.

Frontera, Joel A. Delisa; 5 th ed; 2010
Physical Medicine and Reahabilitation; Randall L. Braddom ; 5 th ed; 2016
Bibliografia específica
(a fornecer posteriormente)

Local onde as atividades irão decorrer
(Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital de Santa Maria)
Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Total de 30 horas de contato presencial e de 54 horas de estudo. A atividade presencial é divida em
12 blocos de 2,5 horas, distribuídos durante o decurso de uma semana.

Critérios de avaliação
Avaliação qualitativa: aprovado / não aprovado, com base apenas na frequência (2/3 das presenças
nos módulos lecionados)
ou
Avaliação quantitativa (0 a 20):
- componente transversal (de acordo com o que for definido): participação (0 a 4) + assiduidade (0 a
2) + pontualidade (0 a 2) – total 8
- componente específico (ainda a precisar): resposta a teste final simples - tipo “quiz” (0 a 4) +
reflexão final escrita sobre a disciplina (0 a 4) + aplicação perante caso problema dos principais
objetivos da intervenção em reabilitação (0 a 4) – total 12

Creditação a atribuir: 3 ECTS

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Neurologia
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5º ano
Número de vagas – 4
Breve descrição da Unidade Curricular
O objectivo desta Pratica Clinica Tutoral é o de fornecer treino clinico na área da Neurologia aos
alunos do ensino pré-graduado, que vá além daquilo que têm oportunidade de aprender durante a
unidade Curricular do tronco obrigatório, de forma a expandir essa formação básica e completa-la
com uma vivência clínica.

Equipa docente
Professor Auxiliar Convidado
Ana Catarina Gaspar Fonseca
Patrícia Martins Canhão
Assistente Convidado
Maria Luísa Reis e Sousa Abreu e Albuquerque
Ana Rita Fernandes Peralta
Teresa Maria de Pinho e Melo Pereira Marques

Conteúdo programático
Durante este período o aluno irá participar e completar algumas das seguintes actividades de caracter
pratica e formativo:

1
________

Colheita de História Clínica; Raciocínio diagnóstico (Conjugação dos dados clínicos de forma coerente);
Pedido e interpretação de exames auxiliares de diagnóstico; Participação na prescrição e avaliação dos
seus efeitos; Identificação da informação clínica necessária à referenciação; Obtenção de
consentimento informado; Gestão da consulta; Desenvolvimento da relação médico-doente;
Aplicação de protocolos de avaliação e vigilância; Aconselhamento sobre estilos de vida; Elaboração
da nota de alta; Trabalho em equipa.

Metodologia de ensino
O ensino decorre essencialmente na enfermaria, mas pode incluir visitas às consultas externas,
serviço de urgência e laboratórios de exames complementares do Serviço de Neurologia.
O aluno será integrado numa das equipas médicas e acompanhando de perto a actividade de um
interno da especialidade sob a supervisão do chefe de tira e orientação de um docente (tutor). O
acompanhamento de um médico interno do serviço (shadowing) que lhe permite adquirir
experiência e compreender a actividade clínica desenvolvida no seu dia-a-dia, incluindo
aprendizagem das atitudes necessárias ao seguimento das doenças neurológicas e exposição aos
problemas humanos éticos e técnicos delas decorrentes; assim como a prática dos procedimentos
do exame neurológico e conhecimento dos exames complementares de diagnóstico; Aquisição de
conhecimentos relativos à patologia neurológica seguida em meio hospitalar.

Bibliografia
1. Semiologia Médica. Princípios, métodos e interpretação. Edições Lidel, Lisboa, 2007
2. Ferro J, Pimentel J. Neurologia fundamental. Princípios, diagnóstico e tratamento. Edições
Lidel, Lisboa, 2013.
3. Fuller G. Neurological Examination Made Easy. Churchill Livingstone, 2013
4. Victor M, Ropper AH. Adams and Victor ‘s Principals of Neurology, 7th Edition, New York,
McGraw-Hill, 2001
5. Manual de Terapêutica Médica. Edições Lidel, Lisboa, 2010
A Neurologia dispõe de uma biblioteca no piso 8, onde poderá consultar não só os livros
recomendados como outros de interesse para esta disciplina.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h contacto + 54h estudo

2
________

Critérios de avaliação
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL /
COMUM A TODAS AS OPTATIVAS
Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
Elaborar 1 texto de ½ página a descrever e a
reflectir sobre o estágio
Assiduidade
Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino
CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10
VALORES

ESCALA
Podem ser introduzidas ponderações diferentes
se o objetivo for dar mais valor a alguns itens
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 faltou 1 vez ou não foi pontual, 1 Não
faltou e foi pontual
0 Não cumpre; 1 cumpre
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA/ A
DEFINIR EM CADA OPTATIVA







Intervenção e discussão durante o estágio
Nível de conhecimentos teóricos

Capacidade de execução de determinados
procedimentos/gestos (elaboração de
história Clínica
Capacidade de comunicação (com doentes,
familiares, membros da equipa de saúde)
Aprendizagem durante o estágio

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 VALORES

ESCALA
2
2
2

2
2
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Oftalmologia
Ano Letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano
Número de vagas – 2
Breve descrição da Unidade Curricular
Objectivos de aprendizagem

 Elaboração de História Clínica
 Colheita, registo e tratamento da informação clínica
 Capacidade para elaborar proposta de diagnóstico
 Pedido e interpretação dos exames auxiliares de diagnósticos comuns
 Prescrição medicamentosa e avaliação dos seus efeitos
 Identificação da informação clínica necessária à referenciação
 Participação no processo de obtenção de consentimento informado do doente
 Gestão da consulta e da prática
 Aplicação à clínica dos dados epidemiológicos, estatísticos e demográficos
 Desenvolvimento da relação médico-doente
 Aplicação dos protocolos de vigilância
 Identificação de pessoas em risco e respectiva actuação
 Aplicação de protocolos e procedimentos de rastreio
 Acolhimento em saúde
 Aconselhamento sobre estilos de vida
 Certificação de estados de saúde e de doença
 Prática na comunidade médico-doente, médico-família e interpares
 Elaboração da nota de alta
 Procedimento perante alta a pedido
 Trabalho em equipa
1
_________

Equipa docente
Prof. Doutor Carlos Marques Neves
Doutora Maria de Fátima Campos
Prof. Doutor Luís Abgão Pinto
Dr.ª Filomena Pinto

Conteúdo programático
 Avaliação da acuidade visual (longe perto).
 Avaliação da mobilidade ocular (versões, ducções e “cover test”).
 Avaliação dos reflexos pupilares (directo, consensual e acomodação/convergência).
 Avaliação do segmento anterior (biomicroscopia).
 Avaliação do fundo ocular (oftalmoscopia direta).
 Avaliação da pressão intraocular (tonometria).
 Eversão da pálpebra.
 Avaliação da função lacrimal (teste de Schirmer).
 Teste com corantes vitais (fluoresceína).
 Assistir à realização de técnicas especiais (ecografia, angiografia, campimetria e
electrofisiologia).
 Métodos de correção das ametropias (óculos, lentes de contato).
 Atitudes terapêuticas (“conjuntivite”, “olho seco”, etc.).
 Atitudes na urgência (“corpo estranho”, traumatismo ocular, etc.).

Metodologia de ensino
O ensino da Prática Clínica Tutoral em Oftalmologia consiste no estágio do aluno no Serviço de
Oftalmologia, sempre acompanhado por um Assistente Hospitalar (rácio 1/1), onde são introduzidos
os grandes temas da clínica oftalmológica e abordados/executados alguns procedimentos médicos
na abordagem a um doente oftalmológico.

Bibliografia
1. Ophthalmology: A Pocket Textbook Atlas - Gerhard K. Lang, 2007 – Thieme
2. Principles and Practice of Ophthalmology - Albert & Jakobiec - Saunders (6 volumes)
3. Harrison's Principles of Internal Medicine - McGraw-Hill. Medical Publishing Division.
4. Postgraduate Medicine online: Failing Vision Symposium. www.postgradmed.com
5. Boas Práticas em Oftalmologia - Elementos Clínicos de Avaliação e Referenciação. DGS
http://www.dgsaude.min-saude.pt/visao/index.html
6. The Wills Eye Manual—Lipincott Williams & Wilkins, 2012
7. Handouts das aulas

Local onde as atividades irão decorrer
Serviço de Oftalmologia - HSM

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
2
_________

30h de contato + 54h de estudo

Critérios de avaliação
AVALIAÇÃO

ESCALA

Participação / interesse / envolvimento /capacidade de
sugerir melhorias

0 Insuficiente; 0,5 cumpre; 1 bom; 1,5
muito bom; 2 excelente

Assiduidade obrigatória

0 Insuficiente; 0,5 =1/3 aulas
1 = 2/3 aulas; 2 = Todas as aulas
0 Não cumpre; 1 cumpre

Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino

Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa
regra de 3 simples

CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 5 VALORES

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

ESCALA

•Capacidade de trabalho em equipa;
•Capacidade de comunicação (com doentes,
membros da equipa de saúde)
•Nível de conhecimentos teóricos
•Capacidade de análise/reflexão ;

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom

•Capacidade

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 4 muito
bom;
5 excelente
Soma das avaliações obtidas em cada item

procedimentos

de

**

execução

de

determinados

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 15 VALORES

** Apresenta-se a lista de procedimentos mínimos obrigatórios a realizar pelo aluno e as listas

descritivas, orientadoras, da patologia frequente e das técnicas complementares de diagnóstico e
terapêutica da Clínica Universitária de Oftalmologia.
PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS

PATOLOGIAS FREQUENTES

TÉCNICAS E Aparelhos

Acuidade Visual - Avaliação

Hordéolo

Biomicroscopia

Longe

Chalázio

Tonometria

Perto

Pterígeon

Lente de Três Espelhos

Pressão Ocular - Executar e interpretar

Dacriocistite

Oftalmoscopia

Digital

Conjuntivite

Oftalmoscopia ao Biomicroscópio

Queratite – Úlcera da Córnea

Oftalmoscopia Indirecta

Iluminação Difusa - Executar e interpretar

Uveíte Anterior - Iridociclite

Refractómetro

Teste da Fluoresceína

Uveíte Posterior

Ecografia A e B

Função Lacrimal

Glaucoma

Angiografia Fluoresceínica

Teste de Schirmer

Catarata

OCT

Câmara Anterior - Avaliar profundidade

Retinopatia Diabética

Perimetria Estática e Cinética

Eversão da Pálpebra - Executar e interpretar

Retinopatia Hipertensiva

Electrofisiologia (ERG,EOG,PEV)

Fundo Ocular - Oftalmoscopia

Distrofia da Retina

Testes Visão Cromática

Reconhecer o disco óptico

Descolamento da Retina

Sinoptófero

Reconhecer a arcada vascular

Obstrução Art. Central da Retina

Olhar Preferencial

Reconhecer os cruzamentos artério-venosos

Trombose Veia Central da Retina

"Stycar"

Reconhecer a mácula

Neuropatia Óptica

Microscopia Especular

3
_________

Motilidade Ocular - Executar e interpretar

Quadro Pré-Quiasmático

Paquimetria

Versões

Quadro Quiasmático

Topografia Querática - Pentacam

Ducções

Quadro Retro-Quiasmático

Lentes de Contacto

"Cover test"

Midríase

Subvisão

Reflexo corneano técnica de Hirschberg

Miose

LASER

Reflexos Pupilares - Executar e interpretar

Exoftalmia

Fotomotor directo

Estrabismo

Consensual

Nistagmo

Acomodação/convergência

Ambliopia

Reflexo vermelho do fundo ocular

Leucocória

Tratamentos - Executar

Cefaleia

Oclusão com penso

Iatrogenia

Instilação de colírio

Imunodeficiência

Aplicação de pomada

Cirurgia Refractiva
Enxerto de Córnea

Creditação a atribuir: 3 ECTS

4
_________

Unidade de Curricular Optativa
Ano letivo 2018/2019
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Ortopedia
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes 5.º ano
Breve descrição da Unidade Curricular



























Obtenção de consentimento informado do doente
Elaboração da nota de alta
Procedimento para verificação de óbito
Procedimento de comunicação de óbito à família
Comunicação médico-doente, médico-família e inter-pares
Relação médico-doente
Relação inter-pares e inter-institucional (incl. a não médica)
Trabalho em equipa
Gestão da consulta e da prática
Diagnóstico (considerando os factos físicos, psicológicos e sociais)
Aplicação à clínica dos dados epidemiológicos, estatísticos e demográficos
Colheita, registo e tratamento da informação clínica
Anamnese e exame físico
Pedido e interpretação dos exames auxiliares de diagnóstico comuns
Prescrição medicamentosa e avaliação dos seus efeitos
Identificação da informação clínica necessária à referenciação
Avaliação do efeito terapêutico da relação médico-paciente
Avaliação familiar relacionada com a saúde e a doença
Aplicação dos protocolos de vigilância
Identificação de pessoas em risco e respectiva actuação
Aplicação de protocolos e procedimentos de rastreio
Aconselhamento em saúde
Certificação de estados de saúde e de doença
Cálculo da dose do medicamento a administrar
Elaboração da prescrição terapêutica
Aconselhamento sobre estilos de vida
1
________

Equipa docente
Dr. Pedro Fernandes; Dr. Samuel Martins; Dr. Marco Sarmento; Dr. Paulo Almeida

Conteúdo programático




Participação e ajuda em intervenções cirúrgicas
Coadjuvar o tutor na Consulta Externa
Coadjuvar o tutor no Serviço de Urgência na colocação de imobilizações gessadas e
não gessadas, punções articulares, infiltrações peri-articulares, etc

Metodologia de ensino
Ensino Contínuo através de prática clínica vivencial

Bibliografia
Manual de Ortopedia – AEFMUL

Local onde as atividades irão decorrer
Clínica Universitária de Ortopedia (Internamento; Consulta; Serviço de Urgência)

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
O aluno é integrado numa equipa participando nas reuniões diárias da manhã e nas actividades
clínicas da equipa no período da manhã.

Critérios de avaliação
Assiduidade, Interesse; Participação efectiva; Disponibilidade

Creditação a atribuir: 3 ECTS
(1, 2 ou 3 ECTS de acordo com o seguinte modelo:)

Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

2
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutoral de Pneumologia
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
No final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:











Elaboração de História Clínica (Anamnese, exame objetivo, etc.).
Capacidade para elaborar proposta de diagnóstico.
Pedido e interpretação dos exames auxiliares de diagnóstico comuns.
Prescrição medicamentosa e avaliação dos seus efeitos.
Identificação da informação clínica necessária à referenciação.
Participação no processo de obtenção de consentimento informado do doente.
Gestão da consulta e da prática.
Desenvolvimento da relação médico-doente.
Aconselhamento sobre estilos de vida.
Elaboração da nota de alta.

Equipa docente
Maria Cristina de Brito Eusébio Bárbara Prista Caetano (REGENTE)
Professora Doutora Paula Maria Gonçalves Pinto (Prof. Auxiliar Convidado)
Dr. Renato Júlio Sotto-Mayor Azevedo e Castro (Assistente Convidado)
Dr. João Pedro Iglésias Valença Rodrigues (Assistente Convidado)
Dra. Maria do Pilar Freire Azevedo de Almeida Cardim (Assistente Convidado)
1
________

Dra. Maria de Fátima Miguel Rodrigues (Assistente Convidado)
Dra. Paula Maria Martins Monteiro (Assistente Convidado)
Dra. Susana de Castro Luis Lopes Moreira (Assistente Convidado)
Dr. Carlos José Cordeiro Lopes (Assistente Convidado)
Dr. Richard Staats (Assistente Convidado)

Conteúdo programático
1.
2.
3.
4.

Entrevista clínica;
Semiologia geral (anamnese e exame objectivo);
Organização do processo clínico, com listagem de problemas;
Abordagem na prática clínica, diagnóstica e terapêutica, de doentes com patologias de maior
prevalência, gravidade ou exemplaridade nas áreas da Medicina Interna, de que são exemplos:
Tabagismo, Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Cancro do Pulmão,
Pneumonias e outras infeções respiratórias, Tuberculose Pulmonar e Patologia da Pleura.

Metodologia de ensino
A PCT decorre no Serviço de Pneumologia, no período de funcionamento usual do serviço (dias úteis
durante a manhã) de modo a proporcionar a cada aluno oportunidades de aprendizagem vivencial em
enfermarias, consultas, mediante atividades designadas ao aluno e sob acompanhamento de um
tutor. Pretende-se que ocorra vivência na enfermaria/consulta de pneumologia; participação
presencial em discussões de grupo de casos clínicos e auto-aprendizagem. A Classificação da PCT é
efetuada pelo respetivo tutor.

Bibliografia
Main books:
Harrison’s Principles of Internal Medicine 18thEd and Comprehensive Resp. Medicine. RK Albert, SG
Spiro, JR Jett. Mosby, 2nd Ed. 2004.
Additional bibliography:Fishman´s – Pulmonary Diseases and Disorders 3rded. 1998; Tratado de
Pneumologia. MJ Marques Gomes e R Sotto-Mayor.2003.
Websites: PortugueseSocietyofPneumology:http://www.sppneumologia.pt;European Respiratory
Society:http://www.ersnet.org/;British Thoracic Society: http://www.brit-thoracic.org.uk/; American
Thoracic Society: http://www.thoracic.org/; American College of Chest Physicians:
http://www.chestnet.org/; Asthma Guidelines: http://www.ginasthma.org; COPD Guidelines:
http://www.copdgold.org; Self-study modules on tuberculosis:http://www.phppo.cdc.gov/; Clinical
guidelines:http: www.dgs.pt;Asma - NOC nº 016\2011; DPOC - NOC nº 028\2011; Oxigenoterapia –
NOC nº 018\2011; Ventiloterapia - NOC nº 022\2011; Aerossolterapia - NOC nº 021\2011;
DispositivosemAerossolterapia - OT 010\2013.
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________

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
A carga horária de contacto é de 30h por semana distribuídas numa carga de 5 horas diárias por um
período de uma semana. A este período de contacto correspondem 54 horas de estudo.

Critérios de avaliação
A classificação final a ser informada é de aprovado (com uma classificação de 10-20 valores), reprovado
(classificação abaixo de 10 valores) ou não avaliado. São critérios de não aprovação a falta de
assiduidade e/ou deficiência de conhecimentos essenciais e/ou manifestação de comportamentos e
atitudes negativas ou impróprias. Os motivos da não aprovação devem ser explicitados por escrito.
A classificação a atribuir far-se-á numa escala de 0 a 20 valores, correspondente à avaliação
quantitativa resultante da média da classificação atribuída à assiduidade /pontualidade (ponderação
de 20%) com a classificação atribuída à avaliação contínua que inclui a realização e elaboração de uma
história clínica de um doente do serviço (ponderação de 80%).

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

3

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Prática Clínica Tutorial de Reumatologia
Ano Letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
As doenças reumáticas estão entre as patologias mais prevalentes, com enorme impacto no
indivíduo e na sociedade. O diagnóstico correto, baseado fundamentalmente na história
clínica e no exame objetivo, e a instituição atempada de terapêutica, podem mudar o
prognóstico destas doenças.
São objetivos específicos :
1-Consolidar a aprendizagem do exame objetivo do aparelho locomotor
2-Elaborar e discutir uma história clínica de um doente reumático
3- Contactar com as principais doenças reumáticas
4- Conhecer de forma geral o tipo de técnicas realizadas em Reumatologia
5- Conhecer de forma geral os tratamentos efetuados no Hospital de Dia de Reumatologia

Equipa docente
Prof.ª Dr.ª Maria José P Santos – Assistente Hospitalar Graduada de Reumatologia, Prof
Auxiliar Convidada da FML
Drª Ana Cristina Cordeiro – Assistente Hospitalar Graduada de Reumatologia
Drª Raquel Roque – Assistente Hospitalar de Reumatologia
Drª Sandra Sousa – Assistente Hospitalar de Reumatologia

1
________

Conteúdo programático
Dia 1
8:30h - Comparência no Serviço de Reumatologia, piso 6. Distribuição pelos assistentes – 1
aluno por assistente.
9-15:30h -Acompanhamento da atividade clínica (enfermaria, consulta externa, hospital de
dia, técnicas reumatológicas) e colheita de uma história.
Dia 2
9-16h - Acompanhamento da atividade clínica (enfermaria, consulta externa, hospital de dia,
técnicas reumatológicas) – observação de doentes supervisionada pelos assistentes
Dia 3 – Seminário
8.00-9.00 Artrite Reumatóide
9.00-9.30 intervalo
9.30-10.30 Espondilartrites
10.30-11.30 LES, outras doenças difusas do tecido conjuntivo e vasculites
11.30-12.00 intervalo
12.00-13.00 Osteoartrose, artrites microcristalinas, patologia periarticular, fibromialgia e
osteoporose
Dia 4
9-12h – Sessão clinica, discussão de doentes para início de terapêutica biológica e visita
clínica
12-16h - Acompanhamento da atividade clínica (enfermaria, consulta externa, hospital de
dia, técnicas reumatológicas) – observação de doentes supervisionada pelos assistentes
Dia 5
8-13h – Apresentação e discussão das histórias clinicas.

Metodologia de ensino
Ensino prático tutorial a decorrer no âmbito das atividades assistências do Serviço de
Reumatologia

Bibliografia
Reumatologia Fundamental, Edições Lidel. João Eurico Fonseca, Helena Canhão, Mário Viana
Queiroz.

2
________

Reumatologia, Casos Clínicos, Edições Lidel. João Eurico Fonseca, Helena Canhão, Mário Viana
Queiroz.
Semiologia Médica, Edições Lidel. José Luis Ducla Soares. Capítulo Semiologia do aparelho
locomotor, Helena Canhão.

Local onde as atividades irão decorrer
Hospital Garcia de Orta, Almada

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
30h contacto que inclui seminário de 5 h de seminário e 25 h práticas + 54h estudo

Critérios de avaliação
AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

ESCALA

Capacidade de trabalho em equipa

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

Capacidade de auto-aprendizagem

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

Capacidade de comunicação
doente, familiar, equipa

com

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

Elaboração de história clínica

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

Execução do exame reumatológico

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

CLASSIFICAÇÃO
MÁXIMA = 10 valores

Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3 simples

ESPECIFICA

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Práticas clínicas tutorais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

3
________

