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Necessidades, Expectativas e Receios 
 

Medicina Geral e Familiar é uma especialidade muito diversificada e essencial na aprendizagem de um aluno 
que está no 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina.  

Para mim o contacto frequente e próximo com o doente, tendo a possibilidade de o acompanhar desde o seu 
nascimento e durante todas as fases da sua vida é uma algo aliciante. Além disto, esta especialidade permite 
seguir e encaminhar o doente em qualquer patologia, assim como a sua família, sendo possível desta forma a 
avaliação da funcionalidade familiar. É imprescindível a referência ao valor que a Medicina Geral e Familiar tem na 
prevenção da doença e protecção da saúde dada a natureza global e continuada dos cuidados prestados pelo 
Médico de Família.  

Esta especialidade foca variadíssimos aspectos que são indispensáveis para a minha vida profissional. 
Refiro-me, por exemplo, ao modo como as doenças se apresentam e à vigilância e prevenção das mesmas, assim 
como a relação médico-doente, que é sem dúvida um aspecto que influenciará o meu sucesso profissional,.  

Estabeleço então como principais objectivos neste estágio: 

 O aperfeiçoamento da relação médico-doente. 

 A percepção do impacto das doenças na vida dos doentes e seus familiares. 

 Os principais motivos pela recorrência do doente ao Médico de Família. 

 O reconhecimento da diversidade e da complexidade dos cuidados prestados pelo Médico de Família ao 
doente crónico, assim como medidas preventivas, terapêuticas e de vigilância. 

 O treino da anamnese e outros procedimentos do exame objectivo. 

 Familiarizar-me com programas de rastreio e programas de saúde infantil, de planeamento familiar e 
saúde materna.  

 Desenvolver aptidões terapêuticas, de modo a aprender a prescrever os medicamentos mais adequados 
às patologias mais frequentes.  

 Através da divisão do estágio na componente urbana e rural, espero reconhecer as diferenças das 
populações no que se refere às patologias mais frequentes e ao acesso a cuidados de saúde.  

Receio que pela curta duração do estágio não consiga atingir todos os meus objectivos, comprometendo-me 
no entanto a dedicar-me ao máximo para os alcançar. Por outro lado, sendo esta uma especialidade muito 
abrangente, prevejo que este estágio possa evidenciar algumas das lacunas que ficaram por colmatar durante a 
minha formação académica. Julgo que será, no entanto, uma forma de identificar necessidades de aprendizagem 
com as quais poderei aprender e adquirir melhores conhecimentos depois de alguma pesquisa direccionada. 
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Registo de morbilidade 
 

PADRÃO DE MORBILIDADE 
 DO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR/CONSULTA DE RECURSO 

 

Idade e 
género 

Motivos de consulta Problemas de saúde 

 

49 A ♂ 
A 60 Resultados de análises / procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / injecção 
T 93 Alteração do metabolismo dos lípidos 

T 83 Excesso de peso 

 

63 A ♀ 

 
A 60 Resultados de análises / procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / injecção 

K 86 Hipertensão sem complicações 
T82 Obesidade 

K 74 Doença cardíaca isquémica com angina 
P76 Perturbações depressivas 

 

71 A  ♀ 

A04 Debilidade / cansaço geral 
P06 Perturbação do sono 

T03 Perda de apetite 
L 03 Sinais / sintomas da região lombar 

A 60 Resultados de análises / procedimentos 
K 50 Medicação / prescrição / renovação / injecção 

P76 Perturbações depressivas 
L 85 Deformação adquirida da coluna 

R 97 Rinite alérgica 
T 81 Bócio 

21 A ♀ 
A31 Exame médico / aval. Saúde / parcial 

X37Citologia exfoliativa / histologia 
X 14 Secreção vaginal 

W14 Contracepção, outros 
A98 Medicina preventiva / manutenção da saúde 

X72Candidíase genital feminina 

64 A ♀ 
A 60 Resultados de análises / procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / injecção 
T 90 Diabetes não insulino-dependente 

K 86 Hipertensão sem complicações 
L 95 Osteoporose 

9 A ♂ 
A 60 Resultados de análises / procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / injecção 
R 97 Rinite alérgica 

 

4 M ♂ 
A 31 Exame médico / aval. saúde / parcial 

 
S 89 Eritema das fraldas 

S 75 Monilíase / candidíase da pele 

88 A ♂ 
A 31 Exame médico / aval. saúde / parcial 

 
T 90 Diabetes não insulino-dependente 

K 86 Hipertensão sem complicações 
P76 Perturbações depressivas 

78 A ♀ 
A 60 Resultados de análises / procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / injecção 
K 86 Hipertensão sem complicações 

R 97 Rinite alérgica 

65 A  ♂ 
A 31 Exame médico / aval. saúde / parcial 
A 98 Medicina preventiva / manutenção da 

saúde 

T 83 Excesso de peso 
 

 
 

Comentários: 
A amostragem foi feita na USF Querer Mais, no Vale da Amoreira, ao longo das duas primeiras semanas de 

estágio. Fiz um total aproximado de 50h de consultas, distribuídas por dez dias, tendo observado cerca de 10-12 
doentes por dia.  

Escolhi pessoas de diversas idades pois, uma das coisas que aprendi neste estágio é que o Médico de 

Família deve estar apto a tratar pessoas de todas as idades, sejam crianças, adultos ou idosos, o que torna esta 

especialidade muito diversificada e muito desafiante.  

Em termos de prevalência é verdade que a população idosa é a que mais recorre ao médico, mas isto deve-

se ao facto de apresentarem inúmeras patologias e de estarem polimedicados.  

Nos indivíduos idosos, os principais motivos de consulta são o pedido de medicação, mostrar exames 

auxiliares de diagnóstico e vigilância da HTA, Diabetes Mellitus e Dislipidémia – as patologias mais 

frequentemente encontradas nesta faixa etária. 

Verifiquei que situações de descompensação de doença crónica foram escassas, o que pode ser considerado 
um bom indicador, reflectindo um bom controlo da patologia.  
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PADRÃO DE MORBILIDADE NA CONSULTA 

 

Data Iniciais Idade Género Motivos de Consulta Problemas de Saúde (ICPC-2) 

04/04/11 A.T. 65A ♀ A 60 Resultados de análises / 
procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / 
injecção 

K 86 Hipertensão sem complicações 
T 93 Alteração do metabolismo dos 

lípidos 

04/04/11 O.A. 81A ♀ A 60 Resultados de análises / 
procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / 
injecção 

T 90 Diabetes não insulino-dependente 
T 93 Alteração do metabolismo dos 

lípidos 

05/04/11 A.C. 77A ♂ A 60 Resultados de análises / 
procedimentos 

K 50 Medicação / prescrição / renovação / 
injecção 

T 93 Alteração do metabolismo dos 
lípidos 

T 90 Diabetes não insulino-dependente 
K 92 Aterosclerose / doença vascular 

periférica 
S 97 Úlcera crónica da pele 

05/04/11 L.D. 22A ♀ U01 Disúria / micção dolorosa 
U02 Micção frequente / urgência urinária 

U71 Cistite / Outra infecção urinária 
 

06/04/11 M.R. 48A ♀ A31 Exame médico / aval. Saúde / parcial 
X37Citologia exfoliativa / histologia 

W14 Contracepção, outros 
A98 Medicina preventiva / manutenção 

da saúde 

08/04/11 J.F. 79A ♂ A31 Exame médico / aval. Saúde / parcial 
 

K 85 Tensão arterial elevada 

08/04/11 J.D. 69A ♂ L 09 Sinais / sintomas dos braços K 86 Hipertensão sem complicações 
L 81 Traumatismos do aparelho 

músculo-esquelético 

      

      

      

 

 
Comentários: 

A presente amostra foi recolhida durante as duas últimas semanas de estágio no Centro de Saúde de Santo 
Condestável, onde assisti a consultas de Adulto, Saúde Materna e Planeamento Familiar, pelo que tentei abranger 
casos representativos de todos os tipos de consultas.  

Realço que a maioria dos doentes foram do sexo feminino, não apenas pela existência de consultas 
específicas para a Saúde da Mulher, mas também pela sua maior prevalência nas consultas de Adultos. 

Julgo importante referir que todos os dias havia um espaço reservado para Consultas de Doença Aguda onde 
na verdade assisti a visitas de doentes que muitas vezes queriam apenas renovar receituário ou mostrar 
resultados de exames, o que não é de todo o âmbito da consulta. 

Também nesta amostra, as patologias mais frequentemente observadas foram HTA, Diabetes Mellitus e 
Dislipidémia. Reforço, contudo, que muitos visitam o médico para avaliação geral de saúde, denotando uma certa 
preocupação com a prevenção e rastreio de doenças que muito me satisfaz como futura profissional da área.  
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Análise de situações 

 

Ao longo do estágio de MGF estive perante algumas situações que me permitiram analisar de uma forma 
mais abrangente quer a especialidade, quer o doente como um todo. 

Averiguei que, por vezes, mais do que patologias, as emoções/reacções dos seres humanos nos colocam 
perante momentos nos quais temos de ter a coragem e a criatividade para conseguir compreender/resolver a 
situação da melhor forma possível, sem nunca esquecer que à nossa frente está alguém que nos veio pedir algo 
tão simples e por outro lado complexo como: ajuda. 

Desta forma, retracto de seguida um dos casos que mais me marcou ao longo do estágio pela sua forte 
componente humana. 

Encontrava-me em mais um dia na USF Querer Mais do Vale da Amoreira, quando durante as Consultas de 
Adultos, o meu tutor chamou A.B., do sexo feminino, com 33 anos. Entrou  no consultório acompanhada da sua 
filha, A.C., de sete anos. A doente veio à consulta para mostrar exames e para renovação de receituário. No 
entanto, por apresentar uma perturbação depressiva e um estado de luto patológico, o médico aproveitava as 
consulta para averiguar o estado mental da doente e fazer um acompanhamento que considerava de extrema 
importância. Mas A.B (e aqui encontramos a diferença entre esta e tantas outras consultas), estando muito 
preocupada com a sua filha, colocou de parte o seu bem estar e de forma muito frontal abordou o médico e pediu-
lhe para ver a sua filha, que apresentava odinofagia. Nesta fase o médico teve de explicar à doente que a consulta 
se destinava a ela e não à sua filha. No entanto, compreendendo o lado humano por detrás da abordagem desta 
mãe, fê-lo com uma enorme delicadeza e respondeu afirmativamente ao seu apelo, frisando apenas que numa 
próxima vez realizasse uma marcação específica.  

Na minha opinião, foi extraordinário o sentimento humano que se sentiu no consultório, quer de uma mãe que 
protege a sua filha, quer de um médico que compreende o impacto desta situação no bem-estar da mãe, com a 
qual tem vindo a construir uma relação de confiança. Eu agiria de igual maneira, nunca deixando de referir que 
deveria ter efectuado uma marcação para a criança numa consulta de Doença Aguda, por exemplo. Ser médico 
também é saber gerir emoções e ter sensibilidade para lidar com os outros. Esta situação tornou claro para mim 
que em determinadas circunstâncias deve ser ponderada a relação tempo/benefício e o que isso pode implicar 
para o bem estar dos doentes. 
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Apresentação de caso 

 
Escolhi este caso porque através dele foi-me possível compreender na prática que a Medicina deve abranger 

o ser humano como um todo e que a Medicina Geral e Familiar assume um papel crucial, no que ao 
acompanhamento do doente diz respeito. Este caso vem demonstrar que por vezes existem patologias que o 
médico deve conseguir desvendar e acompanhar, sendo que diversas vezes o doente tenta esconder e refutar, 
quer seja por vergonha, quer seja por incapacidade de resolução. Ser médico de família é acompanhar, é ter 
tempo para o passado do doente, é ter tempo para ouvir chorar e ouvir rir, é no fundo abranger um conjunto de 
emoções, que  acompanham tantas vezes as patologias presentes e futuras do doente. 

 

1. Identificação: 
 
F.S., sexo feminino, 26 anos, raça caucasiana. Natural e residente no Vale da Amoreira.   
È a quarta filha de uma fratia de oito. Viveu com os pais até aos 2 anos, altura em que se mudou para casa 

da avó materna. Frequentou a escola, tendo concluído o 9º ano de escolaridade. Aos 18 anos iniciou a sua 
actividade laboral numa pastelaria, como empregada de balcão, onde ainda trabalha. Nessa mesma altura foi viver 
com o namorado,de quem teve uma filha. 

Habita como companheiro e a filha, num apartamento alugado, com boas condições de saneamento básico.  
 
2. Data da consulta: 31 de Março de 20011 
 
3. Motivo da consulta: 

T 63 Consulta de seguimento não especificada 

T31 Exame médico/ Avaliação saúde parcial 
 

4. Antecedentes pessoais:  
Rinite Alérgica 
  
5. Antecedentes familiares:  
Pai: Faleceu aos 60 anos por Enfarte Agudo do Miocárdio. Tinha antecedentes pessoais de doença pulmonar 

que não sabe especificar.  
Mãe: 56 anos, tem antecedentes pessoais de Hipertensão Arterial e Perturbação Ansiosa.  
Irmãos: A irmã mais velha tinha antecedentes de toxicodependência e faleceu aos 26 anos de “overdose” sic. 

Restantes irmãos saudáveis. 
 
6. Medicação habitual: 
Montelucaste 10mg, ao deitar 
Mometasona 50µg/dose, duas pulverizações em cada narina, de manhã e à noite. 
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7. Genograma familiar e psicofigura de Mitchell:  
(Realizado a 31 de Março de 2011)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Homem 

 

Mulher 

  

 

Filho 

   

Casamento 
e ano 

Morte 

 

  

Gémeos 
Vivem maritalmente 

  

Relação boa Agregado 
Familiar 

Utente 
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A P G A R Quase sempre Algumas vezes Quase nunca

Estou satisfeito com a ajuda que recebo da minha 

família, sempre que alguma coisa me preocupa.
x

Estou satisfeito pela forma como a minha família 

discute assuntos de interesse comum

 e partilha comigo a solução do problema.

x

Acho que a minha família concorda com o meu

desejo de encetar novas actividades ou de

modificar o meu estilo de vida.

x

Estou satisfeito com o modo como a minha 

família manifesta a sua afeição e reage aos

meus sentimentos, tais como irritação, pesar

e amor.

x

Estou satisfeito com o tempo que passo com

a minha família.
x

8. Ciclo familiar de Duvall: estádio II 
 
9. Apgar Familiar de Smilkstein: 6 (moderadamente funcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

10. SOAP 

 

Subjectivo 

Após a primeira consulta, a doente regressa dizendo sentir-se melhor da congestão nasal e rinorreia. 

Ainda não teve tempo de realizar os exames prescritos. Quando lhe é dito que esse era o motivo da 

consulta, confessa que também veio por se andar a sentir muito ansiosa, sem controlo sobre si própria sic. 

Refere que sempre foi assim, mas que agora tem vindo a piorar. Em pequena, os pais discutiam entre si e 

não davam atenção aos filhos que, por várias vezes, foram vítimas de maus tratos. Aos dois anos foi viver 

com a avó materna, que era uma senhora muito nervosa e que também não a acarinhava. F.S. sentia-se 

sozinha e muito triste, chorava à  noite na cama e chegou mesmo a fugir de casa da avó com ideações 

suicidas (queria atirar-se de uma ponte, sic). Aos 17 anos, a sua irmã mais velha, toxicodependente, 

faleceu, situação que a abalou muito, sendo que reprovou esse ano na escola. Entretanto, conheceu o seu 

actual namorado com quem foi morar, mas também aqui as coisas não correram como idealizara. Ele 

agredia-a fisicamente sempre que discutiam, mas prometia melhorar, pelo que F.S. se foi conformando. 

Actualmente, têm uma filha de 6 anos e as situações de agressão diminuíram, mas não cessaram e a filha 

pede à mãe que “vá tratar dos nervos”. F.S. não sabe como agir, não consegue lidar com o marido quando 

este se exalta e tem muito medo de que a sua vida entre em ruína sic. Sente-te triste constantemente, mas 

gostava de conseguir mudar a sua situação pessoal. No trabalho, as coisas também não correm bem, o 

patrão não lhe paga o ordenado há alguns meses e as dificuldades financeiras estão a aumentar em casa. 

Quanto à sua família, raramente vê a mãe e os irmãos, excepto uma irmã que também trabalha no mesmo 

grupo de pastelarias que ela. Diz que gostava de ter uma família mais unida, pois não tem amigos para 

além do companheiro e da irmã, sentindo-se desamparada sic. 
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Objectivo 

 Doente ansiosa, com choro fácil  e fácies deprimido.  

 Vigil e orientada no espaço e no tempo. Colaborante, com bom estado geral e idade aparente 

coincidente com a idade real. 

 Mucosas coradas e hidratadas com turgor cutâneo conservado. Ausência de lesões cutâneas ou 

tumefacções evidentes. 

 Apirética e eupneica. 

 Hemodinamicamente estável – TA:130/85 mmHg (braço direito, doente sentada); FC:72bpm. 

 Peso: 60Kg; Altura: 1.65m; IMC: 22Kg/m
2
.  

 AC: S1 e S2 audíveis, rítmicos. Sem sopros. 

 AP: MV mantido bilateralmente, sem ruídos adventícios. 

 Abdómen: mole, depressível e indolor, sem defesa ou reacção peritoneal. 

 MI: sem edemas ou sinais de TVP. 

 

Avaliação 

R 97 Rinite alérgica 
P 74 Distúrbio ansioso / estado de ansiedade 
P76 Perturbações depressivas 
 

Plano 

Relativamente à Rinite Alérgica, a sintomatologia parece estar controlada com a medicação instituída, pelo 
que deverá mantê-la e contactar o médico caso haja algum agravamento. Devem reforçar-se as medidas 
preventivas tais como------------------------------------------------------------------------ 

Em relação à Perturbação Depressiva/Ansiosa deverá iniciar um anti-depressivo e ser referenciada para a 
consulta de Psicologia, para que possa aliar uma psicoterapia à terapêutica farmacológica. Paralelamente, e tendo 
em conta o que foi transmitido pela doente, seria importante que o seu companheiro comparecesse a uma 
consulta, de forma a que houvesse uma integração de ambos neste processo e também para ser possível analisar 
melhor os impactos desta situação na dinâmica familiar. 

Também seria importante que F.S. iniciasse um plano de valorização pessoal, através de alguma actividade 
física ou lúdica, quer fosse sozinha ou com o parceiro, de forma a que preenchesse a rotina e o vazio que sente 
dentro de si. 

Na próxima consulta de seguimento, deverá trazer os resultados das análises pedidas na consulta anterior e 
também fazer uma breve avaliação da sua evolução em termos psicológicos e relacionais. 

Dada  a sua idade e o facto de ser sexualmente activa, deverá efectuar o rastreio do cancro do colo do útero, 
com citologia cervical, em 2012, uma vez que os exames anteriores foram todos normais.  

Deverá também actualizar a vacina do tétano em 2015 (10 anos após a última toma).  
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Identificação de necessidades de aprendizagem 
 

Incidente 1 
1. Contexto 

USF Querer Mais, Vale da Amoreira – Consulta de Planeamento Familiar 
 
2. Descrição do incidente 

A.R., sexo feminino, 25 anos de idade, veio à Consulta de Planeamento Familiar. Por apresentar 
antecedentes familiares de cancro do colo do útero, questiona acerca da periodicidade com que deve efectuar a 
citologia cervical, pois já tinha iniciado a sua vida sexual há 6 anos e nunca havia realizado rastreio algum. 
 
3. Inferência 

Perante esta situação tomei consciência que apenas sabia as recomendações para rastreio de cancro do colo 
do útero para as mulheres sem factores de risco. 
 
4. Tomada de decisões / soluções 

Pesquisei informação sobre o tema nas seguintes referências bibliográficas:  
- Recomendações do Núcleo de Actividades Preventivas da APMCG: Cancro do Colo do Útero 
- Manual de procedimentos do rastreio do cancro do colo do útero. Unidades de Patologia Cervical. Março de 

2009. 
- Manual de Medicina, Harrison, 16ª edição. 
Elaborei um esquema que incluía a periodicidade aconselhada da realização de citologia para rastreio do 

cancro do colo do útero em função do grau de risco, assim como os critérios de inclusão nesses graus. 
 

 
 

Incidente 2 
1. Contexto 

Centro de Saúde Santo Condestável – Consulta de Adultos 
 
2. Descrição do incidente 

D.D., sexo masculino, 52 anos de idade vem à Consulta de Adultos. Apresenta como único antecedente 
pessoal Diabetes não insulino-dependente e vem para mostrar resultados de exames complementares, como 
parte da vigilância periódica da sua Diabetes.  
 
3. Inferência 

Perante este caso, e também por esta ser uma patologia muito prevalente nos doentes que tinha vindo a 
observar durante o estágio, decidi pesquisar informações quanto ao programa de vigilância que se deve instituir 
nos doentes com esta patologia. 
 
4. Tomada de decisões / soluções 

Consultei as Recomendações do Grupo de Estudo da Diabetes da APMCG na diabetes tipo 2 para a Prática 
Clínica Diária em Cuidados de Saúde Primários e fiz uma tabela resumo acerca dos de exames realizar e qual a 
sua periodicidade, consoante a existência ou não de complicações da Diabetes. 
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Análise Crítica do Estágio                                    
 

O estágio de Medicina Geral e Familiar que decorreu na USF Querer Mais do Vale da amoreira e no Centro 
de Saúde de Santo Condestável foi sem dúvida uma experiência muito positiva e bastante enriquecedora. Com 
ele reforcei francamente os meus conhecimentos, tendo sido um complemento essencial à minha formação.  

O contraste meio urbano/meio rural surpreendeu-me, pois esperava encontrar muitas limitações no meio rural 
o que de facto não se verificou. Não obstante, foi notória a diferênca económico-social da população em geral. 

A excelente organização da USF Querer Mais do Vale da Amoreira associada à grande disponibilidade e 
profissionalismo dos seus membros, provou que a qualidade do acesso a cuidados de saúde no meio rural não 
está muito distante da do meio urbano.  

Gostaria de realçar a área de domicílios que da mesma forma me marcou, por um lado por ter sido a primeira 
vez que realizei consultas deste tipo, e por outro lado pela possibilidade de caracterizarmos de uma forma muito 
específica o meio em que a pessoa habita. È de valorizar este tipo de atendimento, por permitir que doentes que 
não têm possibilidade de se deslocar ao Centro de Saúde, não fiquem sem seguimento médico. Tive ainda a 
oportunidade de verificar que a Medicina Geral e Familiar é de facto uma prática médica continuada, que 
acompanha o doente ao longo da vida e, por isso, é bastante relacional.  

De uma forma menos positiva refiro a curta duração do estágio, tratando-se de uma especialidade de grande 
importância, muito vasta e com imensas áreas de aprendizagem. Percebi o papel fundamental que esta 
especialidade desempenha na organização do sistema nacional de saúde, já que nela que se alicerçam as 
restantes especialidades médicas, pelo que era de todo o interesse que o estágio fosse mais prolongado. 
Contudo, alcancei todos os meus objectivos, tendo mesmo ultrapassado as minhas expectativas.  

Saliento todo o acompanhamento, interesse e disponibilidade dos meus tutores, Dr. Manuel Pereira e Dra. 
Carolina Resende, que contribuíram de uma forma preponderante na minha aprendizagem.  

Por fim, saúdo a boa organização deste estágio, quer pela existência de um programa claro, com objectivos e 
instruções bem explicitas, quer pela disponibilidade contínua de toda a informação necessária via internet.  
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