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1 – Introdução 

O estágio de Saúde Mental, sob regência do Professor Doutor Miguel Xavier, 

integra o plano curricular do 6º ano do Curso de Mestrado Integrado em Medicina, 

leccionado na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.  

O presente relatório tem por objectivo reflectir o trabalho que realizei durante este 

período, incluindo uma abordagem descritiva das actividades desenvolvidas e um 

posicionamento crítico acerca do estágio. 

Em anexo incluí a folha de presenças e a descrição dos doentes observados, o 

trabalho apresentado e a história clínica realizada.  

 

 

2 – Síntese das actividades desenvolvidas 

O estágio de Saúde Mental foi realizado entre os dias 27/09/2010 e 22/10/2010. 

Os primeiros dois dias decorreram na Faculdade de Ciências Médicas onde foram 

leccionadas aulas teórico-práticas pelo Professor Doutor Miguel Xavier. Os dias 

seguintes decorreram no serviço de Pedopsiquiatria do Hospital São Francisco Xavier, 

tutorados pela Dra Georgina Maia. 

 

2.1- Aulas Teórico-Práticas 

As aulas teórico-práticas decorreram durante os dois primeiros dias de estágio 

entre as 9h30 e as 13h no anfiteatro da FCM-UNL.  

Foi abordada a divisão dos alunos pelas várias valências e tutores possíveis, bem 

como a organização do estágio.  

Em ambos os dias, foram apresentados alguns casos clínicos em situação de 

urgência, posteriormente discutidos no sentido de se estabelecer um diagnóstico e uma 

abordagem terapêutica possível: 

 Perturbações de Ansiedade – abordagem de doente com ataque de pânico. 

 Síndrome de privação de opiáceos. 

 Tentativa de suicídio. 

 Estado Confusional – etiologia orgânica vs não orgânica. 
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No segundo dia, visualizamos ainda um vídeo acerca do Exame Neurológico 

(detecção de dano cortical difuso, dano cerebeloso, dano do lobo frontal, doença de 

Parkinson). 

Abordamos também como podemos usar algumas ferramentas comuns em 

psiquiatria, como o Mini Mental State (MMS), o Mini International Neuropsychiatric 

Interview (MINI) e as Guidelines Terapêuticas em Psiquiatria. 

 

 

2.2 - Consulta de Pedopsiquiatria 

As consultas de pedopsiquiatria têm como objectivo o seguimento de doentes 

previamente diagnosticados com patologia psiquiátrica, doentes de primeira consulta 

referenciados principalmente pelo médico de família e ainda pedidos de avaliação 

psiquiátrica pelas autoridades competentes.  

Assisti às consultas da Dra Georgina Maia, minha tutora, excepto no dia 12/10, 

em que assisti a consultas de primeira vez com a Dra Ana Rita Soares. 

Em alguns dos dias, após as consultas, assisti ainda à discussão de alguns casos 

apresentados pelos internos da especialidade à Dra Georgina Maia. 

 

30/09/2010 

 Edivaldo – Esquizofrenia; Epilepsia. 

 Tatiana – Perturbação mista do comportamento e emoções; Psicose. 

 Nuno – Esquizofrenia infantil. 

 Pedro – Psicose; debilidade intelectual ligeira. 

 

7/10/2010 

 Cláudio – Perturbação de Hiperactividade e Déficit de Atenção (PHDA). 

 Iuri – Perturbação de regulação, com predomínio instável agressivo. 

 Humberto – PHDA; Debilidade intelectual. 

 Diogo – PHDA; Debilidade intelectual. 

 Diogo S. – Perturbação de oposição; PHDA. 

 

8/10/2010 

 José Maria – Autismo. 

 José – Depressão major; Debilidade intelectual. 

 Tiago – Atraso estato-ponderal; Debilidade intelectual. 
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 Pedro – PHDA; Atraso de desenvolvimento. 

 João – PHDA; Debilidade intelectual ligeira. 

 André – PHDA.  

 Discussão de casos: 

o Ricardo – Dificuldades específicas da leitura e da escrita; 

Somatização; Episódio depressivo(?). 

o João – Dislexia; Déficit de atenção; Sintomas somáticos. 

o Hugo – Comportamento agressivo. 

o Artur – Psicose. 

o Rui – Perturbação de oposição; Agitação psicomotora. 

 

12/10/2010 

 Rodrigo – Depressão; Crises de ansiedade. 

 Diogo – Comportamento agressivo. 

 

14/10/2010 

 João – Comportamento agressivo; Déficit cognitivo ligeiro. 

 Edivaldo – Esquizofrenia; Epilepsia. 

 Tatiana – Perturbação mista do comportamento e emoções; Psicose. 

 

15/10/2010 

 Iuri – Perturbação de regulação, com predomínio instável agressivo. 

 Discussão de casos: 

o Netília – Distímia; Perturbação esquizo-afectiva(?). 

o Nuno – Perturbação de vinculação; Psicose(?). 

 

18/10/2010 

 André – Comportamento agressivo; Psicose; Atraso estato-ponderal. 

 Beatriz – Perturbação obcessivo-compulsiva; Desinibição sexual; Distúrbio de 

personalidade. 

 José – PHDA; Perturbação de oposição. 

 João – Perturbação depressiva do comportamento. 
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 2.3- Reunião de serviço  

As reuniões de serviço foram realizadas semanalmente às quartas feiras no 

período entre as 9:30 e as 13h no H.S.F.X. São reuniões multidisciplinares que conta 

com a participação de pedopsiquiatras, pediatras neurologistas (mensalmente), 

psicólogos, enfermeiros, técnicos de psicomotricidade e técnicos da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens.  

Aqui são discutidos os casos mais graves de crianças acompanhadas na 

consulta, normalmente vítimas de maus-tratos, abuso sexual, abandono ou negligência. 

O objectivo é tomar decisões em conjunto sobre terapêutica, plano de abordagem e 

referenciação de casos para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. 

Numa segunda parte da reunião, é normalmente apresentado um caso clínico ou 

um trabalho de investigação por um dos profissionais do serviço. 

Na última quarta feira, dia 20/10/2010, a segunda parte da reunião foi reservada à 

apresentação dos trabalhos elaborados pelos alunos de 6º ano, cujos temas foram: 

“Estudo de caso clínico e uso da clonidina em crianças com agressividade acentuada” 

(em anexo), “Síndrome de Savant” e “Antidepressivos e risco de suicídio”.  

 

2.4 - Trabalhos realizados 

 Encontram-se em anexo e consistem numa história clínica de um caso com 7 

anos de evolução  e numa apresentação em power point com um resumo do respectivo 

caso clínico e com referência à nova indicação da clonidina para crianças com 

agressividade acentuada. Foi também elaborado em cronograma terapêutico com 

todas as alterações feitas durante os 7 anos de seguimento, mas que não incluí em 

anexo devido às suas dimensões. 
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3 – Análise crítica do estágio 

O balanço final das quatro semanas do estágio de Saúde Mental é positivo. 

Considero a componente teórico-prática do estágio extremamente importante, 

uma vez que foram abordados vários temas fundamentais, de forma prática. 

Realçaram-se as formas de apresentação mais comuns de patologia psiquiátrica que 

poderão surgir no futuro, quer em serviços de urgência, quer mesmo no âmbito de 

outras especialidades. 

O estágio prático foi bastante interessante, uma vez que pude observar as formas 

mais frequentes de patologia psiquiátrica na infância e na adolescência, as suas 

particularidades e abordagem terapêutica, algo com o qual nunca havia contacto até 

então e pelo qual nutria curiosidade. Do meu ponto de vista, foi uma experiência única. 

A equipa do serviço de Pedopsiquiatria permitiu uma boa integração dos alunos, 

sempre preocupados para que assistíssemos ao maior número possível de consultas e 

para que tirássemos o máximo de partido do estágio.  

Como aspecto negativo, realço apenas o facto de que ao ficarmos restritos a uma 

área, perdemos a oportunidade de contactar com outras, no meu caso, psiquiatria do 

adulto, psiquiatria de ligação e internamento. Acredito que talvez fosse útil estipular 

alguns dias para que os alunos pudessem trocar entre si. 
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Anexo 1 – Registo de presenças 

Anexo 2 – Registo de doentes observados 

Anexo 3 – História Clínica 

Anexo 4 – Apresentação Power Point 


