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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500617 - Medicina 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 721 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Telo Fialho Nunes Bettencourt de Faria      

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

112 40 10                         4       58 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Caracterize os principais sinais e sintomas de doença 

• Desenvolva competências na avaliação e interpretação de dados objetivos e subjetivos da situação de saúde/doença da 
pessoa 

• Compreenda a etiopatogenia, fisiopatologia, meios de diagnóstico e tratamento médico das doenças epidemiologicamente 
mais relevantes, na sua interligação à prestação de cuidados de saúde, nos diferentes níveis de prevenção 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

. Introdução à medicina clínica 

• Principais sinais e sintomas de doença 

• Morte: do conceito ao diagnóstico 

• Doenças do sistema respiratório 

• Doenças alérgicas 

• Doenças do sistema nervoso 

• Doenças do aparelho digestivo 

• Doenças do fígado, vesícula biliar e pâncreas 

• Doenças endócrinas e metabólicas 

• Doenças infeciosas 

• Doenças do sangue 

• Doenças neoplásicas 

• Doenças do sistema cárdio-circulatório 

• Doenças do rim e trato urinário 

• Doenças do sistema reprodutor feminino e masculino 

• Doenças reumáticas e do tecido conectivo 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos  da unidade curricular assentam na abordagem de diversas temáticas no domínio da medicina, de 
modo  que os estudantes possam desenvolver competências na avaliação e interpretação de sinais e sintomas da situação de 
saúde/doença da pessoa, bem como compreender a etiopatogenia, fisiopatologia, meios de diagnóstico e tratamento médico 
das doenças epidemiologicamente mais relevantes, na sua interligação à prestação de cuidados de saúde, nos diferentes níveis 
de prevenção 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Metodologia expositiva e interativa: exposição oral de conteúdos, com recurso a meios audiovisuais, pesquisa, leitura e análise 
de textos, demonstração, exercícios teórico-práticos, análise e interpretação de casos clínicos em sala de aula. . 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

 As metodologias de ensino incluem sessões letivas apostando numa estratégia essncialmente interativa, com participação ativa 
dos estudantes, devidamente orientada e enquadrada nas sessões letivas teóricas e teórico-práticas da unidade curricular. 
Estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, permitindo ao estudante desenvolver conhecimentos, aptidões e 
competências na abordagem de situações de doença que acometem a pessoa no seu contexto, tendo em vista a relação com a 
prestação de cuidados de saúde, aos diferentes níveis de prevenção. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Provas escritas individuais 
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