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Avaliação de Desempenho do Aluno na Consulta
APPENDIX

Módulo: Cuidados de Saúde Primários II (4º ano)

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO NA CONSULTA
(assinalar com X o que for observado)

Nome do Aluno___________________________________________________Nº_______

S (subjectivo)

Não

Sim, com lapsos

Sim, sem lapsos

Não

Sim, com lapsos

Sim, sem lapsos

Não

Sim, com lapsos

Sim, sem lapsos

Não

Sim, com lapsos

Sim, sem lapsos

O aluno apresenta-se
Colhe motivo da consulta/queixas
Foi verificado/ anotado o motivo da consulta
Foi verificada/anotada a evolução
Ficou claro para ambos os intervenientes o motivo da consulta
Há registos escritos do explicitado pelo consulente

O (objectivo)
É efectuado exame físico orientado para o problema
Há registo de PA
Há registo de ACP
Há registo de resultado de meios complementares de diagnóstico

A (avaliação)
Há avaliação da situação com explicitação do problema ou
problemas em causa
Há notas de raciocínio diagnóstico / Diagnóstico diferencial
Há reflexão médica e registo quanto à evolução
Há avaliação e registo de impressão global

P (plano ou procedimentos)

Há explicação geral do plano de procedimentos imediatos
Há explicação de plano de procedimentos mediatos
Há explicitação de informação ao paciente
Há registo clínico da informação transmitida ao paciente
Há negociação de objetivos a atingir
Há registo dos objetivos a atingir

(avaliação técnica e processual)

Baixa

Intermédia

Elevada

Segurança na atividade
Rigor técnico
Fluidez processual
Capacidade de comunicação

Nível de Concordância

(Avaliação pelo Consulente)

Total

Muita

Pouca

Nenhuma

Pude falar sobre o que me trouxe à consulta
Fizeram-me um exame por causa das minhas queixas
O Médico explicou-me os meus problemas
Percebi as informações que o médico me deu
Gostei da consulta
Assinatura do Tutor _____________________ Assinatura do Aluno __________________
Revista Científica da Ordem dos Médicos
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Não se
aplica/NR

