Colégio da Especialidade de Anestesiologia
Internato Médico – Formação Específica

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO DE:
Nome do Interno:_____________________________________________________________________________
Instituição de colocação do Interno: ______________________________________________________________
Instituição onde se realizou o estágio: ____________________________________________________________
Serviço: _____________________________________________________________________________________
Data de realização do estágio: ___________________________________________________________________
1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Cotação Máxima

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO (0 a 20 valores)
a) Capacidade de execução técnica (0 a 5 valores):
Desempenho clínico
Desempenho técnico
b) Interesse pela valorização profissional (0 a 5 valores):
Conhecimento das ciências básicas
Conhecimentos teóricos relevantes para o estágio
c) Responsabilidade profissional (0 a 5 valores):
Assiduidade, pontualidade
Segurança, senso clínico, sentido crítico e ética
d) Relações humanas no trabalho (0 a 5 valores):
Comunicação com o doente
Comunicação e integração em equipe
Liderança
Gestão de crise

Cotação obtida

2,5
2,5
2,5
2,5
1
4
1,25
1,25
1,25
1,25
20 valores

TOTAL (somatório da Pontuação)

Avaliação do Desempenho

Valores

2. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
TIPO DE PROVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA

Assinalar tipo de prova

Pontuação
obtida
(0 a 20)

Relatório de actividades (apreciação e discussão)
Prova escrita
Prova oral
Outro tipo de prova (prática, relatório investigação, revisão bibliográfica,
revisão casos clínicos, etc.)

Avaliação de Conhecimentos

Pontuação obtida *

Valores

* Nota: Média dos parâmetros avaliados

3. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Avaliação do Estágio**

Desempenho + Conhecimentos
2

=

2

=

Valores

** Nota: A média que determina a cotação da avaliação no estágio só será efectuada se o médico interno tiver obtido uma avaliação igual ou
superior a 10 valores em cada um dos componentes da avaliação (desempenho e conhecimentos)
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VALIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Data da avaliação:

_____________

Responsável de Estágio (nome legível) _________________________________
Médico Interno (tomei conhecimento) ________________________________
Orientador de Formação ____________________________________________
Director do Departamento/Serviço: ____________________________________

_____/______/_________

Director do Internato da Instituição onde se realiza o estágio

INSTRUÇÕES DE INTERPRETAÇÃO E PREENCHIMENTO

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
1. O valor atribuído a cada parâmetro deve ser registado numa escala de 0 a 5 valores.
1.1. Capacidade de execução técnica: avalia o desempenho clínico (avaliação pré-operatória ou diagnóstica, capacidade de
identificação de problemas e de formular planos de atuação, qualidade dos registos, avaliação pós-operatória) e o desempenho
técnico (capacidade de execução de técnicas específicas do estágio, utilização dos equipamentos).
1.2. Interesse pela valorização profissional: avalia o nível de conhecimento de ciências básicas de acordo com a fase de formação
específica e o nível de conhecimentos teóricos relacionados com o estágio, que suportam a decisão clínica.
1.3. Responsabilidade profissional: avalia a assiduidade e pontualidade, a segurança (participação em checklists, aplicação de
protocolos, cuidados de assepsia, relato de incidentes críticos), o senso clínico e o sentido crítico (capacidade de questionar e
reflectir sobre situações clínicas e resolução de problemas), e a ética (respeito pelos valores humanos, pelos direitos dos doentes,
honestidade, sigilo profissional e consentimento informado).
1.4. Relações humanas no trabalho: avalia a comunicação com o doente, a comunicação e integração em equipas profissionais
(eficácia, adequação institucional, gestão de conflitos , postura), a liderança e a gestão de crise ( redução de prejuízos perante
um evento inesperado)
2. A avaliação do desempenho resulta da soma das pontuações obtidas.
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
1. Assinalar com uma cruz o tipo ou tipos de avaliação de conhecimentos realizada/s.
2. O valor da cotação atribuído a cada uma das provas deve ser registado na escala de 0 a 20 valores.
3. A classificação da avaliação de conhecimentos resulta da média aritmética das provas de avaliação de conhecimentos
realizadas.
4. Em estágios de duração inferior a 2 meses a avaliação de conhecimentos poderá constar de um caso clínico ou na apresentação
de um relatório de actividades. Em estágios de duração igual ou superior a 3 meses, é recomendada a realização de um teste
escrito.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO
1. Considera-se apto a transitar para o bloco ou estágio seguinte o médico interno que obtenha uma classificação igual ou
superior a 10 valores em cada um dos componentes de desempenho e de conhecimentos.
2. Nas situações em que a classificação seja inferior a 10 valores deverá o Orientador de Formação recorrer à análise parcelar e
global das cotações atribuídas aos parâmetros de avaliação para fundamentação do plano de repetição ou compensação do
estágio, devendo simultaneamente ser adoptados os procedimentos estabelecidos no artigo 56.º da Portaria 224-B/2015.
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