SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME FINAL
MEDICINA GERAL E FAMILIAR
Setembro 2016
FUNDAMENTAÇÃO
Concluído o processo do Internato de Formação Específica em MGF, o candidato
deverá demonstrar a sua aptidão para o exercício na área profissional
correspondente obtendo aprovação num conjunto de três provas de carácter
individual e eliminatório: discussão curricular, prova prática e prova teórica.
A boa prestação nestas provas resulta do conhecimento e das aptidões adquiridas
ao longo dos 4 anos do processo formativo mas também de trabalho final de
sistematização, organização e reflexão sobre o todo que é mais do que a soma das
partes. Assim pretende-se treinar os internos a olharem criticamente para o
realizado propondo soluções adequadas para falhas, erros, riscos, situações criticas
assim como a terem uma atitude prospetiva: preverem cenários e anteciparem
questões. Neste sentido as Direções de internato irão organizar um seminário de
preparação para a avaliação final
OBJETIVOS
1. Prova curricular:
- Ser capaz de fazer e fundamentar um autodiagnóstico do cumprimento das tarefas
curriculares previstas para o Internato, confrontando o respectivo CV com o
documento orientador da CIMGFLVT;
- Ser capaz de interpretar os diversos indicadores apresentados à luz das
competências esperadas para um especialista em MGF

2. Prova prática:
- Antecipar questões sobre um caso clínico recolhido em consulta, relativas à
descrição e contextualização do mesmo, à exploração semiológica, às hipóteses
diagnósticas, à hierarquização dos problemas e ao plano a estabelecer;
- Sistematizar estruturando os pontos fundamentais na recepção da pessoa que o
consulta, na entrevista clinica (estabelecimento de uma relação, colheita
semiológica e anamnese), avaliação e plano;
- Simular provas praticas

3. Prova teórica:
- Organização dos conteúdos teóricos em redor de problemas prevalentes.
- Treinar respostas a perguntas executando testes de escolha múltipla.
- Efectuar perguntas de escolha múltipla

METODOLOGIA
- Auto-aprendizagem
- Leitura reflexiva
- Debate orientado
- Produção de questões de estudo:
Elaborar durante as duas semanas do curso curricular 10 perguntas de escolha
múltipla (PEM) e 1 caso clínico.
Deverá enviar pelo menos semanalmente o produto do seu trabalho ao seu Diretor
de Internato
Na segunda-feira dia 26 de Setembro serão publicados os formulários para
submissão das perguntas de escolha múltipla e caso clínico, dentro dos quais se
encontrará um exemplo de cada tipologia de pergunta.

DATAS:
O seminário decorre de 26 de Setembro a 7 de Outubro;

EQUIPA FORMADORA
Candidato e Orientador de formação;
Outros MF da Unidade Funcional de colocação
AVALIAÇÃO
Apreciação qualitativa das perguntas de escolha múltipla e do caso clínico (CIMGFLVT) Avaliação dos restantes itens a cargo da equipa formativa (EIO) da Unidade;

