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A. Identificação: 

Nome: Cristina Isabel Matos Oliveira Moreira 

Número: 2005046 

Disciplina: Pediatria 

Local de estágio: Hospital Dona Estefânia 

Duração do estágio: 21/02/2011 a 18/03/2011 

Regência: Profª. Dra. Maria Lígia Braga 

Orientador: Dr. Luís Ribeiro da Silva  

 

B. Introdução: 

O estágio de Pediatria está incluído no plano curricular de estágios 

profissionalizantes do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina.  

Iniciei esta etapa com o objectivo de melhorar as minhas competências na 

colheita de dados e no exame objectivo dos doentes, no tratamento das patologias 

mais comuns na criança, na identificação dos doentes que devem ser referenciados a 

partir dos cuidados de saúde primários e na compreensão do funcionamento de uma 

enfermaria pediátrica. Considero também ser indispensável identificar qual a melhor 

abordagem a um doente pediátrico e sua família. 

Procurarei neste relatório, não só sumarizar as actividades que desenvolvi 

durante as semanas que passei no Hospital Dona Estefânia, como também fazer uma 

análise crítica ao estágio e à relevância deste tempo de aprendizagem para a minha 

formação académica. 

C. Descrição das actividades: 

O estágio de Pediatria teve a duração de quatro semanas, desde 21 de 

Fevereiro de 2011 a 18 de Março de 2011, no Hospital Dona Estefânia.  

Durante a realização do estágio tive oportunidade de contactar com diversas 

actividades do foro da prática clínica, quer na enfermaria do Serviço 1 Sala 1, quer no 

Serviço de Urgência e nas Consultas Externas de Pediatria Médica, de 

Imunoalergologia e de Cirurgia Pediátrica. Assisti ainda a aulas teórico-práticas de 

Imunoalergologia, Seminários, Reuniões de Departamento e Sessões Clínicas, assim 

como a uma aula de Cardiologia Pediátrica, no Hospital Santa Marta.  

Adiante passo a explicitar cada uma das actividades desenvolvidas: 
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1. Enfermaria do Serviço 1 Sala 1 

De acordo com a distribuição dos alunos pelos tutores, este foi o serviço em 

que fiquei colocada, sob a orientação do Dr. Luís Ribeiro da Silva, tendo acompanhado 

e realizado algumas das tarefas relacionadas com a dinâmica do próprio serviço, das 

quais destaco a elaboração de notas de entrada e notas de alta, a colheita da 

anamnese e o exame objectivo, discussão de hipóteses de diagnóstico, requisição de 

exames complementares de diagnóstico e consequente interpretação. 

Neste serviço observei vários doentes cujos diagnósticos passo a enumerar: 

 

Sexo e Idade Patologia 

♀ 6 meses Pneumonia 

♂ 2 anos Pneumonia + OMA bilateral 

♀ 2 meses Bronquiolite a VSR 

♂ 5 meses Bronquiolite 

♀ 13 meses Bronquiloite + OMA esquerda 

♀ 4 meses Pielonefrite 

♀ 15 meses Bronquiolite 

♂ 2 meses Bronquiolite 

♀ 3 meses Pielonefrite 

♂ 2 anos Traqueobronquite + OMA bilateral 

 

 

2. Consulta Externa de Pediatria 

Assiste a consultas externas de pediatria, realizadas semanalmente às terças-

feiras de manhã. 

Durante a consulta observei/realizei a colheita da história clínica com 

anamnese, exame objectivo, pedido de exames complementares de diagnóstico e sua 

interpretação, bem como preenchimento do processo clínico. 

As patologias observadas na consulta externa foram: 

 

Sexo e Idade Patologia 

♀ 17 meses Atraso global + Infecção urinária 
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♂ 16 meses Atraso global + Infecção urinária 

♀ 18 meses Pielonefrite a E.coli 

♀ 5 anos  HTA 

♂ 8 anos Enurese  

♀ 8 meses Aumento perímetro cefálico 

♀ 8 anos Suspeita Síndrome de Ehler-Danlos 

  

  

  

 

 

3. Serviço de Urgência 

 Frequentei o Serviço de Urgência de Pediatria Médica, consistindo em 

aproximadamente 6 horas, uma vez por semana, após a ida à enfermaria de manhã. 

Durante a minha estadia neste serviço, pude observar e treinar a realização da 

anamnese e do exame objectivo dirigido. Pude também, questionar e discutir a 

pertinência de pedir certos exames complementares de diagnóstico, assim como iniciar 

determinadas terapêuticas. Compreendi igualmente a importância e as dificuldades 

inerentes à elucidação dos pais, relativamente aos cuidados a ter com as crianças, face 

à doença em questão.  

Patologias observadas: 

 

Sexo e Idade Patologia 

♂ 6 meses OMA bilateral 

♂ 5 anos Epilepsia +Apatia + Recusa alimentar 

♀ 1 mês Monilíase oral + Eritema da fralda 

♀ 14 anos  Edema face + Edema cervical à 

esquerda 

♂ 6 anos Dor muscular na coxa direita 

♂ 10 anos Gastroenterite aguda 

♂ 4 anos Dor abdominal + Obstipação 

♂ 8 meses Bronquiolite + OMA direita 

♂ 5 anos Síndrome gripal 
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♂ 7 anos Infecção respiratória alta 

♀ 4 anos Amigdalite a Streptococcus A 

♂ 2 anos Amigdalite viral 

♂ 3 anos Amigdalite viral 

♀ 7 anos Obstipação 

♀ 12 meses Mancha mongólica 

  

 

 

4. Imunoalergologia 

 No contexto da Imunoalergologia, pude acompanhar a Dra. Ana Margarida 

Romeira nas consultas e assistir às técnicas específicas desta área, nomeadamente a 

realização testes de função respiratória. 

 Durante as consultas tive oportunidade de assistir à colheita da anamnese, de 

realizar o exame objectivo e de observar a terapêutica prescrita bem como as acções 

de formação dadas aos doentes sobre a forma mais correcta de administrar a 

terapêutica.  

As patologias observadas nas consultas foram as seguintes: 

 

Sexo e Idade Patologia 

♀ 2 anos Alergia ao ovo + Rinite 

♀ 15 anos Urticária + Crise de asma  

♀ 49 anos Asma + Rinite 

♀ 41 anos  Alergia medicamentosa 

♀ 5 meses Alergia ao leite 

♀ 32 anos Rinite 

 

5. Cirurgia Pediátrica 

O estágio de Cirurgia Pediátrica coordenado pela Dra. Margarida España é 

composto por 4 componentes: Visita ao Bloco Operatório, à Enfermaria, ao SU e às 

consultas de Cirurgia Pediátrica.  
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Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar uma visita médica do 

serviço, orientada pelo Dr. Paulo Caselas, Director do Departamento de Cirurgia 

Pediátrica.  

Presenciei durante um dia,  várias consultas de foro cirúrgico, acompanhando a 

Dra. Rafaela Murinello. Observei doentes em contexto de avaliação pós operatória e 

assisti também a primeiras consultas. 

Casos observados: 

 

Sexo e Idade Patologia 

♂ 13 meses Fimose 

♂ 6 meses Status pós ileostomia + Hérnia 

incisional + Hérnia inguinal esquerda  

♀ 4 anos Hérnia inguinal direita operada 

♂ 13 anos Status pós colocação de prótese 

testicular (atrofia testicular) 

♂ 4 anos Status pós orquidopexia 

♂ 10 anos Hidrocelo direito operado 

♀ 9 anos Status pós apendicectomia 

♂ 17 anos Sinus pilonidalis pós-operatório 

♂ 3 meses Abcesso peri-anal pós-operatório 

♀ 5 anos Menstruação precoce 

 

 

6. Aulas teórico-práticas 

Imunoalergologia (Serviço de Imunoalergologia do HDE) 

 2 de Março de 2011 – “Terapêutica Inalatória”. Foram discutidos os 

tratamentos com nebulizadores e inaladores, vantagens e desvantagens e forma de 

uso.  

 9 de Março de 2011 – “Anafilaxia”. Nesta aula foram abordados os sintomas 

premonitórios, factores de risco, quadro clínico, diagnóstico diferencial e tratamento da 

anafilaxia. 

 

Cardiologia Pediátrica (Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de 

Santa Marta) 
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4 de Março de 2011 – “Auscultação Cardíaca”  

Numa deslocação ao Hospital de Santa Marta, foi-nos dada uma aula pelo Prof. 

Sashicanta Kaku sobre as alterações perceptíveis à auscultação, na existência de 

patologia cardíaca. Esta aula foi acompanhada de ilustrações e gravações áudio dos 

componentes normais e patológicos, pormenor que a tornou muito elucidativa. 

Incidimos sobre a auscultação normal e os sopros sistólicos e diastólicos das diversaas 

valvulopatias e também sobre cardiopatias congénitas como a persistência do canal 

arterial, a comunicação interventricular e a comunicação interauricular. 

  

7. Seminários 

Os Seminários apresentados pelos alunos do 6º ano tiveram lugar no dia 11 

Março de 2011. 

 Apresentei, juntamente com cinco colegas, um trabalho sobre “Pneumonia 

adquirida na comunidade”. Escolhemos este tema, por ser de interesse prático para 

todos os futuros médicos, independentemente da sua especialidade futura.  

Colaborei igualmente na discussão do tema “Aleitamento Materno”.  

Assisti às seguintes apresentações feitas pelos meus colegas: 

 “Crises Epilépticas e Pseudocrises” 

 “Aleitamento Materno” 

 “Desidratação” 

 “Bronquiolite Aguda” 

8. História Clínica 

Realizei uma História Clínica de um lactente internado no Serviço 1 Sala 1, por 

quadro de broquiolite aguda. A mesma foi discutida e analisada pelo meu tutor, Dr Luís 

Ribeiro da Silva. 

9. Reuniões do Departamento de Pediatria e Sessões Clínicas 

 

Durante o estágio assisti às reuniões diárias do Departamento de Pediatria 

Médica, que se realizam na Sala Preta, às nove horas. Durante cerca de meia hora, os 

médicos são informados sobre os doentes recém-internados no Hospital e são 

debatidas algumas hipóteses de diagnóstico e condutas terapêuticas a tomar. 

Pude também assistir às seguintes Sessões Clínicas:  

 “Vitamina D” (22 de Fevereiro) 
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 “Casuística em Pediatria” -  Dra Fátima Abreu (1 de Março) 

 

10. Lista de desempenhos 

 

 Observado Realizado 

SOMATOMETRIA/MEDIÇÕES   

Medir o perímetro cefálico (apontando o 

percentil); palpar e medir a fontanela 

 X 

Medir o comprimento dum lactente 

apontando o percentil 

 X 

Medir a estatura duma criança com idade 

superior a 3 anos e anotar o percentil 

 X 

Avaliar a velocidade de crescimento em 6 

meses (referir a idade da criança.) 

  

Pesar um recém-nascido ou lactente 

anotando o percentil 

X  

Pesar uma criança com idade superior a 3 

anos anotando o percentil 

 X 

Inspeccionar a cicatriz da BCG numa 

criança 

 X 

Medir o perímetro braquial cm   

Medir o perímetro torácico cm   

Medir o perímetro abdominal cm   

Medir a temperatura axilar ou auricular °C  X 

Determinar a frequência cardíaca numa 

criança /m 

 X 

Determinar a frequência respiratória numa 

criança /m 

 X 

Medir a pressão arterial numa criança (mm 

Hg) anotando o percentil 

X  

GESTOS SEMIOLÓGICOS   

Pesquisar a rigidez da nuca  X 

Pesquisar o sinal de Kernig  X 

Pesquisar o sinal de Brudzinsky  X 

Pesquisar o reflexo pupilar à luz  X 

Pesquisar os reflexos osteotendinosos  X 

Pesquisar a permeabilidade das coanas no 

recém-nascido 

  

Registar a fórmula dentária duma criança   

Palpar as cadeias ganglionares cervicais  X 

Palpar os pulsos cervicais   X 

Palpar a tiróide  X 
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Avaliar o estádio de Tanner em 

adolescente sexo masculino ou feminino 

X  

Percutir a área pulmonar  X 

Auscultar o tórax (auscultação cardíaca e 

pulmonar) duma criança com idade superior a 

5 anos 

 X 

Inspeccionar o umbigo recém-nascido  X 

Pesquisar sinais de desidratação   X 

Palpar e percutir e auscultar o abdómen  X 

Executar a manobra de Ortolani num 

recém-nascido 

  

Palpar os pulsos femorais num RN ou 

lactente  

 X 

Pesquisar (ajudado) a permeabilidade anal 

num recém-nascido 

  

Avaliar a estática da coluna vertebral    

CAPACIDADES e PROCEDIMENTOS   

Utilizar um oxímetro de pulso       X 

Utilizar um dispositivo inalatório X  

Saber colocar eléctrodos para monitor 

cardio-respiratório 

  

Saber manejar monitor cárdio-respiratório   

Executar uma injecção intramuscular em 

modelo 

  

Executar uma punção capilar (ajudado) 

para análise de sangue  

X  

Colocar uma sonda nasal de O2 X  

Executar uma aspiração de secreções 

(com modelo) 

  

Executar intubação traqueal em modelo   

Executar a administração dum aerossol X  

Executar uma intubação naso-gástrica. 

(ajudado) ou observando como se faz 

X  

Aplicar um saco colector de urina em 

lactente   

  

Colocar uma sonda de enteroclise 

(ajudado) ou observando como se faz 

  

Executar uma análise de urina com tira-

reagente 

  

Interpretar uma análise sumária de urina  X 

Interpretar um hemograma completo  X 

Interpretar uma radiografia do tórax PA  X 
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Interpretar uma radiografia do tórax perfil  X 

Avaliar a maturidade (critérios físicos 

segundo método Ballard) num RN de peso 

superior a 2500 gramas 

  

Avaliar a maturidade (critérios neurológicos 

segundo o método de Ballard) num RN idem 

  

Interpretar curvas de crescimento em 

crianças nascidas de termo 

 

 

 

X 

Interpretar curvas de crescimento em 

crianças nascidas pré-termo 

  

Saber imobilizar um membro 

temporariamente em caso de fractura óssea 

  

Executar um penso antisséptico   

Interpretar os Boletins de Saúde Infantil e 

Individual de Saúde (vacinas) 

 X 

Elaborar lista de problemas  X 

Prescrever vitamina D a um lactente    

Prescrever preparado de Ferro   

Prescrever paracetamol  X  

Prescrever anti-histamínico  X  

Prescrever penicilina G hidrossolúvel , 

penicilina procaínica e penicilina benzatínica 

X  

Prescrever amoxicilina  X  

Prescrever eritromicina X  

Prescrever cefalosporina oral  X  

Prescrever prednisolona  X  

Prescrever anti-helmíntico ou fármaco anti-

Giardia 

  

Prescrever broncodilatador  X  

Prescrever soluto de reidratação  X  

Prescrever soluto de reidratação por via 

endovenosa 

X  

Explicar as regras fundamentais de 

alimentação com leite materno 

  

Prescrever um biberão de leite para 

lactentes 

  

Prescrever uma papa sem glúten    

Prescrever uma sopa de legumes para 

lactente de 6 meses  

X  

Prescrever um regime alimentar para 

lactente de 6 meses  

X  

Prescrever um regime alimentar para uma X  
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criança de 12 meses  

 
 

D. Posicionamento crítico 

O estágio de Pediatria compreende uma das peças fundamentais na formação 

de um Estudante de Medicina pelo que a minha atitude ao longo do estágio tenha sido 

de exigência pessoal, no sentido de enriquecer a minha aprendizagem. 

Sendo o Hospital Dona Estefânia um hospital de referência, que abrange 

diversas áreas dentro da Pediatria, tive a possibilidade de observar e realizar 

actividades em vários contextos, o que m e permitiu uma visão global da multiplicidade 

de patologias tratadas e dos cuidados prestados nesta especialidade.  

Gostei particularmente de frequentar o Serviço de Urgência, pelo contacto com 

uma grande variedade de patologias e procedimentos frequentes, num curto espaço de 

tempo. Tomei consciência da necessidade fundamental de estabelecer uma relação 

empática não só com a criança, como também com a família de forma a conseguir a 

sua colaboração na terapêutica e compreensão dos diversos problemas a solucionar.  

  Do meu ponto de vista, os eventos formativos facultados durante o estágio 

também foram bastante importantes. As aulas teórico-práticas de Imunoalergologia 

abordaram temas importantes de forma clara e concisa, tal como a aula de cardiologia 

pediátrica, no Hospital de Santa Marta, dotada de grande interacção aluno-professor.  

Os seminários apresentados pelos alunos, para além de nos levarem a fazer 

uma revisão teórica de um determinado tema, funcionaram como uma preparação para 

as várias intervenções em público que o internato da especialidade nos reserva. Além 

disso, os momentos de argumentação após a exposição de cada tema funcionaram 

como elemento extra de sedimentação dos factos abordados. 

No entanto, não posso deixar de realçar que o facto de o estágio apresentar 

um elevado número de actividades para além da enfermaria não me permitiu criar 

rotinas diárias, de forma a fazer um melhor acompanhamento dos doentes e da sua 

evolução no internamento.   

Em suma, creio que este estágio se encontra globalmente bem organizado, 

estando os objectivos bem definidos. Acredito ter contactado de forma proveitosa com 

diferentes vertentes desta especialidade. 
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De uma maneira geral, sinto que atingi os meus objectivos pessoais e que 

aquilo que vivenciei e aprendi ao longo deste estágio terá certamente impacto no meu 

desempenho profissional futuro.  

Umas últimas palavras de agradecimento para todos os médicos que me 

acompanharam, com especial atenção para o meu tutor, o Dr. Luís Ribeiro da Silva, 

sempre disponível a partilhar conhecimentos nos momentos oportunos. 
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