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A. Identificação: 

Nome: Cristina Isabel Matos Oliveira Moreira 

Aluna nº: 2005046     6º Ano Turma:4 
 

Disciplina: Medicina 

Local de estágio: Hospital Curry Cabral 

Duração do estágio: De 29 de Novembro de 2010  a 11 de Fevereiro de 2011 

 

Orientador: Dr António Martins Baptista 

 

B. Introdução: 

O estágio de Medicina está incluído no plano curricular de estágios 

profissionalizantes do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina. 

Este relatório pretende expor as actividades realizadas ao longo do estágio 

de Medicina, bem como, as diferentes patologias que tive oportunidade de observar. 

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

identificação do estudante e local do estágio, descrição das actividades realizadas, 

posicionamento crítico e anexos. 

C. Descrição das actividades: 

O estágio de Medicina teve a duração de nove semanas desde 29 de 

Novembro de 2010 a 11 de Fevereiro de 2011, tendo decorrido em três locais 

distintos: Serviço de Medicina 1K e Serviço de Urgência do Hospital Curry Cabral e 

Aulas Teórico-Práticas no Hospital São Francisco Xavier. 

Adiante passo a explicitar cada uma das actividades desenvolvidas: 

 

1. SERVIÇO DE MEDICINA  

No estágio realizado no Hospital Curry Cabral frequentei o Serviço de 

Medicina 1K. 

Todas as manhãs, planeávamos a distribuição dos doentes. Consoante as 

necessidades, eram-me atribuídos 3-6 doentes. Relativamente a estes, efectuei 

história clínicas aos doentes entrados, realizei diariamente a anamnese sucinta, 

observação e elaboração do diário clínico.  
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Sempre que justificado, requisitei exames complementares de diagnóstico, 

que posteriormente interpretei e contextualizei com a ajuda do tutor. Estabeleci 

planos de actuação e fiz propostas terapêuticas (farmacológicas e não 

farmacológicas), que foram discutidas com o tutor. Realizei também as “Notas de 

Entrada” e “Notas de Alta” destes doentes. Falei com os familiares dos doentes, 

tendo aprendido a forma mais adequada de comunicar as informações relevantes 

sobre a evolução da situação clínica e esclarecimento de dúvidas dos mesmos.  

A maioria dos pacientes que são internados no serviço de medicina têm 

várias patologias concomitantes e era necessário realizar-se uma abordagem 

multidisciplinar pelo que era pedida a colaboração de outras especialidades 

(Cardiologia, Neurologia, Medicina Física e Reabilitação, Urologia, Cirurgia Geral, 

Medicina Laboratorial, Imagiologia, entre outras) no sentido de estabelecer 

orientações diagnósticas, terapêuticas e de seguimento. 

Tive oportunidade de realizar colheitas de sangue arterial periférico para 

gasimetrias e venoso periférico para análises e hemoculturas e assistir à colheita de 

biopsia óssea, biopsia medular e biopsia pleural, à colocação de cateteres venosos 

centrais, algaliações, realização de duas provas de tuberculina e de duas 

paracenteses. 

De seguida enumero as patologias dos doentes que observei e acompanhei: 

 

Tabela 1 – Patologias principais dos doentes observados na enfermaria (ICD 10) 

Doenças Sistema Digestivo  

Pancreatite Crónica Agudizada  

Gastrite Crónica 1 

Status pós-colecistectomia 1 

Ulcera Gástrica 4 

Obstipação 12 

Hepatopatia alcoólica 2 

Ascite 3 

 

Doenças Infecciosas e Parasitárias  

Tuberculose pulmonar 1 

Infecção a Clostridium 1 
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Doenças do Aparelho Circulatório  

Acidente Vascular Cerebral Isquémico 6 

Acidente Vascular Hemorrágico 3 

Fibrilhação Auricular 2 

Insuficiência Cardíaca Congestiva Descompensada 8 

Enfarte Agudo do Miocárdio  4 

Tromboembolismo pulmonar 1 

Hipertensão Arterial Essencial 19 

Cardiopatia Isquémica 6 

Cardiopatia Hipertensiva 6 

Cor Pulmonale 2 

Doença Vascular Periférica 1 

Status pós-AVC sequelar 5 

Cardiopatia valvular 4 

 

Doenças do Aparelho Respiratório  

Pneumonia adquirida na comunidade  6 

Pneumonia nosocomial  1 

Pneumonia por aspiração 1 

Derrame Pleural 1 

Traqueobronquite 2 

Insuficiência Respiratória 1 

Bronquite asmatiforme 1 

Edema Agudo do Pulmão 2 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica agudizada 5 

 

Doenças do Sangue ou Associadas a Mecanismos da Imunidade  

Anemia ferropénica, micrócitica e hipocrómica 3 

Anemia multifactorial 8 

 

Doenças do Sistema Nervoso  

Sindome Demencial 7 

Doença de Parkinson 2 

Sindrome Depressivo 6 
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Doenças do Aparelho Uro-Genital  

Insuficiência Renal Aguda 2 

Insuficiência Renal Crónica agudizada 5 

Infecção do Trato Urinário 7 

Infecção do Trato Urinário a E.Coli 3 

Infecção do Trato Urinário a Enterecocos faecallis 1 

Hiperplasia Benigna da Próstata 2 

 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas  

Desidratação 5 

Dislipidémia 16 

Diabetes Mellitus tipo 2 7 

Hipoglicémia 1 

Hiperuricémia 4 

Hipotiroidismo 1 

 

Neoplasias  

Neoplasia do Pulmão 3 

Neoplasia Gástrica 2 

Neoplasia do Cólon 3 

Neoplasia do Cólon com metastização Hepática 1 

Neoplasia do Esófago 1 

Neoplasia Renal 1 

 

Doenças da Pele e do Tecido Sub-Cutâneo  

Dermatite (da fralda) 5 

Erisipela 1 

 

Doenças do Olho  

Amaurose bilateral a cataratas 1 

Status pós-cirurgia a Cataratas 1 

 

Doenças do ouvido  

Hipoacusia bilateral 3 
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Causas Externas de Morbilidade ou Mortalidade  

Tabagismo Crónico 7 

Etanolismo crónico 1 

Obesidade mórbida 1 

Intoxicação por Benzodiazepinas 2 

 

Outras  

Síndrome Febril Indeterminado 1 

 

 

 

2. SERVIÇO DE URGÊNCIA 

 

Frequentei o Serviço de Urgência do hoaspital Curry Cabral integrada na equipa 

de urgência chefiada pela Dr Martins Baptista, meu tutor.  

Durante este tempo acompanhei internos de especialidade da equipa de 

urgência e participei activamente nas actividades desenvolvidas , tais como: colheita 

rápida e dirigida da anamnese, realização do exame objectivo, pedidos de exames 

complementares de diagnóstico e elaboração de propostas terapêuticas, bem como, 

elaboração de resumos clínicos na passagem de turno e elaboração de notas de 

transferência/internamento. 

Tive oportunidade de realizar algumas técnicas como punções arteriais e 

venosas periféricas. Assisti à colocação de um cateter venoso central e à realização 

de uma manobra de reanimação cardio-respiratória. 

Durante a frequência do serviço de urgência observei as seguintes patologias: 

 

Tabela 2 – Patologias dos doentes observados no Serviço de Urgência (ICD 10) 

 

Doenças do Aparelho Respiratório  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica agudizada 2 

Insuficiência Respiratória  3 

Pneumonia adquirida na comunidade 2 

Pneumonia por aspiração 1 
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Doenças do Aparelho Circulatório  

Insuficiência Cardíaca Congestiva descompensada 5 

Enfarte agudo do miocárdio 3 

Endocardite válvula aórtica 1 

Taquidisritmia 2 

Fibrilhação auricular com resposta ventricular rápida 1 

Flutter Auricular 1 

Crise Hipertensiva 3 

Hematoma subdural 1 

Acidente Vascular Cerebral Isquémico  4 

Acidente Vascular Hemorrágico 2 

 

Doenças Sistema Digestivo  

Refluxo Gastro-esofágico 1 

Pancreatite aguda 1 

 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas  

Cetoacidose diabética 1 

Diabetes Mellitus descompensada 1 

Desidratação 3 

Bulimia Nervosa 1 

 

Doenças do Sangue ou Associadas aos Mecanismos da Imunidade  

Alterações da coagulação 1 

Anemia Microcítica Hipocrómica 1 

 

Doenças do Aparelho Uro-Genital  

Insuficiência Renal Aguda  1 

Insuficiência Renal Crónica agudizada 2 

Cistite 4 

Cólica renal 1 

 

Doenças do Sistema Nervoso  

Sindome Demencial agudo 1 
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Doenças Mentais ou do Comportamento  

Síndrome depressivo 3 

Síndrome confusional agudo 1 

 

Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo  

Úlcera no pé (pé diabético) 2 

Erisipela 1 

Enfisema subcutâneo 1 

 

Causas Externas de Morbilidade e Mortalidade  

Intoxicação a benzodiazepinas  2 

 

Reacções Alérgicas  

Urticária a Brufen® 1 

 

Outras  

Síndrome gripal 6 

 

3. SESSÕES CLÍNICAS 

Seminários no Centro de Formação do HSFX 

 

Os seminários decorreram às quartas-feiras de manhã e abordadaram os seguintes 

temas: 

 

1. 15.Dez.2010 – ECG patológico.Casos Clínicos (Prof. José Coucello) 

2. 05.Jan.2011 – Insuficiência Cardíaca Aguda (Prof. José Coucello) 

3. 12.Jan.2011– SCA. Enfarto Agudo do Miocárdio Terapêutica(Prof. José Azevedo) 

4. 19.Jan.2011 – Insuficiência Respiratória Aguda (Prof. Pedro Póvoa)  

5. 26.Jan.2011 – Indicações para Ventilação Mecânica (Prof. Pedro Póvoa) 

6. 02.Fev.2011 – Fluidoterapia (Prof. Pedro Póvoa) 

7. 09.Fev.2011 – Cetoacidose (Dr José Filipe Guia) 
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Aulas Teórico-Práticas no Hospital Curry Cabral 

 

1. 07.Dez.2010 – Interacções medicamentosas mais frequentes (Dra Helena 

Pacheco) 

2. 16.Dez.2010 – Antibióticos (Dra Conceição Loureiro) 

3. 04.Jan.2011 – Electrólitos e equilíbrio ácido-base (Dr João Sousa) 

4. 06.Jan.2011 – Infecções respiratórias (Dra Catarina Salvado) 

5. 13.Jan.2011 – Diagnóstico diferencial de “comas” (Dra Aline Gonçalves) 

6. 14.Jan.2011 – Anticoagulação (Dra Graça Martins) 

7. 20.Jan.2011 – Síndrome febril indeterminado (Dr Fernando Aldomiro) 

8. 21.Jan.2011 – Diagnóstico diferencial de exantemas (Dra Paula Mendonça) 

9. 28.Jan.2011 – Estudo clínico das anemias (Dra Graça Martins) 

10.  01.Fev.2011 – Diagnóstico diferencial de diarreias (Dra Bárbara Picado) 

 

Seminários no Hospital Curry Cabral 

 

1. Caso clínico – Gastropatia Hipertensiva 

2. Síndrome Cárdio-Renal 

3. O efeito da desglobalização 

4. Terapêutica das Dislipidémias 

 

Journal Club no Hospital Curry Cabral – Serviço Medicina 1K 

 

1. Derrame Pleural 

 

4. TRABALHOS REALIZADOS 

Durante o estágio realizei uma história clínica, que se encontra em anexo, e que 

foi alvo de avaliação pelo meu tutor, Dr Martins Baptista, e também pelo Dr Nolasco. 

Realizei também um trabalho de grupo sobre o tema “Nefropatia Diabética” (em 

anexo) que consistiu num Artigo de Revisão e numa apresentação em Power Point, 

apresentada e discutida na presença do Dr Nolasco e da orientadora do trabalho, 

Dra Catarina Salvado. 
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D. Posicionamento crítico 

 

O estágio de medicina permitiu-me ter uma vivência da prática clínica, com 

participação activa nas actividades desenvolvidas na enfermaria e no serviço de 

urgência, o que tem crucial importância na aprendizagem e preparação para a 

prática médica futura. 

O facto de o estágio ter duração de nove semanas permitiu uma melhor 

integração da minha parte num Serviço de Medicina, assim como um melhor 

conhecimento da rotina deste. 

Descrevo a actividade na enfermaria como fundamental na ajuda para adquirir e 

desenvolver aptidões necessárias à correcta abordagem do doente e a sua história 

clínica, nomeadamente a anamnese, o exame objectivo, a colocação de hipóteses 

de diagnóstico, o pedido fundamentado de exames complementares de diagnóstico 

e a elaboração de um plano de acção e propostas terapêuticas adequadas, que 

permitiram um desenvolvimento progressivo da autonomia.  

As limitações do serviço, nomeadamente em termos de infra-estruturas, é um 

dos aspectos negativos que gostaria de salientar. Existe dificuldade em isolar 

doentes quando necessário e em garantir a privacidade dos mesmos. 

O acompanhamento continuado que fiz dos doentes, com auxílio da restante 

equipa, que se mostrou sempre pronta a esclarecer as minhas dúvidas, a estimular o 

meu interesse clínico com  perguntas e sugestão de leitura de artigos sobre vários 

temas, permitiu-me adquirir novos conhecimentos e consolidar outros adquiridos em 

anos anteriores. Realço o facto de ter realizado e observado várias técnicas como 

punções venosas e arteriais, algaliação, paracenteses, provas de tuberculina, 

biópsias pleural, medular e óssea e colocação de catéteres venosos centrais. 

Durante o estágio pude contactar com situações que não nos ensinam durante 

a faculdade. Uma dessas situações é a morte e outra é a situação social dos 

doentes. Assisti a alguns casos de abandono de doentes por parte da família, seja 

por questões monetárias ou familiares, ficando claro a inexistência de estruturas de 

acolhimento para idosos. Pude verificar que, apesar das dificuldades, os elementos 

do Serviço Social, juntamente com a equipa médica e de enfermagem, fazem todos 

os esforços para encontrar soluções para todos os doentes. 
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A frequência do serviço de urgências permitiu-me o desenvolvimento do 

raciocínio clínico e da capacidade de diagnosticar mais rapidamente de modo a 

reconhecer as situações emergentes e assim respeitar os tempos de actuação 

terapêutica. No Serviço de Urgência saliento a colaboração de todos os internos e 

assistentes graduados que me ajudaram a esclarecer dúvidas, me fomentaram o 

espírito crítico e incentivaram o meu estudo através da colocação de perguntas 

sobre as patologias dos doentes que iam sendo observados. 

No que refere às actividades científicas desenvolvidas com a elaboração de 

trabalhos de revisão, considero que  estas desempenharam um papel relevante na 

sistematização e consolidação dos conhecimentos teórico-práticos, mas como crítica 

tenho a referir a falta de uniformização na execução das mesmas entre os diferentes 

hospitais. 

Os seminários e as sessões clínicas desempenharam também um importante 

papel, contudo acho que é prejudicial à actividade diária no serviço a ida às aulas 

teórico-práticas durante as manhãs de 4ª feira, nomeadamente devido às horas de 

deslocação em transportes públicos. Como sugestão sugiro a opcção de que sejam 

condensadas, por exemplo na primeira semana de estágio. 

Como último aspecto negativo, julgo que os horários deviam estar bem 

estabelecidos e uniformizados para todos, principalmente porque este é um ano em 

que para além da nossa formação prática, obviamente importante, precisamos de 

gerir o nosso tempo para o estudo de preparação para o exame de acesso à 

especialidade. 

Por  fim, gostaria de salientar a disponibilidade não só do Dr Martins Baptista, 

mas também da Dra Raquel Almeida e do interno André Valente, assim como do Dr 

Pedro Guedes e da Dra Ana Serano no auxílio e acompanhamento da realização 

dos diversos tipos de tarefas, assim como na transmissão de conhecimentos e 

esclarecimento de dúvidas. Tenho também a agradecer às esquipas de 

enfermagem, pessoal Administrativo e Auxiliar da enfermaria e SU pela oportunidade 

de aprendizagem que me foi proporcionada não só profissional como pessoal 

Concluindo, este estágio foi gratificante pelos conhecimentos adquiridos, 

patologias observadas, visualização e participação em diversos procedimentos e 

apredizagem da “rotina hospitalar”. Penso que  acima de tudo, adquiri um novo 

sentido de autonomia e de responsabilidade.  
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