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Caro(a) colega: 

 

É com grande prazer que te dou, em nome da ANEM, as boas-vindas ao teu CEMEF. Investimos 

muito trabalho na sua organização por acreditarmos que um estágio individual numa 

especialidade à escolha é uma mais-valia indispensável na nossa formação e esperamos que te 

permita adquirir a experiencia prática e aprendizagem que procuras. 

 

Criamos este LogBook para servir de guião ao teu estágio e para registares as diferentes tarefas 

que realizaste.  

 

Deves levá-lo contigo todos os dias em que te dirigires ao Hospital/Centro de Saúde em que 

foste colocado e, para que o teu Tutor esteja devidamente informado sobre os objetivos do 

LogBook, deves entregar-lhe a Carta ao Tutor, disponível no site da ANEM.  

 

Neste LogBook irás encontrar: 

 A Folha de Atos Clínicos relativa à Área Médica em que estás a realizar o teu estágio. Esta 

deve ser preenchida e devidamente assinada pelo teu Tutor; 

 

 A Folha de Presenças, onde deves registar os dias em que realizaste estágio e que tem 

igualmente de ser assinada pelo teu Tutor. Esta terá de ser apresentada na tua AE/Núcleo 

de Estudantes para que possas receber a tua caução e o teu Certificado, por isso deves 

guardá-la, mesmo depois de teres terminado o teu estágio.  

 

Caso tenhas alguma questão antes ou durante o estágio, não hesites em contactar-me através do 

e-mail estagios@anem.pt. Encontro-me inteiramente ao teu dispor para ajudar no que for 

possível.  

 

Em nome de toda a equipa da ANEM, espero que o teu CEMEF seja um sucesso!  

Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

Gonçalo Castro 
Diretor de Formação 
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ANEM 
A ANEM, Associação Nacional de Estudantes de Medicina, é a Federação que engloba as 

Associações/ Núcleos de Estudantes das oito Escolas Médicas do país e representa mais de doze 

mil estudantes. 

 

A sua Missão é representar ao mais alto nível os estudantes de Medicina de todo o país e 

proporcionar-lhes um conjunto de Atividades, que possibilitem o seu enriquecimento profissional 

e pessoal. Dentro destas Atividades, os CEMEFs destacam-se pelo enorme contributo para o 

enriquecimento da prática clinica e descoberta profissional, sendo uma das Atividades mais 

procuradas pelos estudantes.  

 

Fica a saber mais sobre a ANEM e todas as suas atividades no seu novo site em www.anem.pt. 

 

CEMEFs 

Os CEMEFs são estágios de duas semanas em Hospitais e Centros de Saúde do país, à escolha do 

estudante. Contam com várias edições e sempre com números crescentes de participantes, 

tendo no ano passado ultrapassado os 1200 participantes.  

 

Os principais objetivos destes estágios são: 

 Possibilitar aos estudantes de Medicina um contacto com outras realidades clínicas, 

diferentes da do seu quotidiano na Escola Médica a que pertencem; 

 

 Estimular a curiosidade e o espírito crítico em relação a situações clínicas diárias; 

 

 Aprofundar conhecimentos clínicos numa área de interesse; 

 

 Fomentar a relação médico-doente, bem como a relação com outros Profissionais de 

Saúde; 

 

 Possibilitar o treino de gestos e atos clínicos de relevo; 

 

 Estimular a capacidade de ponderar e gerir situações clínicas de dúvida. 

 

Continuamos a trabalhar incansavelmente no sentido de aumentar a qualidade dos estágios para 

melhor servir os nossos colegas. 
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FOLHA DE ATOS CLÍNICOS 

 

OBJETIVOS MÉDICO 

História clínica e exame físico da criança 

normal 
 

Avaliação do crescimento e desenvolvimento 

psicomotor 
 

Exame físico do recém-nascido  

Abordagem da criança com febre: 

diagnósticos diferenciais e tratamento 
 

Abordagem da criança com infeção do trato 

respiratório superior e inferior: diagnóstico e 

orientação terapêutica 

 

Preenchimento do Boletim Individual de 

Saúde 
 

Plano Nacional de Vacinação: conhecimento 

e aplicação prática do mesmo 
 

Frequência do internamento  

Frequência da consulta externa  

Frequência do serviço de urgência pediátrica  

Assistência às reuniões de serviço  

Passagem pela unidade de Neonatologia e 

acompanhamento da equipa de 

enfermagem no ensino de noções básicas de 

puericultura e medidas essenciais de 

segurança no domicílio 

 

Discussão de exames auxiliares de 

diagnóstico 
 

Participar no fornecimento de informações e 

esclarecimento de doentes e pais/cuidadores 
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FOLHA DE PRESENÇAS 

 

DIA DE ESTÁGIO MÉDICO ESTUDANTE 

1º   

2º   

3º   

4º   

5º   

6º   

7º   

8º   

9º   

10º   

Email do tutor para envio do inquérito: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esta folha deve ser entregue na tua AE/Núcleo de Estudantes. 


