SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME FINAL
MEDICINA GERAL E FAMILIAR MARÇO 2022
FUNDAMENTAÇÃO
Após conclusão do processo formativo do Internato de Formação
Específica em MGF, o médico interno terá que demonstrar a sua aptidão
para o exercício da Medicina Geral e Familiar, necessitando para isso de
obter aprovação num conjunto de três provas de carácter individual,
conforme portaria 79/2018 de 16/3.
Para o êxito desta prova é necessário demonstrar conhecimentos e aptidões
adquiridas ao longo dos 4 anos de internato. Desta forma, pretende-se
treinar os médicos internos a olhar criticamente para o seu percurso e
encontrar soluções adequadas para procedimentos incorretos com sentido
critico.
Neste sentido a Coordenação de internato organiza um seminário de
preparação para a avaliação final
OBJECTIVOS
- Ser capaz de fazer e fundamentar um autodiagnóstico do cumprimento
das tarefas curriculares previstas para o Internato, confrontando o respetivo
CV com o documento orientador da CIMGFZN;
- Antever /prever questões sobre três casos clínicos recolhidos em consulta,
relativas à descrição e contextualização do mesmo, à exploração
semiológica, às hipóteses diagnósticas, à hierarquização dos problemas e
ao plano a estabelecer;
METODOLOGIA
1- Autoaprendizagem
2- Leitura reflexiva
3- Debate orientado
4- Auto e hétero avaliação curricular
5- Elaboração de caso clínico para discussão interpares
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6- Produção de questões de estudo:
Elaborar perguntas de escolha múltipla a partir dos temas e do material que
está a estudar, num total de 4 questões em áreas distintas (a enviar ao DI, 1
questão a cada 2 dias). Poderá fazer um enunciado simples ou construir um
pequeno caso clínico. Deverá conter uma questão explícita, baseando os
temas da pergunta numa ou mais rubricas da ICPC-2 que considere mais
adequadas.
A pergunta deverá ter quatro hipóteses de resposta e deverá assinalar a
opção correta e o suporte científico onde pode ser validada a resposta,
explicando o porquê de utilizar o respetivo suporte científico.
DATAS

De 21 de fevereiro a 9 de março de 2022
EQUIPA FORMADORA
Candidato
Orientadores de formação/Diretor de Internato
Outros MF da US de colocação
AVALIAÇÃO
- Apreciação qualitativa das questões teóricas
(Pelos OF/DI)
- Autoavaliação do processo formativo

Este Seminário é apenas frequentado por Uma Única Vez
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