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FICHA DE AVALIAÇÃO ANUAL 

 
Ano a avaliar:  _____________             

Nome do Interno:_________________________________________________________________________ 

                      Instituição de colocação do Interno: __________________________________________________________ 

Instituições onde se realizaram os estágios:  ____________________________________________________ 

Serviço: _________________________________________________________________________________ 

Período a avaliar:  _________________________________________________________________________ 

 
1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
Cotação 

Máx 
Cotação 
obtida 

a) Média ponderada da classificação dos estágios (0 a 20 valores)   

b) Discussão e apreciação do relatório anual (0 a 20 valores)   

     Estrutura, linguagem e apresentação do relatório 2  

     Discussão do relatório 4  

     Actividade no Serviço de Urgência 2  

     Casuística apresentada 5  

     Contributos para o serviço: folhetos, protocolos, auditorias 2  

     Cursos realizados  2  

     Apresentações realizadas e publicações 2  

     Outros factores de valorização do relatório 1  

 

Avaliação do Desempenho   =            
      a) + b)   

=                  

                                               
=                         Valores 

           2  

 

  2. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

TIPO DE PROVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA   
Cotação Máxima 

(valores) 
Pontuação obtida 

(0 a 20) 

a)Prova Prática (0 a 20 valores)         
Colheita da história clínica    
            Capacidade de colheita, síntese e análise 2  
            Rigor, congruência, proporcionalidade e harmonia do texto 1  
Cuidados no pré-operatório (inclui consentimento informado) 3  
Segurança no Bloco Operatório, aplicação de Check-list 3  
Proposta anestésica 4  
Cuidados no pós-operatório 3  
Discussão    
           Conhecimentos teóricos demonstrados 2  
           Rigor de linguagem 2  

Total:  

b)Prova Teórica (0 a 20 valores)   
PROVA ORAL *   
Avaliação da organização da apresentação  8 valores  
          Capacidade de sistematização/estrutura da resposta 5  
          Rigor de linguagem e clareza do discurso 3  
Avaliação do conteúdo  12 valores  
          Domínio dos conhecimentos teóricos 6  
          Capacidade de argumentação 3  
          Segurança nas respostas 3  

ITA  *   

EDAIC Part I *   

Total:  
     *Assinalar o tipo de prova. Ver notas explicativas no verso. 

 

Avaliação de Conhecimentos   = 
       a) + b) 

= 
 

=                          Valores 
           2  

   * Nota: Média dos parâmetros avaliados 
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    3. AVALIAÇÃO ANUAL 

Avaliação Anual**            
Desempenho + Conhecimentos 

 = 
                  + 

=                    Valores 
                              2                   2 

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

   
 

                                  VALIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO ANUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE INTERPRETAÇÃO E PREENCHIMENTO  

 

                 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
1. A média dos estágios consiste numa nota de 0 a 20 valores. 
2. A avaliação da apreciação do relatório anual deverá incidir sobre os vários parâmetros assinalados, resultando numa nota 

de 0 a 20 valores. 
3. A classificação da avaliação do desempenho resulta da média aritmética da média ponderada das classificações dos 

estágios e da discussão e apreciação do relatório anual. 
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

1. Prova prática:   
1.1. O interno procede à colheita da história e observação de um doente seleccionado de acordo com os objectivos de 

conhecimento do ano a avaliar.  
1.2. Solicitará os exames considerados pertinentes para a avaliação pré-operatória do doente, devendo os mesmos ser 

facultados, e mencionado no relatório aqueles que não estiverem disponíveis.  
1.3. A colheita da história clínica e observação do doente tem o tempo máximo de 90 minutos.  
1.4. A redacção do relatório, onde consta a história clínica do doente, a sua observação, proposta anestésica e cuidados no 

peri-operatório, não deve ultrapassar os 90 minutos.  
1.5. A classificação da prova prática resulta da soma das pontuações obtidas. 

2. Prova teórica:  
1.1. No 1º e 2º ano – prova oral 
1.2. Nos anos seguintes a prova teórica consiste no teste escrito associado ao Diploma Europeu da Sociedade Europeia de 

Anestesiologia, na forma de ITA (In Training) ou EDAIC Part I (Exam Part I) 
1.3. Quando a prova teórica é realizada sob a forma de ITA ou EDAIC Part I, a respectiva classificação deve ser obtida pela 

média aritmética das provas “Paper A” e “Paper B” multiplicada por um fator de correção de 1,25, tendo como 
consequência de que qualquer nota final no EDAIC superior a 80%, corresponderá a uma nota final da prova teórica de 
20 valores.  

1.4. Nos anos seguintes à aprovação do EDAIC Parte I, a prova teórica consiste numa prova oral. 
1.5. Quando a prova teórica consistir em prova oral, devem ser colocadas 2 questões, dentro dos objectivos do 

conhecimento para o ano a avaliar. A sua classificação rege-se pelos parâmetros avaliação assinalados. 
3. Assinalar o tipo de avaliação teórica realizada.  
4.      O valor atribuído deve ser registado na escala de 0 a 20 valores. 
5.      A classificação da avaliação de conhecimentos é a média aritmética da prova prática e da prova teórica. 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ANO 
1. A classificação final do ano a avaliar resulta da média aritmética da avaliação de desempenho e da avaliação de 

conhecimentos. 

 

  _____/______/_________ 

 

Director do Internato da Instituição onde se realiza o estágio 

 

 

_____________    _____________________________________ 

Data da avaliação: _____________             Ano a avaliar _____________ 

Júri _____________________________________________________________      

Médico Interno  ___________________________________________________ 

Orientador de Formação ____________________________________________  

Director do Departamento/Serviço:  

_________________________:::::::::__________________________________

_______ 

 


