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IDENTIFICAÇÃO 
Nome: Cristina Isabel Matos Oliveira Moreira 

Número: 2005046 

Estágio: Ginecologia e Obstetrícia 

Local de estágio: Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC) 

Duração do estágio: 20 de Abril de 2011 a  20 de Maio de 2011 

Regente: Prof. Doutor Jorge da Cunha Branco 

Orientadores: Drª Ana Marujo e Drª Ana Fatela (Tutoras de Ginecologia) 

   Drª Fátima Serrano (Tutora de Obstetrícia) 

 

INTRODUÇÃO 
O estágio de Ginecologia e Obstetrícia está incluído no plano curricular de 

estágios profissionalizantes do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina. Teve 

duração de 4 semanas, com início no dia 20 de Abril e término no dia 20 de Maio de 

2011. Durante este período, pude acompanhar as várias actividades da especialidade, 

sendo que as duas primeiras semanas se destinaram a Ginecologia, sob tutela da Drª 

Ana Marujo e Drª Ana Fatela, e as últimas duas a Obstetrícia, com o acompanhamento 

da Drª Fátima Serrano. 

Este relatório pretende expor as actividades realizadas ao longo do estágio, bem 

como as diferentes patologias que tive oportunidade de observar. 

Como principais objectivos, para este estágio, defini: aquisição de competências 

na abordagem à história clínica e exame objectivo ginecológico; sensibilização para a 

prevenção e diagnóstico precoce em Ginecologia e Obstetrícia; participação nas 

actividades do Serviço de Urgência, Consultas Externas, Enfermaria e Bloco 

Operatório; e noção de indicação para referenciação ao Especialista. 

Para tal, o relatório de estágio encontra-se organizado da seguinte forma: nota 

biográfica, seguida da introdução (com apresentação do presente relatório), descrição 

geral das actividades (nos Serviços de Ginecologia e Obstetrícia, bem como no Serviço 

de Urgência), actividades científicas desenvolvidas e posicionamento crítico 

relativamente ao estágio. Na parte final, em anexo, encontra-se não só o registo de 

presenças (Anexo 1) mas também o trabalho de grupo realizado em PowerPoint (Anexo 

2). 
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DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 

1.Ginecologia 

 

O Serviço de Ginecologia da Maternidade Alfredo da Costa garante uma rápida 

acessibilidade aos seus utentes através das suas várias vertentes. Na vertente médica, 

existe não só a Consulta Externa de Ginecologia Geral mas também de 

subespecialidades como consultas diferenciadas de Uroginecologia, Planeamento 

Familiar e Menopausa, por exemplo. Existem ainda as unidades de Ecografia, 

Colposcopia e de Histeroscopia, essenciais como meios complementares de diagnóstico 

e, por vezes, até terapêuticos. 

O internamento é um espaço onde se encontram algumas doentes, pela 

necessidade de acompanhamento pré e pós-operatório, principalmente. 

No Bloco Operatório de Ginecologia, realiza-se cirurgia convencional 

programada e de ambulatório. 

Durante as duas semanas de estágio, tive oportunidade de estar presente na 

Consulta Externa de Ginecologia Geral e no Bloco Operatório com a Drª Ana Marujo. 

Estive também nas consultas de Cessação Tabágica e de Menopausa, assim como no 

Serviço de Urgência com a Drª Ana Fatela. 

 

1.1 Consulta Externa de Ginecologia Geral 

 

Na Consulta Externa de Ginecologia participei em colheitas de histórias clínicas, 

exame ginecológico, requisição e interpretação de exames complementares de 

diagnóstico e referenciação cirúrgica. Executei a colheita de exsudados e de citologia 

para rastreio do cancro colo do útero  

A consulta tem um âmbito muito abrangente, que se traduziu na diversidade de 

entidades nosológicas que observei, tais como fibromiomas, tumores anexiais, 

espessamentos endometriais, quistos ováricos, vaginoses, menometrorragias, pólipos 

endometriais e prolapso de órgãos pélvicos.   
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1.2 Consulta Externa de Menopausa 

Nesta consulta observei exemplos de menopausa clínica, laboratorial e cirúrgica 

e casos de hipertensão arterial, diabetes, osteoporose e depressão reactiva no contexto 

da menopausa. Foi possível a aprendizagem das manifestações clínicas da menopausa, 

das opções terapêuticas, nomeadamente a terapêutica hormonal de substituição, bem 

como a realização de exame objectivo ginecológico, citologias e o pedido de exames 

complementares de diagnóstico. 

 

1.3 Unidade de Histeroscopia 

Com este exame pretende-se observar directamente a cavidade uterina através de 

um sistema óptico fino e caso haja suspeita de patologia uterina é possível biopsar 

material para análise histológica.  

Assisti à biopsia de pólipos pediculados no endocolo e corpo uterino. 

 

1.4 Bloco Operatório de Ginecologia 

No Bloco Operatório de Ginecologia foi possível observar várias intervenções 

cirúrgicas quer no âmbito da cirurgia de ambulatório, quer na cirurgia electiva, tais 

como: 

- Laqueação tubária bilateral  

- Miomectomia 

- Histerectomia 
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2. Obstetrícia 

  

A área de ambulatório dispõe de consultas externas de Obstetrícia que incluem a 

consulta de GEMF, Alto Risco, Diabetes, Diagnóstico pré-natal, Grávidas adolescentes, 

Hipertensão, Patologia aditiva, Patologia do 1º trimestre e de referência, Gémeos e 

Imunodepressão. 

As Unidades de Internamento destinam-se a grávidas antes do parto (Serviço de 

Medicina Materno Fetal), durante o trabalho de parto (Bloco de Partos) e as Unidades 

de Internamento após o parto (Puerpério I e II). 

 

2.1 Consultas de Obstetrícia 

Nestas consultas acompanhei situações de gestações complicadas por patologia 

materna ou fetal (alto risco) assim como algumas gravidezes de baixo risco obstétrico 

referenciadas para a maternidade no final da gestação. Apercebi-me da importância da 

análise do Boletim de Saúde Individual da Grávida na avaliação obstétrica.  

Dos vários casos clínicos que observei destaco: um caso de Diabetes gestacional, 

e um caso de isoimunização (mãe Rh-, filho Rh). Os restantes casos foram consultas de 

vigilância de gravidezes sem intercorrências. 

No que diz respeito a procedimentos práticos assisti e pratiquei o exame 

objectivo da grávida, nomeadamente inspecção do abdómen, palpação abdominal, 

medição do perímetro abdominal e da altura uterina. Também medi e avaliei a TA, 

interpretei as análises pedidas no contexto da gravidez normal e procedi a colheitas de 

exsudado vaginal e rectal para pesquisa de streptococus ß-hemolítico. 

 

2.2 Consultas de GEMF 

Tive oportunidade de participar nas consultas de GEMF, nas quais desempenhei 

um papel activo, colhendo histórias clínicas e executando o exame objectivo de rotina 

da grávida (medição do perímetro abdominal, da altura uterina e auscultação do foco 

fetal) e determinados procedimentos ginecológicos (como a colheita de exsudados para 

pesquisa de Clamydia e streptococcus ß-hemolítico).  

Dentro dos casos observados, destaco: uma grávida com Lúpus Eritematoso 

Sistémico (LES), uma grávida com LES e Síndrome de anticorpos antifosfolipídicos 
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(SAAF), uma grávida com Artrite reumatóide juvenil, assim como casos de abortos de 

repetição ainda em estudo. 

 

2.3 Serviço de Medicina Materno-Fetal (Enfermaria) 

O trabalho no Serviço Materno-Fetal incidiu principalmente numa actividade de 

enfermaria em que eram observadas as grávidas com comorbilidades médicas 

associadas ou com situações de risco obstétrico. 

Participei na observação das grávidas e na realização dos diários clínicos, na 

interpretação de exames complementares de diagnóstico (análises clínicas, ecografias, 

CTG-cardiotocografia) e na discussão da terapêutica. Tive ainda a oportunidade de 

auscultar focos fetais e de colher exsudados vaginais.  

Os casos observados tratavam-se de ameaças de parto pré-termo, pré-eclâmpsia, 

diabetes gestacional descompensada, hidrópsia fetal e ruptura prematura de membranas. 

 

2.4 Puerpério 

Nas enfermarias I (partos vaginais e curetagens) e II (cesarianas) faz-se o 

seguimento do puerpério imediato. Assisti à visita médica feita pelo Dr. Repas 

Gonçalves, onde pude observar a elaboração e confirmação de notas de altas e 

esclarecimentos às puérperas após visita diária. 

  

2.5 Bloco Operatório de Ginecologia 

No bloco operatório de obstetrícia assisti e fui ajudante na realização de 

cesarianas. 
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3. Serviço de Urgência 

No dia 6 de Maio estive no serviço de urgência sob tutela da Drª Ana Fatela e 

nos dias 9 e 18 de Maio integrei a equipa chefiada pela Dr.ª Fátima Serrano. Participei 

em actividades nas admissões, na sala de partos e no bloco de Obstetrícia. 

 

3.1. Admissões 

Após a triagem, as pacientes são observadas nos gabinetes da zona de admissão. 

Participei na colheita da anamnese, no exame objectivo ginecológico, pedido de exames 

complementares de diagnóstico, colheita de exsudados, interpretação de 

ecocardiografias e cardiotocogramas e decisão de internamento ou orientação para 

consulta externa.  

Os motivos de vinda foram muito diversificados como algias pélvicas, infecções 

urinárias, remoção de DIU, início de trabalho de parto, amenorreias, hemorragias 

vaginais, abortos espontâneos e um caso de abcesso da sutura abdominal. 

 

3.2 Sala de Partos 

Presenciei vários partos eutócicos e dois partos distócicos com utilização de 

ventosas. Observei a execução de episiotomias, episiorrafias, sutura de lacerações 

traumáticas e manobras para facilitar a dequitadura de placenta.  

 

3.3 Bloco Operatório de Obstetrícia 

Observei e participei como ajudante em cesarianas. As principais indicações 

foram: amnionite, restrição de crescimento fetal e sinais de sofrimento fetal 

(desacelerações repetitivas no cardiotocograma). Assisti também a um parto distócito 

com fórceps. Para além disto, pude observar a realização de aspirações uterinas por 

abortos retidos. 
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4. Trabalho de apresentação 

 O grupo com o qual trabalhei era constituído por mais 3 elementos: Diana 

Cristóvão, Laura Reis e Nuno Mendonça. O tema escolhido foi “Diabetes Gestacional” 

e foi apresentado sob a forma de Power-Point no dia 18 de Maio na Sala de Aula da 

MAC, na presença das Dr
as

 Ana Fatela e Fátima Serrano. A apresentação encontra-se 

em Anexo. 

Os temas apresentados pelos outros grupos foram: 

- Restrição de crescimento fetal 

- Interrupção voluntária da gravidez  
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POSICIONAMENTO CRÍTICO 
 

Este estágio superou largamente as minhas expectativas, desde a sua organização 

até à promoção de autonomia e sentido crítico que me foram proporcionados.  

 Começo por destacar a importância de termos um tutor por aluno, o que permitiu 

a minha integração nos diferentes serviços, e a maior disponibilidade dos tutores na 

supervisão das minhas tarefas e esclarecimento de dúvidas. 

Saliento a promoção de autonomia na anamnese, exame objectivo, incluindo 

exame ginecológico, realização de medições na grávida, bem como colheita de 

exsudados, citologias e pesquisa do foco fetal. Foi para mim bastante enriquecedor, 

dado que constituem actividades que em anos anteriores não realizei. Mais ainda: foi um 

factor crítico na minha motivação e vontade de aprender mais. 

A possibilidade de realização de actividades em vários contextos foi muito útil 

para adquirir uma visão global da especialidade e das múltiplas patologias.  

A divisão equitativa de duas semanas para a Obstetrícia e duas semanas para a 

Ginecologia permite para uma abordagem equilibrada das duas áreas. Contudo, creio 

que em termos de organização curricular, seria mais produtivo que os estágios de Ginecologia 

e Obstetrícia fossem em anos consecutivos, de forma a facilitar a sedimentação e a continuidade 

prática e teórica. 

Por fim, gostaria de agradecer a simpatia com que fui recebida e a disponibilidade 

das Dras. Ana Marujo, Ana Fatela e Fátima Serrano na clarificação de dúvidas e no 

acompanhamento realizado. Agradeço ainda a possibilidade que me concederam de ser 

parte activa em diversas situações, quer nas consultas quer no bloco operatório, o que 

tornou este estágio muito aliciante. 
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