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RESUMO 

 

 

 No âmbito da Unidade Curricular “Dissertação/ Projeto de Investigação/ Relatório de 

Estágio” do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS, foi realizado um estágio no 

Serviço de Fisiatria do CHUP-HSA, com uma duração total de 80 horas. 

 O objetivo principal foi conhecer melhor e aprofundar os conhecimentos na área de MFR, 

contactando com doentes externos, em regime ambulatório e em internamento. 

Consequentemente, o plano de atividades consistiu na passagem por diferentes valências do 

Serviço, visando a aquisição de competências na abordagem de condições muito frequentes na 

nossa população (tais como lesões medulares, AVC e pé diabético) e das suas sequelas e na 

orientação dos respetivos doentes. 

 Com efeito, durante o estágio, acompanhei médicos IFE e/ou assistentes nas seguintes 

vertentes: Internamento, Reunião de Serviço, Consulta Interna, Consulta Externa, Ambulatório e 

Ensino. Assim, tive a oportunidade de observar e avaliar doentes com uma grande variedade de 

patologias, o que me permitiu ganhar experiência na realização do exame físico, com especial 

ênfase no músculo-esquelético e neurológico, na aplicação de escalas funcionais, no registo de 

notas de admissão, diários clínicos e notas de alta, no pedido de colaboração de outras 

especialidades hospitalares e na comunicação com os doentes. Ademais, alarguei o meu 

conhecimento no que diz respeito a planos fisiátricos e produtos de apoio. Tive ainda 

oportunidade de lecionar uma aula sobre “Exercício físico” a alunos do curso de Medicina. 

 A especialidade de MFR mostrou-se fundamental em diversos contextos, promovendo o 

ganho funcional, de autonomia e de qualidade de vida. Além disso, constatei que interage com 

muitas outras especialidades e é uma área que exige um trabalho multidisciplinar. Considero que 

os objetivos inicialmente propostos foram atingidos e que o estágio foi enriquecedor numa 

perspetiva académica e profissional, bem como a nível pessoal. 
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ABSTRACT 

 

 

 Within the scope of the Curricular Unit “Dissertation/ Research Project/ Internship Report” 

of the 6th year of Master Degree in Medicine of ICBAS, an internship was carried out at the CHUP-

HSA Service of Physical Medicine and Rehabilitation, with a total duration of 80 hours. 

 The main purpose was to expand the knowledge in the area of Physical Medicine and 

Rehabilitation, getting in touch with outpatients, ambulatory and in internment. Therefore, the 

activity plan consisted in going through different valencies of the Service, aiming at the acquisition 

of skills in approaching very common conditions in our population (such as spinal cord injuries, 

stroke and diabetic foot) and their sequels and in the follow-up of these patients. 

 During the internship, I followed internal doctors and/or assistants in the following areas: 

Inpatient Service, Reunions, Internal Consultation, External Consultation, Ambulatory and 

Teaching. Thus, I had the opportunity to observe and to evaluate patients with a wide variety of 

conditions, which allowed me to gain experience in performing the physical examination (with 

special emphasis on the musculoskeletal and neurological examination), in the application of 

functional scales, in writing admission notes, clinical diaries and discharge summaries, in 

requiring collaboration of other hospital specialties and in communication with patients. In 

addition, I broadened my knowledge regarding physiatric plans and support products. I also had 

the opportunity to give a lesson about “Physical Exercise” to medical students. 

 Physical Medicine and Rehabilitation has shown to be fundamental in several contexts, 

promoting functional gain, autonomy and quality of life. Furthermore, I realized that it interacts 

with many other specialties and it’s an area that requires a multidisciplinary work. I believe the 

goals initially proposed were achieved and the internship was enriching from an academic and 

professional perspective as well as from a personal level. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente relatório descreve a atividade realizada num estágio extracurricular no Serviço 

de Fisiatria do CHUP-HSA, realizado no âmbito da Unidade Curricular “Dissertação/ Projeto de 

Investigação/ Relatório de Estágio” do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS. 

A modalidade escolhida integra-se num ano que se pretende que seja profissionalizante, 

possuindo uma componente mais prática e um maior contacto com doentes. Por outro lado, a 

área de Fisiatria, ou MFR, suscitou-me especial interesse aquando da frequência da Unidade 

Curricular de Ortofisiatria e vi neste estágio uma forma interessante de complementar a minha 

formação médica, na medida em que a MFR interage e recebe doentes provenientes de diversas 

especialidades. 

Na verdade, tem-se assistido a um aumento da esperança média de vida da população, 

ao seu envelhecimento e a um aumento da sobrevida após doença ou trauma graves, o que 

conduz a um incremento dos custos dos cuidados de saúde e sociais e do impacto das 

comorbilidades. Atualmente, alguns sintomas ou incapacidades, talvez considerados inevitáveis 

no passado, já não são facilmente aceites, havendo uma tentativa crescente de alívio ou 

resolução destes problemas (Amaro et al, 2009). Estima-se que, a nível mundial, a prevalência 

global de indivíduos com incapacidade atinja cerca de 15% (OMS, 2015). Consequentemente, 

os planos de reabilitação assumem uma importância fulcral na sobrevida e na funcionalidade, 

nomeadamente no contexto dos conceitos “Esperança de Vida Saudável” e “Anos de Vida 

Ajustados à Incapacidade” (Amaro et al, 2009). 

 

 

História do Serviço de Fisiatria 

 

 A MFR tem uma história relativamente longa na Europa. As suas origens e estrutura 

variam entre países, mas o maior progresso e modernização ocorreu no pós-2ª Grande Guerra 

com o regresso dos militares feridos ou lesionados em serviço e com a necessidade de manter 

a empregabilidade da população, o que levou à multiplicação das unidades de reabilitação. 

A longa tradição europeia de terapia por meios físicos criou os fundamentos para a 

Primeira Conferência de Medicina Física, que teve lugar em Marselha, em 1957. Em 1962, a 

Union Européene des Médecins Spécialistes reconhece a Medicina Física como uma disciplina 

autónoma, incorporando, desde então, o conceito de recuperação e reabilitação, sob o nome de 

MFR (Amaro et al, 2009). 
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O Serviço de Fisiatria do HSA foi fundado em 1970 pelo Dr. Rogério Ribeiro, localizando-

se, inicialmente, na ala norte do edifício neoclássico do HSA. Em 1975, foi acrescentado um 

setor de internamento, situado no Hospital da Prelada. 

Mais tarde, no ano letivo de 1991/1992, o ensino da Fisiatria foi integrado na licenciatura 

em Medicina do ICBAS. Ainda nesse ano, o Serviço foi reestruturado e organizado em unidades 

distintas para grupos de patologias, visando a prestação de um tratamento subespecializado e 

diferenciado. 

Em 1995, o Dr. Resende Barbosa tornou-se diretor do Serviço e o setor de internamento 

foi transferido, provisoriamente, para o Hospital Conde de Ferreira. Com a necessidade 

crescente de camas para doentes neurológicos, estas foram divididas essencialmente em 2 

áreas: lesões medulares e lesões encefálicas. 

Em 2003, a Prof. Doutora Maria João Andrade tomou posse da direção do Serviço e o 

setor de internamento foi, mais uma vez, transferido para a ala central do edifício neoclássico do 

HSA. Um mês depois, foi criado o Departamento de Ortofisiatria, tendo como diretor o Prof. 

Doutor Luís Serra. No ano seguinte, a Dra. Lurdes Palhau assumiu a função de diretora do 

Serviço. 

O setor de internamento foi transferido para a ala sul do edifício neoclássico em 2008, 

para um pavilhão no jardim do HSA em 2010 e, finalmente, para o edifício Dr. Luís de Carvalho 

em 2011. 

Desde 2009, a Unidade de Patologia Músculo-esquelética e de tratamento em 

ambulatório funcionam em novas instalações reconstruídas no 1º piso da ala norte do edifício 

neoclássico. Em 2015, quase todas as restantes consultas externas passaram também a 

decorrer neste local, sendo que a Unidade de Reabilitação Cardíaca situa-se no 5º piso do 

edifício neoclássico, em área contígua ao Serviço de Cardiologia. 

 

 

Descrição do Serviço de Fisiatria 

 

 O Serviço de Fisiatria inclui profissionais de diferentes áreas, baseando-se na 

comunicação e interação entre uma equipa multidisciplinar. Os quadros médico e técnico 

apresentam-se, respetivamente, nos quadros 1 e 2. 
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Quadro 1 – Quadro médico do Serviço de Fisiatria do CHUP-HSA 

 

Diretora do Serviço Dra. Lurdes Palhau 

Chefe de Serviço Prof. Doutora Maria João Andrade 

Assistentes Hospitalares Graduados 

Dra. Ana Trêpa 

Dr. António Pinto Camelo 

Dra. Paula Barros 

Prof. Doutor Pedro Cantista 

Dra. Rosa Amorim 

Assistentes Hospitalares 

Dra. Maria João Miranda 

Dra. Raquel Figueiral 

Dra. Sandra Magalhães 

IFE 

Dra. Ana Zão 

Dra. Carolina Santos Moreira 

Dra. Inês Santos Jorge 

Dr. Jean Claude Fernandes 

Dra. Sara Amaral 

 

 

 

Quadro 2 – Quadro técnico do Serviço de Fisiatria do CHUP-HSA 

 

Grupo profissional Número de profissionais 

Enfermagem 
1 enfermeiro chefe, 1 enfermeiro especialista e 14 enfermeiros 

generalistas 

Terapeutas 

4 fisioterapeutas especialistas e 5 principais 

6 fisioterapeutas de 1ª classe e 3 de 2ª classe 

5 fisioterapeutas contratados 

4 terapeutas da fala 

Assistência operacional 
6 auxiliares principais de ação médica 

9 auxiliares de ação médica 

Assistência técnica 2 administrativos 

Assistência social 1 assistente social 

 

 

 

 A ação do Serviço de Fisiatria compreende doentes externos, em regime ambulatório e 

em internamento (próprio e de outros serviços do hospital). A sua estrutura envolve 5 unidades 

funcionais principais (quadro 3), obedecendo a este conceito a diferenciação do pessoal médico 

e técnico, das consultas e da disponibilidade dos equipamentos. 
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Quadro 3 – Unidades funcionais do Serviço de Fisiatria do CHUP-HSA 

 

Unidade funcional Responsável 

Amputados Prof. Doutor Pedro Cantista 

Lesões medulares Prof. Doutora Maria João Andrade 

Patologia músculo-esquelética Dra. Paula Barros 

Lesões encefálicas Dr. António Pinto Camelo 

Reabilitação pediátrica Dra. Lurdes Palhau 

 

 

Internamento: Dispõe de 13 camas para homens e mulheres, distribuídas por 4 

enfermarias com 3 camas e 1 enfermaria com 1 cama. Os doentes internados provêm 

maioritariamente de outros serviços do CHUP-HSA, mas também da consulta externa ou de 

outras instituições hospitalares. Inclui um ginásio destinado a estes doentes. 

 

Consulta Interna: Corresponde à atividade assistencial aos doentes internados noutros 

serviços do CHUP-HSA, tendo como objetivo responder aos pedidos de colaboração efetuados 

por médicos de outras especialidades. 

 

Consulta Externa: É realizada por todos os médicos especialistas do Serviço, de acordo 

com as respetivas áreas de diferenciação (quadro 4). 

 

Quadro 4 – Distribuição da Consulta Externa 

 

Área Responsável 

Amputados 

Reumatismos 
Prof. Doutor Pedro Cantista 

Lesões medulares 

Toxina botulínica 
Prof. Doutora Maria João Andrade 

Músculo-esqueléticos 

Venolinfáticos 
Dra. Paula Barros 

Lesões encefálicas Dr. António Pinto Camelo 

Fisiatria pediátrica 

Doenças neuromusculares 
Dra. Lurdes Palhau 

Reabilitação pediátrica Dra. Rosa Amorim 

Reabilitação cardíaca Dra. Sandra Magalhães 

Reabilitação pulmonar Dra. Maria João Miranda 

Reabilitação da incontinência Dra. Ana Trêpa 

Polineuropatia amiloidótica familiar 

Fisiatria geral 
Dra. Raquel Figueiral 

  

 

Área de diagnóstico: É composta pelos laboratórios de urodinâmica e de exercício. 
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Ambulatório: Os tratamentos em regime ambulatório compreendem a fisioterapia, a 

hidroterapia, a cinesiterapia respiratória, a terapia da fala, a terapia ocupacional, a reabilitação 

pulmonar, a reeducação ao esforço, a reeducação do soalho pélvico, a toxina botulínica, a 

mesoterapia, os bloqueios e as bombas de baclofeno. Assim, estas áreas terapêuticas são 

compostas, nomeadamente, por 2 ginásios de adultos, 1 ginásio para crianças e gabinetes 

destinados a agentes físicos. 

 

Unidade de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular: Está sob a responsabilidade 

de uma fisiatra e de um cardiologista. Apresenta como objetivo a reeducação de hábitos de vida, 

a orientação terapêutica e o recondicionamento ao esforço em doentes selecionados com 

patologia cardiovascular, através de um programa de reabilitação cardíaca. Inclui também um 

ginásio enquadrado no regime ambulatório e uma sala para realização de provas de esforço. 

 

 

Plano das atividades desenvolvidas 

 

 O estágio foi realizado no período compreendido entre os dias 21/11/2016 e 05/01/2017, 

num total de 80 horas, sob orientação do Prof. Doutor Pedro Cantista. Os objetivos propostos 

passavam por aprofundar os conhecimentos na área de MFR, tendo em consideração que a sua 

ação abrange doentes externos, em regime ambulatório e em internamento. Com efeito, visava-

se a passagem por diferentes valências do Serviço, sendo que, nomeadamente a nível da 

Consulta Externa, passaria pelas áreas da responsabilidade do orientador (figura 1). Pretendia-

se, assim, a aquisição de competências na abordagem de patologias muito frequentes na nossa 

população e das suas sequelas e na orientação dos respetivos doentes. 

 

 

 
 

Figura 1 – Organograma do estágio em Fisiatria  
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 A calendarização das atividades desenvolvidas, com as respetivas valências do Serviço 

de Fisiatria frequentadas em cada dia do estágio, é apresentada no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 5 – Calendarização das atividades desenvolvidas 

 

Dia Data Horário Valências frequentadas 

1 21/11/2016 
08:30 – 12:00 

13:15 – 18:30 

Reunião de Formação de Internos 

Aula de Hidrologia Clínica 

Internamento 

Consulta Interna 

2 22/11/2016 
8:30 – 14:30 

15:00 – 17:00 

Aula de Hidrologia Clínica 

Consulta Multidisciplinar de Pé Diabético 

Consulta de Reumatismos 

Internamento 

3 23/11/2016 
8:30 – 13:15 

14:00 – 16:30 

Consulta Interna 

Reunião de Internamento 

Aula de Fisiatria 

Internamento 

4 24/11/2016 
8:30 – 13:00 

13:45 – 19:45 

Internamento 

Consulta de Amputados 

5 25/11/2016 
8:30 – 13:30 

14:15 – 16:00 

Internamento 

Consulta Interna 

6 28/11/2016 
8:30 – 13:15 

14:00 – 17:30 

Reunião de Formação de Internos 

Aula de Hidrologia Clínica 

Internamento 

7 29/11/2016 
8:30 – 13:30 

14:15 – 18:00 

Consulta Multidisciplinar de Pé Diabético 

Consulta de Reumatismos 

Internamento 

Consulta Interna 

8 30/11/2016 
8:30 – 13:00 

14:00 – 17:45 

Reunião de Internamento 

Aula de Fisiatria 

Reabilitação Cardíaca 

Internamento 

Consulta Interna 

9 02/12/2016 
8:30 – 14:15 

14:45 – 17:30 

Reabilitação Pulmonar 

Internamento 

Consulta Interna 

10 05/01/2017 14:00 – 19:00 Consulta de Amputados 
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DISCUSSÃO 

 

 

 A Organização Mundial de Saúde define reabilitação como o uso de todos os meios 

necessários para reduzir o impacto das situações incapacitantes e permitir aos indivíduos 

incapacitados a obtenção de uma completa integração social. Esta definição incorpora a 

reabilitação clínica, reforçando também o conceito de participação social. Pode considerar-se, 

então, a reabilitação como um processo dinâmico através do qual o indivíduo com incapacidade 

adquire o conhecimento e as competências técnicas necessários para uma função física, 

psicológica e social otimizada (SPMFR, 2009). 

 

 

Internamento 

 

Os especialistas de MFR lidam com doentes com uma grande diversidade de patologias. 

Porém, o seu objetivo consiste em proporcionar benefícios independentemente do diagnóstico 

etiológico subjacente, preocupando-se com o impacto destas patologias sobre a funcionalidade 

e a capacidade de participação individual. Por outro lado, o diagnóstico serve para auxiliar no 

estabelecimento de prognósticos e do potencial para o desenvolvimento (SPMFR, 2009). 

No período em que estive no Internamento, acompanhei 1 doente proveniente da consulta 

externa e 16 de outros serviços do hospital (Neurologia, Neurocirurgia, Unidade Vertebro-

medular e Medicina A), estando estes em fase aguda da patologia. Do total desses 17 doentes, 

9 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino. A sua média de idades foi 53 anos, num intervalo 

entre 23 e 85. 

Neste Serviço, a maioria dos internamentos resulta de AVC, TCE e lesões medulares, o 

que vai de encontro ao que foi observado durante o estágio. De facto, relativamente ao tipo de 

patologias observadas, predominaram as do foro neurológico, destacando-se a lesão medular e 

a lesão encefálica (gráfico 1). 

 

 

 
 

Gráfico 1 – Estatística dos doentes observados no Internamento de Fisiatria 

Lesões medulares
41%

Lesões 
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29%
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No que concerne à etiologia desses grupos de patologias, tive também a oportunidade 

de contactar com diferentes casos (quadro 6). 

 

Quadro 6 – Casuística dos doentes observados no Internamento de Fisiatria 

 

Grupo de patologia / Etiologia Número Total por grupo 

Lesões medulares 

Traumatismo vertebro-medular 1 

7 
Hérnia discal 3 

Canal lombar estreito 1 

Tumor 2 

Lesões encefálicas 

AVC isquémico 3 

5 AVC hemorrágico 1 

TCE 1 

Patologia músculo-esquelética 

Fratura da anca 1 

3 Miosite alcoólica 1 

Dermatomiosite 1 

Outros 
Úlceras em pé reimplantado 1 

2 
Polineuropatia 1 

 

 

 A atividade médica no Internamento decorre de segunda a sexta feira, com visita a todos 

os doentes pela equipa responsável. O período da tarde conta com, pelo menos, um IFE de 

permanência até às 19 horas, de acordo com esquema rotativo. Diariamente, é realizada a 

avaliação clínica e funcional dos doentes, requisição e análise dos exames auxiliares de 

diagnóstico necessários, prescrição farmacológica e ajustes no plano fisiátrico. Durante o 

estágio, colaborei ativamente nesta atividade, acompanhando os IFE nos doentes que lhes 

estavam atribuídos. Estes contam com o apoio dos médicos assistentes, nomeadamente na 

tomada de decisões clínicas e na prescrição de produtos de apoio. 

 Tive a oportunidade de participar na elaboração de notas de admissão dos doentes, de 

acordo com um modelo que inclui: proveniência, motivo de internamento, história da doença 

atual, antecedentes pessoais e familiares, história social, exame objetivo à entrada no Serviço, 

exames auxiliares de diagnóstico na admissão e objetivos do internamento. À data de admissão, 

era também definido o plano de reabilitação. 

Todos os dias, após a visita aos doentes e respetiva avaliação, procedíamos ao registo 

dos diários no processo clínico eletrónico através do modelo SOAP. Além disso, sempre que 

necessário, elaborei requisições de exames auxiliares de diagnóstico (por exemplo, raio-X e 

análises sanguíneas) e pedidos de colaboração a outras especialidades (por exemplo, 

Ginecologia e Psiquiatria). Com esta atividade, pude concluir que, na rotina diária de enfermaria, 
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é inevitável a gestão de diferentes comorbilidades e de algumas intercorrências frequentes, tais 

como infeções urinárias, infeções respiratórias e úlceras de pressão. 

Ademais, apurei que a atividade no Internamento é desenvolvida de uma forma 

multidisciplinar, a fim de otimizar os cuidados ao doente. De facto, a discussão com toda a equipa 

de reabilitação sobre as dificuldades específicas de cada caso nos diferentes contextos do 

programa de reabilitação, tais como fisioterapia e intercorrências diárias na enfermaria, mostrou-

se de suma importância. O seguimento dos casos ao longo do período de internamento permitiu-

me obter uma perspetiva global do seu processo de reabilitação, acompanhando a evolução 

clínica e funcional. 

O ponto central de um tratamento em MFR é o plano de reabilitação individualizado 

(Amaro et al, 2009). Depois de obter a história, incluindo o exame físico, e de registar os 

resultados, o fisiatra deve sumarizar os achados e formular um plano (DeLisa et al, 2005). A 

equipa trabalha com o doente e a sua família de forma a que, partindo dessa avaliação inicial e 

da lista de problemas apurados, se criem objetivos apropriados e realísticos. Deverá, então, ter-

se em consideração os desejos e os recursos do indivíduo, o prognóstico da condição médica 

subjacente, a natureza e a magnitude das suas incapacidades físicas e cognitivas e a sua 

capacidade de adquirir novos conhecimentos e técnicas que permitirão potenciar os seus níveis 

de atividade e participação. O plano de reabilitação é dinâmico, estando sujeito a revisões 

regulares no caminho até à maior autonomia possível (Amaro et al, 2009). 

A história clínica em MFR segue o formato usado por outras especialidades médicas, 

porém com algumas particularidades, dando ênfase à história funcional e social do doente. Estas 

informações irão caracterizar a extensão da incapacidade que resultou da condição patológica. 

Consequentemente, a história deve incluir detalhes sobre a vida conjugal, familiar e profissional, 

atividades de lazer, AVDs e condições habitacionais (tipo de habitação, barreiras arquitetónicas 

no exterior e no interior, mobília e tapetes) (Hills, 2016). 

 Relativamente ao exame físico padrão, com exceção do exame músculo-esquelético, 

nenhuma outra parte é mais importante para a avaliação da reabilitação do que o exame 

neurológico. Embora, muitas vezes, seja conduzido a fim de identificar uma doença, o exame 

neurológico permite que o fisiatra identifique tanto os défices neurológicos a serem abordados, 

como as capacidades residuais a serem usadas na maximização do resultado funcional do 

doente (DeLisa et al, 2005). 

 Para completar a descrição do estado dos doentes, semanalmente, são utilizadas 

escalas, que tive também oportunidade de preencher. Várias podem ser usadas para 

documentar e quantificar o estado clínico e funcional em AVDs, demonstrando-se extremamente 

úteis no acompanhamento da evolução destes doentes (DeLisa et al, 2005). 

 Assim, no Internamento, devem ser aplicadas a todos os casos as escalas MIF (anexo 1) 

e IBM (anexo 2), cujas áreas de avaliação são as AVDs e mobilidade. Nos doentes com lesão 
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medular, são também utilizadas as escalas AIS (anexo 3), EAM (anexo 4) e SCIM (anexo 5), 

classificando, respetivamente, os défices motores e sensitivos, a espasticidade e os 

autocuidados, alterações da respiração e dos esfíncteres e mobilidade. Por sua vez, nos doentes 

com lesão encefálica, adequam-se ainda o MMSE (anexo 6), o O-Log (anexo 7), o Cog-Log 

(anexo 8) e o NIHSS (anexo 9). Estes objetivam a orientação no tempo e no espaço, o estado 

cognitivo e o défice neurológico associado ao AVC. Embora, inicialmente, tenha sentido 

dificuldade na avaliação de alguns parâmetros das escalas, consegui ultrapassá-la com a 

experiência. Assim, concluí que estas escalas são ferramentas úteis e práticas na avaliação dos 

ganhos funcionais dos doentes submetidos ao programa de reabilitação em regime de 

internamento. 

 Apesar de não ter assistido nenhuma vez à sua aplicação, é de mencionar a frequente 

utilização da escala de rastreio de disfagia GUSS neste Serviço. A sua utilidade prende-se na 

identificação de indivíduos em risco de aspiração, permitindo avaliar a sua severidade e, 

simultaneamente, recomendar modificações na dieta alimentar e procedimentos 

complementares. 

 Relativamente aos doentes com lesão medular, é de referir que deve ser preenchido o 

Protocolo de Lesões Medulares, o qual inclui diversos itens, destacando-se: história da doença 

atual, exame neurológico com ênfase na avaliação motora, sensitiva e neuro-urológica para 

classificação segundo os critérios AIS, avaliação da espasticidade de acordo com a EAM e 

regime de esvaziamento vesical e intestinal. Nestes doentes, a função vesical é monitorizada 

através da realização de um diário miccional e, se indicada, é realizada a caracterização objetiva 

das alterações vesico-esfincterianas através do estudo urodinâmico, a fim de definir a estratégia 

terapêutica mais adequada. Quando a micção voluntária não é possível, o método de 

esvaziamento vesical de eleição é a algaliação intermitente, dado que está associada a menor 

número de complicações, sendo realizado o seu ensino ao doente e/ou cuidadores. 

 Por fim, acompanhei a elaboração de notas de alta dos doentes internados. Estas seguem 

também um modelo, que inclui: motivo de admissão, antecedentes pessoais, história da doença 

atual, história social e familiar, exame objetivo à entrada, diagnósticos, evolução no 

internamento, intercorrências, tratamentos e procedimentos realizados, exames auxiliares de 

diagnóstico, exame objetivo à data de alta, escalas de funcionalidade, produtos de apoio 

prescritos e orientação. Estes relatórios apresentam como principal objetivo assegurar a 

continuidade de cuidados médicos ao doente, enfatizando a sua evolução clínica e funcional ao 

longo do internamento e definindo a orientação futura relativa ao tratamento fisiátrico. 

 É de salientar que a frequente prescrição de produtos de apoio, nomeadamente auxiliares 

de marcha e cadeiras de rodas, talas e cintas de contenção elástica, permitiu-me adquirir novos 

conhecimentos nesta área de intervenção fisiátrica. 
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 Integrado num hospital de fase aguda, o internamento no Serviço de Fisiatria acontece 

apenas na primeira fase de reabilitação. À data de alta hospitalar, os doentes são orientados de 

acordo com a sua situação clínica e funcional: para o CRN, para a RNCCI ou para o domicílio 

(com continuação do tratamento fisiátrico se indicado, em clínica na área de residência ou em 

regime de ambulatório no CHUP-HSA). Muitas vezes, o tempo de espera por uma vaga no CRN 

ou na RNCCI contribui para uma permanência prolongada de doentes no hospital. A análise das 

necessidades presentes e futuras de todos os casos apresenta-se como um aspeto fundamental, 

visando assegurar a melhor integração sociofamiliar e laboral possível após a alta. Para isso, é 

importante integrar ativamente a família neste processo de reabilitação. 

Neste contexto, são de destacar os guias de orientação e folhetos informativos fornecidos 

aos doentes e/ou cuidadores no internamento ou na consulta, que foram elaborados por médicos, 

enfermeiros e fisioterapeutas do Serviço. Como exemplos, cito: “Guia do amputado”, “Guia de 

algaliação intermitente”, “Guia de reeducação do pavimento pélvico”, “Guia de orientação para o 

auto-cuidado”, “Posição de sentado”, “Equipamentos auxiliares nas transferências”, 

“Transferência cadeira-cama”, “Exercício na esclerose múltipla”, “Reabilitação pulmonar” e 

“Serviços de apoio e grupos de auto-ajuda”. Este trabalho é de valorizar, visto que, ao fornecer 

informações indispensáveis e esclarecer dúvidas que estes indivíduos possam ter acerca de uma 

nova condição, ajudam no processo de reabilitação. Além disso, para uma melhor colaboração 

dos doentes, deve sempre ser explicado o que vai ser feito, como e porquê. Desta forma, este 

material serve como complemento ao acompanhamento hospitalar e a todo o ensino que lá é 

efetuado, podendo também ser importante para os Médicos de Família, na medida em que 

proporciona uma melhor e mais informada assistência a este tipo de doentes. 

 

 No anexo 10, apresenta-se um resumo de todos os doentes que passaram pelo 

Internamento de Fisiatria durante o período de estágio em que lá estive. Por terem sido as 

patologias mais frequentes, importa referir algumas particularidades da abordagem dos doentes 

com lesões medulares e encefálicas, nomeadamente o AVC. 

 A lesão medular, sobretudo quando se instala subitamente, é das lesões mais 

devastadoras que podem ocorrer num indivíduo, tanto do ponto de vista orgânico, como 

psicológico. Pode resultar em disfunção motora, sensitiva e autonómica, existindo causas 

traumáticas ou não traumáticas, cujos sintomas tendem a surgir mais lentamente (Maitin, 2015). 

Assim, do quadro clínico destes doentes, destacam-se numerosos défices e alterações: aumento 

da diurese, hipercalciúria, hipotensão postural, disfunção urinária, défice sensitivo (com risco de 

lesão dos tecidos moles), défice motor e disfunção sexual. Estas sequelas justificam a aplicação 

de diferentes ações terapêuticas, nomeadamente mobilização e verticalização precoces (visando 

diminuir o catabolismo ósseo), prescrição vitamínica, algaliação, ensino dos cuidados a ter para 

evitar lesões por falta de sensibilidade (incluindo úlceras de pressão), fortalecimento muscular, 
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estimulação elétrica, treino de utilização de ajudas técnicas, treino de transferências, treino de 

AVDs, treino de equilíbrio, treino de marcha e prescrição de ortóteses. 

 Embora o AVC tenha já sido considerada uma doença estática e incurável, numerosos 

avanços foram obtidos nas últimas décadas na prevenção, diagnóstico, abordagem e reabilitação 

desta patologia. Mesmo com este progresso, o AVC continua a ser uma das principais causas 

de morte e incapacidade no mundo e a sua incidência aumenta proporcionalmente à idade. 

Traduz uma situação que exige um rápido diagnóstico e intervenção e a reabilitação 

multidisciplinar deve ser iniciada o mais cedo possível, de forma a otimizar a recuperação 

funcional e evitar possíveis complicações, tais como regressão intelectual e física, contraturas e 

incontinência urinária e intestinal (Maitin, 2015). Cada caso deve ser analisado individualmente 

e, conforme os segmentos e as funções comprometidas, é estabelecido o plano de reabilitação. 

O membro superior é, geralmente, mais afetado do que o membro inferior e a sua recuperação 

também não costuma ser tão completa. No que diz respeito à marcha, deve ter-se em 

consideração vários parâmetros (força muscular, alterações do tónus, défices sensitivos, 

contraturas, equilíbrio e ataxia), iniciando-se o treino, geralmente, nas barras paralelas e, 

progressivamente, o apoio vai sendo diminuído, sendo que termina com o ensino de subir e 

descer escadas e rampas. Nestes doentes, prescrevem-se, frequentemente, ortóteses para o 

membro inferior para estabilização da articulação tibiotársica, seja por fraqueza muscular, 

espasticidade, diminuição da proprioceção ou combinação destes fatores. Por fim, no tratamento 

do doente hemiplégico, a independência nas AVDs constitui o primeiro objetivo, sendo os 

cuidados de higiene e as transferências pontos chave que podem marcar decisivamente o futuro 

do doente após a alta hospitalar. 

 

 

Reuniões 

 

 A Reunião de Formação de Internos é realizada à segunda feira de manhã, visando a 

apresentação de temas, casos clínicos ou artigos científicos, por parte dos internos de MFR, e 

posterior discussão com a participação dos restantes médicos especialistas do Serviço. Esta 

reunião foi também aproveitada pela Diretora do Serviço para abordagem de questões 

organizativas ou administrativas. 

 A apresentação que estava calendarizada para o meu primeiro dia de estágio não 

ocorreu, uma vez que uma das internas responsáveis esteve ausente por doença, tendo sido, 

por isso, adiada para a semana seguinte. 

As IFE Ana Zão, Inês Santos Jorge e Sara Amaral apresentaram, então, o tema 

“Vitaminas”. Começaram por fazer uma introdução e um pequeno resumo sobre cada vitamina 

(classificação, funções, principais fontes e consequências do défice), referiram as doses mínimas 
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recomendadas, as fontes bibliográficas mais adequadas para pesquisar sobre o tema e quais as 

vitaminas atualmente disponíveis para doseamento e prescrição no CHUP-HSA. Em seguida, 

apresentaram o caso clínico de uma doente do Internamento (anexo 10 - cama 7), que 

apresentava défice de diferentes vitaminas com manifestas consequências. A pertinência deste 

tema foi evidenciada pelas conclusões do trabalho: 

 

 

✓ Os défices vitamínicos são comuns e os hábitos de vida contribuem para alguns deles. 

✓ Na prática clínica, é notória a falta de sensibilização para esta temática. 

✓ É necessária uma avaliação cuidada dos doentes (estado geral) e uma boa anamnese 

(focando antecedentes pessoais/ hábitos de vida), que nos façam suspeitar de carências 

vitamínicas, motivando o seu doseamento. 

✓ A correção nutricional é essencial na recuperação dos doentes. 

  

 Tive, ainda, a oportunidade de participar duas vezes na Reunião de Internamento. Esta 

é realizada semanalmente, à quarta feira de manhã, na presença de todos os médicos a 

desenvolver atividade assistencial no Internamento, podendo a Diretora do Serviço aproveitar, 

mais uma vez, para abordar assuntos administrativos. Os IFE apresentaram sucintamente todos 

os doentes que estavam internados no Serviço, incluindo as intercorrências semanais e evolução 

clínica e funcional. Assim, procedia-se à discussão dos diagnósticos, pedidos de exames, ajustes 

no tratamento farmacológico e no plano de reabilitação, prognóstico e orientação após alta. Por 

fim, eram propostos novos doentes para internamento no Serviço e, havendo altas previstas para 

os dias seguintes, fazia-se a sua seleção, tendo em consideração os critérios de admissão 

estabelecidos (anexo 11). 

 Esta reunião semanal constitui um momento de atualização relativamente aos doentes 

do Internamento, permitindo que os médicos tomem conhecimento de todos os casos, o que tem 

especial interesse, por exemplo, para os internos que, consoante o plano semanal de cada um, 

podem ter que ficar responsáveis por acompanhar doentes que estão atribuídos a outro colega. 

Por outro lado, possibilita que, mais uma vez, o plano de reabilitação inicialmente traçado seja 

revisto com regularidade. Além disso, considerando sempre uma abordagem holística dos 

indivíduos com situações clínicas agudas e crónicas, promove a partilha de conhecimentos e 

opiniões clínicas no sentido do melhor tratamento possível. 

 

 

Consulta Interna 

 

 A Consulta Interna tem caráter diário e tive oportunidade de acompanhar os IFE e/ou os 

assistentes em 14 delas. Observei 9 doentes do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com uma 
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média de idade de 70 anos, num intervalo entre 45 e 90, internados em diferentes Serviços do 

hospital, com variadas patologias (quadro 7). 

 

Quadro 7 – Casuística dos doentes observados na Consulta Interna de Fisiatria 

 

Serviço Patologia Número Total por Serviço 

Angiologia e Cirurgia Vascular AVC hemorrágico 1 1 

Medicina A 

Doença de Alzheimer 1 

2 Carcinoma da mama com 

metastização óssea e pulmonar 
1 

Medicina C Esclerose lateral amiotrófica 1 1 

Neurocirurgia 

Espondilolistese degenerativa lombar 1 

5 
Mielopatia por hérnia discal lombar 1 

Canal lombar estreito 2 * 

Plasmocitoma vertebral 1 

Ortopedia Fratura da anca 1 1 

Unidade Vertebro-medular Mielopatia espondilótica cervical 2 2 

Urologia 
Carcinoma urotelial com 

metastização pulmonar 
1 1 

* Um destes doentes foi visto duas vezes na Consulta Interna 

 

 

Os casos predominantes foram pós-cirúrgicos, com lesões de etiologia degenerativa, 

traumática ou neoplásica. Nestes doentes, o pedido de colaboração de MFR tinha como objetivo 

essencial a avaliação da possibilidade de se iniciar fisioterapia e, consequentemente, a 

recuperação da capacidade motora e da autonomia e a reabilitação para as AVDs. Por outro 

lado, na doente com carcinoma da mama com metastização óssea, considerou-se que haveria 

benefício em iniciar um programa de reabilitação, visando manter as amplitudes articulares e 

melhorar a força muscular. Para o doente com carcinoma urotelial metastizado, foi solicitado o 

início de tratamento fisiátrico para ganho de força muscular, na tentativa de otimizar condições 

para a realização de quimioterapia. Por sua vez, no caso da doente com esclerose lateral 

amiotrófica, internada devido a uma infeção respiratória, era conveniente dar continuidade à 

fisioterapia que era já realizada no domicílio e houve necessidade de realizar cinesiterapia 

respiratória, devido à progressão natural da doença. Estes exemplos demonstram a existência 

de uma panóplia de motivos para pedidos de colaboração e, mais uma vez, a diversidade de 

patologias com que esta especialidade contacta. 

Assim, participei na avaliação clínica e funcional destes doentes, com ênfase no exame 

músculo-esquelético e neurológico, e nos respetivos registos das consultas internas nos diários 

clínicos. Quando adequado, procedeu-se ainda à prescrição de tratamento fisiátrico e/ou 
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produtos de apoio. Além disso, durante a consulta com alguns doentes, foram-lhes dadas 

recomendações relativas a cuidados a ter no domicílio aquando da data de alta, tais como retirar 

tapetes e móveis mais leves e como proceder para tomar banho. 

Após a Consulta Interna, o tratamento fisiátrico prescrito era, geralmente, realizado na 

enfermaria onde o doente se encontrava internado, por fisioterapeutas do Serviço de Fisiatria. 

No entanto, quando adequado e a situação clínica do doente o permitisse, podia ser realizado 

no ginásio do setor de ambulatório. 

No momento da alta do respetivo Serviço, o doente podia ser proposto para internamento 

no Serviço de Fisiatria, orientado para Consulta Externa ou para tratamento fisiátrico em regime 

ambulatório ou referenciado para o médico de família ou para a RNCCI. 

Os doentes observados com indicação para realização de tratamento fisiátrico em regime 

de internamento no Serviço de Fisiatria, nomeadamente os casos de lesão medular, foram, 

posteriormente, apresentados na Reunião de Internamento e propostos para transferência para 

este Serviço, de acordo com as vagas disponíveis. 

 

 

Consulta Externa 

 

Consulta de Reumatismos 

 

 As doenças reumatológicas são comummente encontradas na prática fisiátrica e, sendo 

difusas e multifatoriais, são ainda mal compreendidas. Em muitas delas, os doentes apresentam-

se inicialmente com sintomas muito vagos, como fadiga e rigidez matinal, que podem progredir 

para uma situação crónica debilitante. A maioria destas doenças têm opções de tratamento muito 

limitadas, algumas das quais (por exemplo, os glucocorticoides) têm efeitos laterais significativos 

(Maitin, 2015). 

 Tal como concluí nas consultas que acompanhei, o papel do fisiatra consiste em 

reconhecer as doenças reumatológicas mais comuns, tratar situações de dor que são frequentes 

nestes doentes e auxiliar no diagnóstico e na orientação para o tratamento mais adequado. 

 No quadro seguinte, apresentam-se as patologias dos 15 doentes que observei na 

Consulta de Reumatismos, sendo de ressalvar que, embora vistas neste contexto, alguns casos 

não eram de reumatismos. Por outro lado, a maioria deles foram referenciados pela Unidade de 

Doenças Autoimunes. A média de idades dos doentes foi de 51 anos, num intervalo entre 15 e 

71, com uma clara predominância feminina. 
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Quadro 8 – Patologias observadas na Consulta de Reumatismos 

 

Patologia ♀ ♂ 

Seguidos na Unidade de Doenças Autoimunes, ainda em estudo 3 - 

Espondiloartropatia ainda em estudo 1 1 

Espondilite anquilosante - 1 

Artrite reumatóide 1 - 

Lúpus eritematoso sistémico 1 - 

Dermatomiosite 1 - 

Condropatia patelar 1 - 

Nanismo com deformidades nos pés 1 - 

Quadro de lombalgia mecânica 1 - 

Prótese total do joelho 1 - 

Entorse do joelho + Fratura do prato tibial externo + Estiramento do ligamento 

lateral do joelho 
- 1 

Fratura da diáfise do úmero com lesão do nervo radial - 1 

 

 

 Durante as consultas, após ouvir as queixas dos doentes, ler o processo clínico e, se 

apropriado, analisar exames analíticos e/ou imagiológicos já realizados, procedemos 

sistematicamente ao exame físico músculo-esquelético. Posteriormente, podia ser solicitada a 

realização de mais exames auxiliares de diagnóstico e era estabelecido um plano terapêutico, 

incluindo fisioterapia e, se necessário, farmacológico. Este tinha como objetivos gerais o alívio 

da dor, a redução do processo inflamatório, a manutenção ou melhoria da função e a prevenção 

de deformidades, o que pressupunha a manutenção ou ganho de amplitudes articulares e o 

fortalecimento muscular, visando sempre o aumento da qualidade de vida. 

 A prescrição de ortóteses (por exemplo, lombostato e tala radial), nomeadamente nos 

casos não reumatológicos, enriqueceu, mais uma vez, o meu conhecimento nesta área. 

Ademais, pude percecionar como as doenças autoimunes, sobretudo em fases mais avançadas, 

podem condicionar uma marcada limitação funcional no desempenho das AVDs e a importância 

da interação da área de Imunologia com a MFR. 

 Assim, na Consulta de Reumatismos, a prioridade é manter os doentes funcionais através 

de atividades físicas, programas de exercício e produtos de apoio. Sendo as patologias 

reumatológicas crónicas e debilitantes, deve haver uma abordagem multidisciplinar, combinando 

esforços para diagnosticar a doença, controlar a dor e otimizar a funcionalidade (Maitin, 2015). 
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Consulta de Amputados 

 

 O número global de amputações tem aumentado de forma constante como resultado do 

aumento da incidência de diabetes mellitus e de outras doenças vasculares e do número de 

indivíduos com mais de 65 anos. A doença vascular é responsável por cerca de 82% de todas 

as amputações, sendo 97% destas do membro inferior. A segunda causa mais frequente é 

traumática (sobretudo acidentes de viação), em 16% das amputações, correspondendo 68% 

destas ao membro superior. Na origem de cerca de 1% das amputações, encontram-se os 

tumores e as infeções, com 75% destas envolvendo o membro inferior. Por fim, o restante 1% 

das amputações resulta de deficiências ou deformidades congénitas (Maitin, 2015). 

 Verifica-se, então, que a grande maioria das amputações são do membro inferior, o que 

vai de encontro ao que observei na Consulta de Amputados, pois houve apenas um caso de 

membro superior, relativo a uma deformidade congénita. No que concerne às causas de 

amputação, pode ver-se no quadro 9 que a sua frequência, mesmo dentro de cada grupo, não 

destoou muito da ordem referida. 

 

Quadro 9 – Causa das amputações dos doentes observados na Consulta de Amputados e respetivas 

médias de idade aquando das mesmas 

 

Grupo de causas Etiologia Número Total por grupo 
Média de idade aquando 

da amputação por grupo 

Vascular 

Arteriopatia diabética 7 

9 
63 

(44-76) 
Arteriopatia aterosclerótica 1 

Doença de Buerger 1 

Traumática 
Acidente de viação 5 

6 
27 

(10-57) Arma de fogo 1 

Tumoral 
Osteossarcoma 2 

3 
37 

(17-48) Schwannoma maligno 1 

Défice congénito 

Agenesia do 5º dedo e 

encurtamento dos restantes 

metacarpianos da mão 

direita 

1 1 - 

 

 

Dos 19 doentes observados na Consulta de Amputados, 10 eram do sexo masculino e 9 

do sexo feminino. 

Relativamente ao nível de amputação, observaram-se transfemural, transtibial e 

transmetatársica, como indicado no gráfico 2. Esta característica é relevante na avaliação de um 

amputado, na medida em que cerca de 50-70% de novos amputados recebem uma prótese a 
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cada ano e, para cada nível de amputação, é exigida uma determinada solução protética com as 

suas particularidades (Maitin, 2015). 

 

 

Gráfico 2 – Estatística do nível de amputação do membro inferior dos doentes observados na Consulta 

de Amputados 

 

 

 Na Consulta de Amputados, foi realizada a avaliação clínica e funcional de cada doente, 

analisando, com especial atenção, as características do coto e a presença de dor. 

No caso de amputações recentes, para avaliação do potencial de protetização, eram 

considerados fatores como o tipo e o nível de amputação, a idade e o sexo do doente, as suas 

capacidades físicas, as suas características psicológicas, a sua possível reinserção profissional, 

os seus interesses lúdicos e o meio ambiente em que viria a ser utilizada. Um bom coto deve 

reunir as seguintes características: forma regular, pele em boas condições tróficas, sem excesso 

de partes moles, sem pontos dolorosos, sem aderências cicatriciais, com bom almofadamento, 

sem saliências ósseas, com boa mobilidade, sem posições viciosas ou rigidez e com boa 

alavanca muscular. Para tal se conseguir, é necessário controlar a dor e o edema, adotar 

posturas corretas, realizar mobilização articular, treino aeróbio e fortalecimento muscular, efetuar 

desaderenciação cicatricial, treinar transferências e iniciar verticalização e, se possível, 

deambulação com auxiliares de marcha (Barbosa, 2001). É de referir que, nestas consultas, tive 

também contacto com doentes que apresentam dor fantasma. 

Nos amputados já com próteses, era igualmente importante a observação do coto, de 

modo a intervir no caso de eventuais complicações detetadas, causadas, nomeadamente, por 

desgaste protésico ou próteses desajustadas. De facto, observei numerosas situações de má 

adaptação do encaixe, por exemplo nos primeiros meses após a amputação, nos quais, 

habitualmente, ocorre uma diminuição do volume do coto, ou em casos de emagrecimento. 

Assim, acompanhei a prescrição de fisioterapia e de novas próteses e outros componentes, por 

desgaste ou desajuste de encaixes, revestimentos, pés, mangas de suspensão e meias. 

A amputação de um segmento corporal tem repercussões não só na perda de função 

motora e sensitiva, mas acarreta também alterações na imagem corporal, com repercussões 

psicológicas consideráveis, que nunca devem ser desprezadas. Consequentemente, a 

Transfemural
56%

Transtibial
39%

Transmetatársica
5%
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abordagem destes doentes deve ser multidisciplinar, visando uma otimização a todos esses 

níveis e uma mimetização, tão perfeita quanto possível, do membro ausente. Na protetização do 

membro inferior, objetiva-se fundamentalmente alcançar a bipedestação e uma marcha 

fisiológica. Por sua vez, no membro superior, procura-se uma mobilidade global que permita 

direcionar a mão protética de modo a poder realizar algumas “pinças funcionais”, visto que a 

mimetização anatomofuncional motora é de evidente complexidade (Barbosa, 2001). 

Com a participação nestas consultas, tive a oportunidade de observar e avaliar doentes 

amputados recentes e de longa data, com um amplo intervalo de idades, comprovando a positiva 

repercussão funcional da protetização. Porém, constatei a necessidade de uma prótese estar 

perfeitamente ajustada para se poder tirar total benefício. Por outro lado, considerei fundamental 

a atenção que o médico deve ter relativamente ao estado psicológico destes doentes, procurando 

detetar, valorizar e dar resposta às suas preocupações, receios e desejos. Foi de notar, ainda 

assim, a forma positiva como a maioria, senão a totalidade dos amputados que observei, 

conseguem lidar com a sua situação. 

 

Consulta Multidisciplinar de Pé Diabético 

 

 A diabetes mellitus é considerada uma doença pandémica que tem crescido a um ritmo 

estimado de 9 milhões de novos casos por ano e cujas complicações têm consequências 

significativas na qualidade de vida dos seus portadores. Destas complicações, o pé diabético é 

das mais importantes, nomeadamente pelos elevados custos económicos e sociais que o seu 

tratamento acarreta e pelo elevado risco de conduzir a uma amputação dos membros inferiores. 

Porém, em cerca de 85% destes casos, a amputação é precedida de uma úlcera que pode ser 

prevenida e o risco de uma úlcera conduzir a uma amputação pode ser reduzido com um 

tratamento adequado (Antunes, 2016). 

 A diabetes mellitus é um fator de risco particularmente importante no desenvolvimento de 

feridas crónicas, devido à sua associação a neuropatia, vasculopatia e imunopatia. Efetivamente, 

os diabéticos possuem um risco de desenvolver ulceração nas extremidades inferiores ao longo 

da sua vida de, aproximadamente, 25%. Por esta razão, é recomendada uma avaliação anual 

abrangente do pé diabético (Maitin, 2015). 

 Assim, com a Consulta Multidisciplinar do Pé Diabético, pretende-se melhorar os 

cuidados dos problemas podológicos nos indivíduos com diabetes mellitus e, desta forma, reduzir 

a morbimortalidade relacionada com o pé diabético. 

Nos 2 dias do estágio em que houve esta consulta, observei 8 doentes, sendo apenas 2 

do sexo feminino, juntamente com um fisiatra, dois podologistas e um endocrinologista. A 

avaliação destes doentes deve incluir a inspeção do pé, verificando a presença ou ausência de 

rubor, calor e edema, bem como a integridade da pele, com observação cuidada das regiões 
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interdigitais e sujeitas a maior pressão. Devem ainda ser testados para a perda de sensibilidade 

protetora e para a existência de doença arterial periférica, sendo questionados sobre sintomas, 

como claudicação intermitente, e avaliados os pulsos pediosos (Maitin, 2015). 

Todos os doentes que observei nesta consulta tinham neuropatia, metade deles já com 

amputação de um ou mais dedos dos pés. Alguns não tinham feridas, pelo que apenas se 

procedeu ao estudo para ajuste das próteses ou para pedido de palmilhas, recorrendo a um 

podoscópio ou a uma plataforma podográfica. A um doente com duas úlceras no pé esquerdo, 

já a usar sapato de Baruk, realizou-se a limpeza, curetagem e novo penso com palmilha com 

recortes para descarga das zonas ulceradas. Observei uma doente cujo 1º dedo do pé direito 

tinha sido amputado há 3 meses, que foi fazer novo penso e apresentava-se com o pé 

edemaciado e quente, tendo-se suspeitado de uma neuroartropatia de Charcot, pelo que se 

encaminhou para realizar um raio-X. 

Assisti também à apresentação, por representantes de firmas ortopédicas, e respetiva 

avaliação pelos médicos que acompanhei de diversos produtos ortopédicos, tais como sapatos 

de Baruk, sapatos de gesso, botas de fixação e proteções impermeáveis para o banho de longa 

duração. 

 A Consulta Multidisciplinar de Pé Diabético, com a participação de MFR, é um exemplo 

de que os profissionais de saúde têm tomado medidas para contrariar não só as patologias do 

pé em pessoas com diabetes, mas também a sua complicação mais grave, a amputação do 

membro inferior. Assim, torna-se fundamental a observação atenta e cuidada dos pés dos 

diabéticos, a sua educação e a prescrição de produtos de apoio, nomeadamente ortóteses 

digitais e plantares, com o objetivo de evitar lesões. 

 

 

Ambulatório 

 

 A Reabilitação Cardíaca está inserida na Unidade de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular. 

 A patologia cardiovascular é a principal causa de mortalidade e morbilidade nos países 

industrializados, sendo responsável por cerca de um terço de todas as mortes. 

Consequentemente, prevê-se que os custos relativos às doenças cardíacas coronárias 

aumentem 200% nos próximos 20 anos, incrementando a necessidade de uma prevenção 

secundária efetiva. 

Numerosos estudos evidenciaram que os programas de reabilitação cardíaca 

representam uma intervenção terapêutica segura e eficaz. Estes envolvem uma avaliação 

médica, a prescrição de exercício, modificação dos fatores de risco cardíaco, educação para a 
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saúde, aconselhamento e intervenções comportamentais (Maitin, 2015). Para isso, estes 

programas dividem-se em 3 fases: 

 

Fase I  Durante o internamento em Cardiologia, no qual se conversa com o doente 

sobre a importância do controlo dos fatores de risco cardiovascular e são iniciados exercícios 

aeróbios e de controlo ventilatório. 

Fase II  Fase de treino, constituída por sessões de exercício terapêutico controlado sob 

supervisão médica, com duração de ≈75 minutos, decorrendo, em média, 3 vezes por semana 

durante 2-3 meses. 

Fase III  Fase de manutenção, sendo o doente seguido em consulta externa, 

incentivando-se a manutenção de um estilo de vida saudável com prática de exercício regular 

controlado. 

 

 No estágio, acompanhei a Dra. Sandra Magalhães durante uma sessão de treino da fase 

II, no ginásio da Reabilitação Cardíaca. A grande maioria dos doentes inseridos nestes 

programas tiveram previamente um enfarte agudo do miocárdio, como pude verificar nesta 

sessão, sendo que todos tinham realizado intervenção coronária percutânea. Embora o sexo 

masculino seja o mais atingido por esta patologia, estava presente um igual número de homens 

e mulheres, dado que se tenta agrupar as mulheres em sessões comuns. À parte disso, os 

doentes são agrupados em turmas de acordo com a sua capacidade funcional. 

 

Quadro 10 – Descrição dos doentes da sessão de Reabilitação Cardíaca 

 

Nome Sexo Idade Patologia Número da sessão 

ASCP ♂ 67 Angina estável 11ª 

HGR ♂ 70 Enfarte agudo do miocárdio sem supra ST 1ª 

MRD ♂ 68 Angina estável 9ª 

MJFMG ♀ 61 Enfarte agudo do miocárdio sem supra ST 1ª 

MLMS ♀ 59 Enfarte agudo do miocárdio com supra ST 8ª 

OBMSCS ♀ 70 Enfarte agudo do miocárdio sem supra ST 11ª 

 

 

A sessão foi dividida em 4 fases: aquecimento, treino aeróbio, relaxamento e 

alongamento. Houve sempre música, adequada a cada fase do treino. Durante toda a sessão, 

os doentes mantiveram-se monitorizados eletrocardiograficamente. Posteriormente, quando 

iniciaram o treino aeróbio (num tapete de marcha ou num cicloergómetro), passaram a ser 

também medidas a frequência cardíaca e o nível de esforço (pela Escala de Borg) de 5 em 5 

minutos. É de referir que o retorno à calma (relaxamento) é fundamental, pois é nesta fase que 

surgem mais frequentemente as disritmias. 
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Em suma, a Reabilitação Cardíaca visa, a curto prazo, controlar os sintomas cardíacos, 

melhorar a capacidade funcional, limitar os efeitos psicológicos e fisiológicos desfavoráveis da 

doença cardíaca e otimizar o estado psicossocial e profissional. Por sua vez, os objetivos a longo 

prazo consistem em alterar a história natural da doença arterial coronária, estabilizar ou reverter 

a progressão da aterosclerose e minimizar o risco de morte súbita e de novo enfarte (Maitin, 

2015). 

 

 A Reabilitação Pulmonar destina-se a indivíduos com doenças respiratórias crónicas 

que são sintomáticos e, muitas vezes, têm uma diminuição da capacidade para participar nas 

AVDs. Com efeito, este tipo de tratamento apresenta como objetivos reduzir os sintomas, 

nomeadamente a dispneia, otimizar o estado funcional, aumentar a participação em atividades 

físicas e sociais e reduzir os custos dos cuidados de saúde, através da estabilização ou da 

reversão das manifestações sistémicas da doença. Consequentemente, os programas de 

Reabilitação Pulmonar devem incluir uma avaliação médica, exercício físico, educação e apoio 

nutricional e psicológico (Maitin, 2015). 

 Tive a oportunidade de acompanhar a Dra. Maria João Miranda durante uma sessão de 

treino no laboratório de exercício, correspondente a uma classe de 5 doentes. Geralmente, os 

doentes incluídos nestes programas são referenciados a partir da consulta externa de 

Reabilitação Pulmonar, sendo a maioria casos de DPOC, tal como verifiquei nesta sessão. 

 

Quadro 11 – Descrição dos doentes da sessão de Reabilitação Cardíaca 

 

Nome Sexo Idade Patologia Número da sessão 

AAC ♂ 79 DPOC 44ª 

ISS ♂ 62 
Pós-excisão de adenocarcinoma do pulmão 

DPOC 
17ª 

JAMS ♂ 78 Síndrome hepatopulmonar 22ª 

JGF ♂ 73 DPOC 20ª 

MFRP ♂ 52 
DPOC 

Pré-transplante pulmonar 
10ª 

 

 

 Usualmente, são prescritos programas de 8 ou 12 sessões, podendo ser repetidos se 

necessário. Cada sessão de treino dura ≈90 minutos. 

 A sessão foi dividida em: alongamentos e reeducação ventilatória, recondicionamento 

aeróbio, treino de força e relaxamento. Inicialmente, em repouso, foram medidas a frequência 

cardíaca, a tensão arterial e a saturação de oxigénio. Depois, durante o treino aeróbio e de força, 

eram registados, de 5 em 5 minutos, a frequência cardíaca, a saturação de oxigénio e a escala 

de Borg (para a dispneia e para o esforço). 
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 Desta forma, a Reabilitação Pulmonar tem demonstrado efeitos favoráveis e duradouros 

em diversos parâmetros das doenças pulmonares crónicas, incluindo o número e a gravidade 

das exacerbações da doença, a utilização dos recursos de saúde e a sobrevida, com diminuição 

da incapacidade e melhoria da qualidade de vida (Maitin, 2015). 

 

 

Ensino 

 

 O módulo de Fisiatria está integrado na Unidade Curricular de Ortofisiatria, lecionada no 

4º ano do curso de Medicina do ICBAS. A regente é a Prof. Doutora Maria João Andrade e o 

Prof. Doutor Pedro Cantista é um dos assistentes das aulas práticas. 

Desta forma, tive oportunidade de estar presente em 2 aulas, numa das quais estive com 

os alunos a colher a história clínica e a realizar os exames físico e neurológico a uma doente do 

Internamento (anexo 10 - cama 7). Neste contexto, foram discutidas hipóteses para a etiologia 

de uma polineuropatia e respetivo tratamento. O orientador aproveitou ainda estas aulas para 

mostrar e os alunos experimentarem diferentes tipos de auxiliares de marcha, explicando a sua 

fundamentação, as suas funções, os tipos de marcha e como os regular e utilizar corretamente. 

Relativamente às cadeiras de rodas, falou sobre as suas componentes estruturais (rodas, 

travões, pedais, aros, comandos e espaldar), as cadeiras de banho e condições habitacionais 

para o seu uso. 

Na formação dos alunos de Medicina, mostra-se fundamental o treino da colheita de 

histórias clínicas e, na MFR, é evidenciada a necessidade de questionar determinadas 

particularidades aos doentes, tais como o nível de autonomia prévio ao internamento e o tipo de 

habitação. Além disso, nesta área, os alunos exercitam o exame físico referente à força muscular 

e o exame neurológico e têm um primeiro contacto com escalas de funcionalidade, por exemplo. 

Por outro lado, a prevalência de indivíduos que utilizam auxiliares de marcha e a sua variedade 

de causas fundamentam a importância de, como futuros médicos, saberem instruir sobre o seu 

uso. 

 

A Hidrologia Clínica consiste em uma Unidade Curricular opcional do 6º ano do curso 

de Medicina do ICBAS, cuja regência pertence ao Prof. Doutor Pedro Cantista. 

Estive presente em 3 aulas, nas quais foram abordados os seguintes tópicos: introdução 

à Hidrologia Clínica; importância das termas; termas mais frequentadas em Portugal e suas 

principais características; critérios de classificação das águas termais; técnicas termais 

(crenoterapia e técnicas complementares); contraindicações para a utilização das termas; cursos 

de pós-graduação de Hidrologia. 
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Além disso, tive a oportunidade de lecionar uma destas aulas, tendo como tema 

“Exercício físico”. Durante o curso, pouco ou nada se fala sobre exercício físico. Contudo, este é 

importante na saúde e na doença, isto é, tanto na promoção da saúde, como na prevenção, no 

diagnóstico e na terapêutica da doença. De facto, muitas vezes, os médicos recomendam a 

prática de exercício físico, porém, sem saber prescrevê-lo (tipo, frequência, duração e 

intensidade). Daí a pertinência desta aula, inserida no Serviço de Fisiatria, onde se elaboram 

programas de exercício adequados a diferentes situações clínicas e existem ginásios e um 

laboratório de exercício, e na área de Hidrologia, havendo ginásios nas próprias termas. A aula 

foi auxiliada por uma apresentação em PowerPoint (anexo 12), através da exposição teórica de 

alguns conceitos, mas com participação dos alunos e visualização de pequenos vídeos para 

classificação dos tipos de sistemas energéticos utilizados e de contração muscular. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 O aumento da esperança de vida da população é uma realidade e tem as suas 

implicações. Se, por um lado, a sobrevida de doenças e traumatismos graves deixa um número 

crescente de indivíduos com problemas e défices funcionais complexos, por outro, há, 

atualmente, uma expectativa de um melhor nível de saúde nos cidadãos, exercendo uma maior 

pressão sobre os cuidados de saúde (SPMFR, 2009). 

 Na verdade, a Medicina tem tido uma evolução significativa e salva cada vez mais vidas. 

Porém, isso exige que se ofereça qualidade de vida e independência, sendo necessário que o 

doente se torne o mais funcional possível, mesmo que não se consigam ultrapassar todos os 

défices. Neste sentido, a MFR é uma especialidade médica com intervenção num vasto leque de 

patologias, não só a nível da prevenção, diagnóstico e tratamento, mas, sobretudo, na promoção 

da funcionalidade física e cognitiva, na atividade, na participação e na modificação dos fatores 

pessoais e ambientais. Assim, a reabilitação traduz um processo contínuo e coordenado, que se 

inicia com o aparecimento de uma doença ou lesão e evolui até que o indivíduo desempenhe um 

papel na sociedade consistente com as suas aspirações e desejos para a vida (SPMFR, 2009). 

 Este estágio em Fisiatria foi uma experiência extremamente enriquecedora, tanto de uma 

perspetiva académica e profissional, como do ponto de vista pessoal. Considero que os objetivos 

propostos foram atingidos, tendo conseguido observar, acompanhar e avaliar doentes com uma 

variedade de patologias, em diferentes contextos (internamento, consulta externa e ambulatório). 

Além disso, a passagem pelas reuniões e pela vertente do ensino, a que também me tinha 

proposto, contribuiu para a minha evolução no percurso de futura médica. De facto, aprofundei 

os meus conhecimentos relativos à área de MFR, com aquisição de competências técnicas e 

pessoais na abordagem dos doentes e respetivas sequelas ou incapacidades. 

Destaco ainda a interação da MFR com variadíssimas especialidades, tal como constatei, 

por exemplo, no internamento, nas consultas internas, na consulta multidisciplinar do pé 

diabético e nas consultas dos reumatismos. Ademais, surpreendeu-me a notável forma positiva 

como os doentes são capazes de lidar com os problemas e a sua força para ultrapassar os 

obstáculos e adaptar-se à sua nova condição. Acredito que, para isso, contribua a dedicação e 

disponibilidade demonstrada pelos profissionais na assistência a estes doentes. 

Em suma, sinto-me satisfeita com a opção de realizar um estágio no Serviço de Fisiatria, 

onde se ensina a viver, oferecendo-se autonomia e qualidade de vida. Inserida num ano 

profissionalizante, esta experiência poderá influenciar decisivamente as escolhas para o meu 

futuro profissional.  
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Anexo 10 - Resumo dos doentes do Internamento no Serviço de Fisiatria 

 

 

Cama 1: Doente JPGBC, sexo masculino, 36 anos, residente no Porto, microbiologista, 

previamente autónomo, com hábitos sexuais de risco e fumador. Apresentou quadro de 

lombalgia e paraparesia ascendente com 1 mês e 1 semana de evolução, respetivamente, sendo 

diagnosticado um linfoma não Hodgkin B difuso de grandes células com lesão ocupante de 

espaço paravertebral com compromisso medular, submetido a laminectomia descompressiva, 

sem reversibilidade dos défices. Durante o internamento, foi também diagnosticada infeção por 

VIH, neurossífilis e toxoplasmose. Foi transferido para o Serviço de Fisiatria por paraplegia AIS 

B (nível neurológico D9), para aquisição de autonomia nas AVDs, e no qual iniciou ciclo de 

quimioterapia. O plano fisiátrico consistiu em mobilização articular manual, técnicas de facilitação 

neuromuscular propriocetiva, estimulação elétrica neuromuscular, treino de posturas, alternância 

de decúbitos, rolamentos no leito e transferências, fortalecimento muscular manual e treino de 

equilíbrio em plano inclinado. No último dia do estágio (28º dia neste Serviço), encontrava-se 

referenciado para o CRN, com melhoria nas escalas de independência. 

 

Cama 2: Doente RFN, sexo masculino, 45 anos, residente no Porto, reformado 

(farrapeiro) desde amputação transtibial bilateral de origem traumática com reimplantação do 

membro esquerdo, há 20 anos, e com fratura do colo do úmero esquerdo, há 3 meses. Foi 

admitido no Serviço de Fisiatria para tratamento de duas úlceras infetadas no pé reimplantado, 

por tendência a desenvolvimento de feridas por neuropatia. Durante o internamento, realizou 

antibioterapia e cuidados de penso na Unidade do Pé Diabético e recebeu um sapato de Baruk. 

Ademais, iniciou tratamento fisiátrico ao ombro esquerdo, que se apresentava com limitação 

articular na elevação anterior, através de fortalecimento muscular manual, mobilização articular 

manual, ultrassonoterapia e terapia por calor húmido. Apresentou recuperação favorável das 

úlceras e da amplitude articular do ombro e, no último dia do estágio (44º dia de internamento), 

aguardava uma palmilha para ter alta para o domicílio com cuidados de penso e fisioterapia ao 

ombro em ambulatório. 

 

Cama 3: Doente LSA, sexo masculino, 23 anos, brasileiro, talhante, previamente 

autónomo, sem antecedentes patológicos de relevo. Deu entrada no CHUP-HSA devido a 

acidente de viação, que resultou em politraumatismo grave (TCE, traumatismo facial e 

traumatismo torácico). Após 71 dias, tendo-se verificado progressiva melhoria clínica com 

potencial de recuperação neurológica, motora e funcional, foi transferido para o Serviço de 

Fisiatria para tratamento fisiátrico intensivo. Apresentava-se desorientado no tempo e no espaço, 
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com discurso escasso, diminuição da força muscular globalmente, equilíbrio moderado em 

sedestação e fraco em ortostatismo, sem capacidade de marcha e com necessidade de ajuda 

elevada para todas as AVDs. Realizou fortalecimento muscular manual global, mobilização 

articular manual, treino de equilíbrio e marcha, treino de AVDs e terapia da fala. No último dia do 

estágio (17º dia neste Serviço), continuava a evoluir favoravelmente a nível neurológico, da 

linguagem, motor e funcional, com alimentação e marcha autónomas sob supervisão, estando 

referenciado para o CRN. 

 

Cama 4: Doente FMARES, sexo masculino, 84 anos, residente no Porto, reformado 

(comerciante), previamente autónomo e cognitivamente bem, com fatores de risco 

cardiovascular, história de AVC hemorrágico sem sequelas, insuficiência renal crónica e 

insuficiência cardíaca classe I (NYHA). Após 20 dias de internamento no Serviço de Neurologia 

por enfarte no território da ACM esquerda, foi transferido para o Serviço de Fisiatria para 

recuperação de sequelas, nomeadamente afasia e hemiparesia direita. O plano de reabilitação 

consistiu em fortalecimento muscular global manual, mobilização articular manual para 

manutenção das amplitudes articulares, treino de equilíbrio e marcha e treino de AVDs. 14 dias 

depois, foi transferido para o Hospital da Prelada, referenciado para uma UCC de média duração, 

não tendo apresentado evolução significativa e estando dependente para todas as AVDs. 

 

Cama 4: Doente EVCB, sexo masculino, 48 anos, residente em Rio Tinto, empregado em 

churrascaria, previamente autónomo e saudável. Apresentou quadro de lombalgia com 2 

semanas de evolução, que culminou em défice motor e sensitivo nos membros inferiores, com 

diagnóstico de hérnia discal D10-D11 com compressão medular. Após 8 dias no Serviço de 

Neurocirurgia, com 2 intervenções cirúrgicas, foi transferido para o Serviço de Fisiatria, com 

paraplegia AIS A (nível neurológico D11), para continuação de tratamento fisiátrico. Assim, até 

ao último dia do estágio (10º dia neste Serviço), manteve-se a realizar mobilização articular 

manual dos ombros bilateralmente e das principais articulações dos membros inferiores, 

fortalecimento muscular manual, ensino de exercícios respiratórios para prevenir declínio da 

função pulmonar, plano inclinado, treino de equilíbrio sentado, treino da funcionalidade na 

cadeira de rodas e treino de transferências, ainda sem evolução significativa. 

 

Cama 5: Doente APPF, sexo masculino, 69 anos, residente em Leiria, reformado 

(marceneiro), previamente autónomo, ostomizado por neoplasia da bexiga, dislipidémico e com 

história de enfarte em território da ACM esquerda, há 2 anos, sem sequelas. Foi admitido no 

Serviço de Neurologia por novo enfarte em território da ACM esquerda e, ao fim de 2 semanas, 

transferido para o Serviço de Fisiatria para recuperação de sequelas, nomeadamente 

hemiparesia com face e hemi-hipostesia álgica direitas. O plano de reabilitação baseou-se em 
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fortalecimento muscular manual, mobilização articular manual, treino de equilíbrio e marcha e 

estimulação elétrica neuromuscular. Tendo apresentado evolução funcional favorável e fazendo 

marcha com auxílio de 3ª pessoa por pé direito pendente, no último dia do estágio (16º dia neste 

Serviço), aguardava tala AFO para ter alta para o domicílio. 

 

Cama 6: Doente JMAS, sexo masculino, 39 anos, residente no Porto, desempregado 

(antes, dono de restaurante), previamente autónomo, com antecedentes de alcoolismo crónico, 

hábitos alimentares erráticos e tabagismo. Foi admitido no Serviço de Medicina A no contexto de 

quadro com 1 mês de evolução compatível com o diagnóstico de miosite alcoólica com miopatia, 

que culminou em paraparesia. Após 13 dias de internamento, foi transferido para o Serviço de 

Fisiatria para continuação de tratamento fisiátrico. O plano de reabilitação baseou-se em 

fortalecimento muscular manual dos principais grupos musculares dos membros inferiores por 

contração concêntrica e excêntrica, treino de equilíbrio e marcha e treino de AVDs, com ênfase 

no vestir a metade inferior e nas transferências. Com evolução progressiva e favorável, teve alta 

para o domicílio ao fim de 15 dias neste serviço, apresentando equilíbrio e marcha autónoma e 

referenciado para um centro de reabilitação alcoólica. 

 

Cama 6: Doente MJRF, sexo masculino, 64 anos, residente em Vila Nova de Famalicão, 

trabalhador da construção civil, previamente autónomo e fumador. Apresentou quadro com 2 

meses de evolução de mialgias, perda progressiva de força dos membros e disfagia para sólidos 

e líquidos, pelo que foi admitido no Serviço de Medicina A com o diagnóstico de dermatomiosite 

provavelmente paraneoplásica. Iniciou tratamento fisiátrico ainda nesse Serviço, onde 

permaneceu durante 44 dias, com fortalecimento muscular manual global, treino de equilíbrio e 

marcha, reeducação da deglutição, treino de coordenação motora, cinesiterapia respiratória, 

ensino de posturas de drenagem e treino de transferências, AVDs e destreza manual. 

Apresentando-se inicialmente com amiotrofia generalizada, dependência para todas as AVDs e 

apenas com capacidade para fazer rolamentos no leito autonomamente, verificou-se uma 

melhoria siginificativa, sobretudo a nível motor. Efetivamente, no último dia do estágio (9º dia no 

Serviço de Fisiaria), apresentava razoável equilíbrio de tronco, marcha com auxílio de uma 

pessoa e necessidade de ajuda mínima para transferências, vestir e higiene, embora com 

manutenção da disfagia, permanecendo com alimentação por sonda nasogástrica. 

 

Cama 7: Doente CSMC, sexo feminino, 27 anos, residente no Porto, trabalhadora na lota 

de Matosinhos, previamente autónoma, com antecedentes de hipertensão arterial, alcoolismo, 

depressão e tabagismo. Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro com 2 semanas de 

evolução de parestesias que progrediram de forma ascendente, resultando em tetraparesia de 

predomínio distal e hipoestesia em luva e peúga. Considerou-se como diagnóstico mais provável 



XXXII 
 

uma polineuropatia sensitivo-motora axonal subaguda em contexto de alcoolismo e défice de 

tiamina. Até à transferência para o Serviço de Fisiatria, 2 semanas depois, manteve sintomas 

neurológicos, sem melhoria e sem marcha autónoma. O plano de reabilitação incluiu 

fortalecimento muscular manual polissegmentar com ênfase distal, mobilização articular manual 

e treino de equilíbrio, marcha, destreza manual, grafismo e AVDs. Apresentou evolução favorável 

com independência nas AVDs e, no último dia do estágio (15º dia neste Serviço), encontrava-se 

referenciada para o CRN. 

 

Cama 8: Doente MISC, sexo feminino, 54 anos, residente no Porto, empregada 

doméstica, previamente autónoma, com dislipidemia e fumadora. Recorreu ao Serviço de 

Urgência com história de 2 síncopes nas 2 semanas anteriores, febre com 8 dias de evolução, 

prostração nos 2 dias anteriores, com alterações visuais e auditivas, e hemiparesia direita. 

Esteve internada no Serviço de Neurologia durante 13 dias, com o diagnóstico de meningite 

tuberculosa complicada com enfarte cerebral em terrritório da ACM esquerda. Iniciou tratamento 

fisiátrico e foi transferida para o Serviço de Fisiatria, estando desorientada no tempo e no espaço, 

com disfagia para líquidos, disartria e hemiparesia direita com membro superior plégico. Foi 

realizado fortalecimento muscular manual global, mobilização articular manual para manutenção 

das amplitudes articulares, treino de equilíbrio em sedestação a progredir para ortostatismo, 

treino de AVDs, reeducação da deglutição e terapia da fala. Referenciada para o CRN, no último 

dia do estágio (24º dia neste Serviço), apresentava melhoria a nível da orientação temporal e da 

disartria, mas mantendo a hemiparesia direita com plegia do membro superior, com razoável 

equilíbrio em sedestação e necessidade de ajuda elevada para as AVDs. 

 

Cama 9: Doente AMM, sexo feminino, 85 anos, residente em Ermesinde, reformada 

(costureira), parcialmente dependente, mas que ambulava com apoio. Tinha antecedentes de 

síndrome metabólico, insuficiência cardíaca classe II (NYHA), insuficiência renal crónica, 

depressão, AVC há 3 anos (ataxia sequelar) e recalibração canalar lombar com descompressão 

da raíz L5 esquerda 2 meses antes da atual admissão. Esteve internada no Serviço de Medicina 

A, durante 15 dias, por descompensação da insuficiência cardíaca e pielonefrite aguda 

diagnosticadas após ida ao Serviço de Urgência por queda, da qual resultou fratura iliopúbica 

esquerda. Foi, então, transferida para o Serviço de Fisiatria por descondicionamento multifatorial, 

com dismetria e paraparesia, sem realizar marcha. O plano fisiátrico incluiu fortalecimento 

muscular manual polissegmentar, mobilização articular manual e treino de equilíbrio, marcha, 

coordenação motora, destreza manual e AVDs, com ênfase nas transferências e no vestir. 

Realizou-se uma eletromiografia, cujo relatório sugeriu a presença de uma polineuropatia 

periférica e, no último dia do estágio (22º dia neste Serviço), planeava-se a sua investigação e a 

doente já realizava marcha com auxílio de andarilho com rodas ou de uma pessoa. 
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Cama 10: Doente CSGF, sexo feminino, 33 anos, residente em Matosinhos, lojista, 

previamente autónoma e saudável. Apresentou quadro com 1 mês de evolução de lombalgia 

com irradiação para os membros inferiores com progressiva diminuição da força distal dos 

membros inferiores, com perda de capacidade de marcha autónoma. Foi internada na Unidade 

Vertebro-medular para abordagem cirúrgica de hérnia discal extrusa L4-L5 e, passado 1 semana, 

transferida para o Serviço de Fisiatria com paraplegia AIS D (nível neurológico L3) para 

reabilitação motora e reaquisição de marcha autónoma. Durante 1 mês neste Serviço, realizou 

fortalecimento muscular global manual, mobilização articular ativa-resistida da anca e joelhos e 

ativa-assistida das tibiotársicas, treino de equilíbrio em ortostatismo e de marcha, treino de 

funcionalidade no leito, treino de transferências e estimulação elétrica neuromuscular. Tendo 

apresentado boa evolução motora e funcional, com ganhos de força muscular e marcha 

autónoma com canadianas e tala AFO, teve alta para o domicílio, com indicação para manter 

tratamento fisiátrico. 

 

Cama 11: Doente MABP, sexo feminino, 44 anos, residente no Porto, empregada de 

limpeza, com ependimoma anaplásico do cone medular, previamente autónoma na alimentação, 

com necessidade de ajuda mínima para restantes AVDs, fazia marcha com tala AFO e auxílio 

de 2 canadianas. Foi sujeita a cirurgia, com remoção subtotal do tumor, e foi internada no Serviço 

de Neurocirurgia, 3 meses depois, no início da radioterapia local, com agravamento motor dos 

membros inferiores, sem capacidade de marcha. Após 25 dias, foi transferida para o Serviço de 

Fisiatria com paraplegia AIS B (nível neurológico D12) para reaquisição de autonomia nas AVDs. 

Foi realizado fortalecimento muscular manual, mobilização articular polissegmentar passiva das 

principais articulações dos membros inferiores, treino de equilíbrio em sedestação e 

verticalização progressiva, treino de mobilização em cadeira de rodas e de transferências, treino 

de funcionalidade no leito, treino de AVDs em cadeira de rodas e estimulação elétrica 

neuromuscular. No último dia do estágio (18º dia neste Serviço), encontrava-se referenciada para 

o CRN, funcionalmente sem evolução significativa: autónoma na alimentação, na higiene pessoal 

e a vestir a metade superior do corpo; independência modificada no banho; necessidade de 

muita ajuda para vestir a metade inferior do corpo e de ajuda moderada para as transferências. 

 

Cama 12: Doente ACAM, sexo feminino, 61 anos, residente no Porto, reformada (técnica 

oficial de contas), previamente autónoma, com história prévia de aneurisma cerebral há 28 anos, 

DPOC, dislipidemia, patologia osteoarticular (artroplastia da anca esquerda e coxartrose direita) 

e tabagismo. Foi transferida para o Serviço de Fisiatria, após 57 dias de internamento na Unidade 

de Cuidados Intensivos Polivalentes e no Serviço de Neurologia devido a hemorragia cerebral 

tetraventricular e hidrocefalia aguda, para realização de programa de reabilitação intensivo. Este 

incluiu mobilização poliarticular manual passiva e ativa-assistida com evolução para ativa-
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resistida, treino de equilíbrio e marcha, terapia da fala, reeducação da deglutição e massagem 

manual, ultrassonoterapia e terapia com calor húmido na anca direita. Durante os 91 dias neste 

Serviço, apresentou melhoria das funções superiores (nomeação, cálculo e memória) e 

conseguiram-se ganhos a nível de força muscular, mobilidade e equilíbrio. Foi transferida para o 

Hospital da Prelada, aguardando vaga para uma UCC de média duração. 

 

Cama 12: Doente MFMP, sexo feminino, 63 anos, residente em Penafiel, reformada 

(empregada doméstica), previamente com integridade cognitiva e, há 1 ano, dificuldade da 

marcha e necessidade de ajuda moderada nas AVDs por lombalgia. Foi internada eletivamente 

para abordagem cirúrgica de estenose canalar severa L3-L4-L5, tendo sido também 

diagnosticada uma mielopatia cervical C5-C6 devido a hérnia discal, pelo que foi 

reintervencionada. Posteriormente, foi transferida para o Serviço de Fisiatria para otimização 

funcional, no contexto de tetraplegia AIS D (nível neurológico C5), apresentando desorientação 

e lentidão cognitiva. Iniciou fortalecimento muscular manual, mobilização articular manual, 

cinesiterapia corretiva postural, exercícios de expansibilidade torácica, estimulação elétrica 

neuromuscular e treino de mudanças de decúbito, transferências, mudança postural e destreza 

manual. No último dia do estágio (9º dia neste Serviço), referenciada para o CRN, apresentava 

melhoria ligeira na orientação, autonomia na alimentação e necessidade de ajuda moderada nas 

transferências e elevada para o banho e para vestir. 

 

Cama 13: Doente AJVM, sexo masculino, 50 anos, residente em Bragança, agricultor, 

previamente autónomo, fumador e sem antecedentes patológicos de relevo. Deu entrada na 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes por traumatismo vertebro-medular com secção 

medular D3-D4 e traumatismo torácico, onde se manteve durante 50 dias. Iniciou reabilitação 

respiratória e motora e foi transferido para o Serviço de Fisiatria com paraplegia AIS A (nível 

neurológico D4), défice de força muscular distal dos membros superiores e de destreza manual, 

no contexto de polineuromiopatia do doente crítico, e ventilação espontânea, mas com 

dificuldade em mobilizar secreções. Foram realizadas cinesiterapia respiratória, técnicas de 

percussão e vibração torácica, fortalecimento muscular manual dos membros superiores, 

mobilização poliarticular manual (ativa assistida nos membros superiores e passiva nos membros 

inferiores), treino de destreza manual, motricidade fina e pinças interdigitais, estimulação elétrica 

neuromuscular nas mãos, treino de funcionalidade no leito (alternância de decúbitos, rolamentos 

e transferências) e treino de equilíbrio sentado. Durante 47 dias neste Serviço, apresentou 

evolução favorável a nível respiratório e dos membros superiores, tendo tido alta para o CRN, 

com manutenção da paraplegia e a fazer mobilizações no leito com auxílio dos membros 

superiores, dependente para as restantes AVDs. 
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Cama 13: Doente ME, sexo feminino, 85 anos, residente em Vila Nova de Gaia, 

reformada (enfermeira), previamente autónoma, diabética, hipocoagulada por fibrilhação 

auricular paroxística e com história de TCE há 1 ano, sem sequelas. Recorreu ao Serviço de 

Urgência por queda, com fratura do grande trocânter esquerdo sem desvio, fratura do 6º arco 

costal direito e TCE com edema na órbita esquerda, sem mais complicações. Foram referidas 

várias quedas recentemente, assumidas no contexto de défice de equilíbrio, uma das quais 

resultou em fratura do colo do úmero, 1 semana antes, mantendo imobilização do membro 

superior. Foi transferida para o Serviço de Fisiatria para reaquisição da marcha e otimização 

funcional nas AVDs, tendo iniciado fortalecimento muscular manual global, com ênfase nos 

membros inferiores, mobilização articular manual para evitar contraturas e treino de equilíbrio e 

de marcha nas barras e com andarilho, no penúltimo dia do estágio no Internamento. 
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Anexo 11 - Critérios de admissão no Internamento de Fisiatria 
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Anexo 12 - Slides apresentados na aula sobre “Exercício físico” 
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