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Avaliação final 
 

A avaliação final do internato, de acordo com o Regulamento do Internato Médico em vigor, 

compreende três provas públicas e eliminatórias: prova curricular, prova prática e prova 

teórica. O Colégio de Imunoalergologia da Ordem dos Médicos elaborará a grelha/matriz de 

avaliação aplicada a cada uma das provas, que será publicada na respetiva página 

eletrónica. 

 

 

Prova de discussão curricular: 

A avaliação da prova de discussão curricular assenta na ponderação que se segue: 

 

Parâmetros Critérios para 

classificação 

Classificação Máxima 

a) Descrição e 

análise da 

evolução da  

formação ao 

longo do 

internato. 

 

0-10 valores 

Valorização dos 

procedimentos, 

enumerados no nº 

6.14.1 do programa de 

formação no que se 

refere ao nº realizado e 

competências na sua 

interpretação 

1. Assistência e realização de consultas (0-4 valores): 

assistência: 0-1 valor; realização: 0- 3 valores 

2. Realização de meios complementares de diagnóstico e 

terapêuticos: 0-4,5 valores 

2.1 Testes cutâneos e provas de função respiratória: 0-1,5 

valores 

2.2 Provas de provocação: 0-1 valores:  

2.3 Imunoterapia: 0-1 valores: 

2.4. Outras terapêuticas Imunomoduladoras: 0-0,5 valores 

2.5  Indução de Tolerância/ Dessensibilização: 0-0,5 valores 

3. Organização, discussão e defesa pública dos dados 

apresentados. -1,5 valores 

 

Para cada item, na valorização das consultas e dos procedimentos, 

será atribuída metade da pontuação total se cumpre apenas os 

mínimos exigidos no programa de Formação Especializada. 
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Parâmetros Critérios para 

classificação 

Classificação Máxima 

b) Descrição e 

análise do 

contributo do 

trabalho do 

candidato para 

os serviços e 

seu 

funcionamento. 

 

0-3 valores 

 

1) Funções 

desempenhadas; 

2) Atividades 

1) Funções desempenhadas: 0-1,5 valores 

2) Atividades: 0-1,5 valores 

c) Frequência e 

classificação de 

cursos cujo 

programa de 

formação seja 

de interesse 

para a 

especialidade. 

 

1-2 valores 

 

A valorização das 

ações de formação 

será feita por ordem 

decrescente:  

− cursos realizados por 

organismos com 

reconhecida 

idoneidade onde se 

verificou avaliação 

de conhecimentos; 

− cursos realizados por 

organismos com 

reconhecida 

idoneidade onde se 

verificou controlo de 

presenças  

Frequência de cursos (0-2 valores), sendo: 

− Os cursos com avaliação de conhecimentos serão valorizados 

com a atribuição de 0,3 valores a cada curso. 

− Os cursos sem avaliação onde se verificou controlo de 

presenças serão valorizados com atribuição de 0,2 valores a 

cada curso 

− À aprovação em mestrado (excluindo mestrado integrado) ou  

doutoramento atribui-se a nota de 0,5 valores 
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Parâmetros Critérios para 

classificação 

Classificação Máxima 

d) Publicação ou 

apresentação 

pública de 

trabalhos. 

 

0-2,5 valores 

 

A valorização da 

publicação em revistas 

com revisão por 

peritos, deverá 

obedecer aos seguintes 

critérios, por ordem 

decrescente: 

− Publicação numa 

revista nacional ou 

internacional com 

revisão por peritos, 

como primeiro autor; 

− Publicação numa 

revista nacional ou 

internacional com 

revisão por peritos, 

como co-autor; 

Publicação em revistas científicas com revisão por peritos (0-1,8 

valores): 

Atendendo à Quantidade (0-0,6 valores): 0,1 valores por cada 

publicação 

Atendendo à Qualidade (0-1,2 valores), sendo que para cada 

artigo acresce: 

• Tipo artigo: 

Se Prospetivo- 0,075 valores 

Se Transversal- 0,070 valores 

Se Retrospectivo-0,050 valores 

Se Caso clínico- 0,025 valores 

• Tipo autor: 

Se 1ºautor- 0,075 valores 

Se Co-autor- 0,05 valores 

• Impacto da publicação: 

Se Artigo publicado em revista com fator de impacto, 

incluído no Journal Citation Reports - 0,05 valores 

Se Artigo publicado em revista sem fator impacto, mas  

incluída no Journal Citation Reports - 0,03 valores 

 

Recomenda-se que na eventualidade de mais de 6 publicações 

devem ser valorizadas aquelas com maior pontuação na qualidade. 

Artigos de revisão valorizar como retrospetivo. 

Resumos de Comunicações e Posters em Revista não são 

contabilizados como Publicação. 

Outras publicações  Capítulos de livro, artigo comentado, carta ao editor, separatas, 

outros: 0-0,1 valores 

Trabalhos comunicados Trabalhos comunicados (0-0,6 valores): 

Atendendo à Quantidade (0-0,30 valores): 0,010 valores por 

cada comunicação ou poster 

Atendendo à Qualidade (0-0,30 valores), sendo que para cada 

comunicação ou pôster acresce: 

• Tipo de Reunião Científica (Internacional ou Nacional) 

- Se Internacional- 0,005 valores 

- Se Nacional- 0,004 valores 

• Tipo autor 

- Se 1º autor- 0,005 valores 

- Se Co-autor-0,0025 valores 

 

Trabalhos que sejam uma repetição integral não são 

contabilizados. 
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Parâmetros Critérios para 

classificação 

Classificação Máxima 

e) Trabalhos 

escritos e ou 

comunicados, 

feitos no âmbito 

dos serviços e 

da 

especialidade 

 

0-2 valores 

 

A valorização dos 

trabalhos escritos ou 

apresentados deve ter 

em consideração o 

interesse para a 

melhoria da qualidade 

assistencial, e deverá 

obedecer aos seguintes 

critérios, por ordem 

decrescente: 

1. Participação em 

projetos de 

investigação de 

reconhecido mérito 

no âmbito da 

Imunoalergologia; 

2. Trabalhos de 

casuística;  

3. Colaboração na 

elaboração de 

protocolos de 

atuação clínica; 

4. Prémios Científicos 

5. Trabalhos de revisão 

teórica; 

6. Apresentação de 

casos clínicos 

1) 0-0,7 (Nota máxima para 4; 0,175 cada) 

2) 0-0,6 (Nota máxima para 4; 0,15 cada) 

3) 0-0,3 (Nota máxima para 4; 0,075 cada) 

4) 0-0,2 (Nota máxima para 4; 0,05 cada) 

5) 0-0,1 (Nota máxima para 10; 0,01 cada) 

6) 0-0,1 (Nota máxima para 10; 0,01 cada) 
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Parâmetros Critérios para 

classificação 

Classificação Máxima 

f) Participação 

dentro da 

especialidade 

na formação de 

Outros 

profissionais. 

 

0-0,5 valores 

 

A valorização da 

participação na 

formação científica de 

outros profissionais 

deverá obedecer aos 

seguintes critérios, por 

ordem decrescente: 

1) Participação 

estruturada no 

ensino pré e/ou pós -

graduado na área da 

Imunoalergologia 

para além da 

atividade clínica 

diária; 

2) Formação de outros 

profissionais de 

saúde 

1. Ensino pré/pós graduado: 0-0,40 valores 

− de forma contínua (0 a 0,1 valores): 

0,1 valores se 5 anos lectivos 

0,02 valores por cada ano lectivo 

− de forma ocasional (0- 0,30 valores): 0,06 valores por 

cada formação 

2. formação de outros profissionais de saúde: 0-0,1 valores (se 

sim 0,1 valores; se não 0 valore 

Total  20 

 

 

O cálculo da classificação final nesta prova terá por base o seguinte: 

a) Média obtida pela avaliação dos elementos do júri com uma ponderação de 40 % da 

classificação final na prova. 

b) Classificação final da avaliação contínua com uma ponderação de 60 % da 

classificação final na prova. 
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Prova prática: 

A Prova prática efetua-se com doente sorteado de um mínimo de três, no próprio dia em 

que se realiza a prova, atendendo aos seguintes parâmetros: 

 

Parâmetros 
Classificação máxima 

(valores) 

a) Descrição da História 4 

b) Exame Objetivo 1 

c) Resumo 1 

d) Hipóteses de diagnóstico 2 

e) Listagem justificada de Exames complementares 2 

f) Diagnósticos principais 2 

g) Diagnósticos secundários 1 

h) Tratamento agudo/crónico 2 

i) Prognóstico e plano de seguimento 1 

j) Discussão oral 4 

Total 20 
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Prova teórica: 

A prova teórica é efetuada sob a forma de prova oral, devendo ser respondidas no mínimo 

três questões, colocadas por três elementos do júri, e todos os elementos do júri deverão 

classificar cada pergunta individualmente. A classificação final é obtida pela média 

aritmética das várias classificações relativas às questões colocadas e respondidas, 

atendendo aos seguintes parâmetros de avaliação para cada questão: 

 

 

 

Parâmetros 
Classificação máxima 

(valores) 

a) Conhecimentos gerais 10 

b) Estruturação / apresentação da resposta 6 

c) Diferenciação de conhecimentos 4 

 


