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Resumo 

 

      O presente Relatório pretende apresentar todo o trabalho realizado durante o 

Estágio, na Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Santa 

Maria, com a população pediátrica. Durante o Estágio realizaram-se dois tipos de 

trabalho: um em regime de Ambulatório (Consultas Externas) e outro em contexto de 

Internamento (Piso 6 – Unidades de Neurologia, Doenças Metabólicas, Hematologia e 

Unidade Pluridisciplinar Assistencial). 

      Em Ambulatório são efectuadas consultas de triagem, avaliações psicológicas e 

acompanhamentos psicológicos. Em Internamento realizam-se acompanhamentos às 

crianças e adolescentes hospitalizados, bem como, às suas famílias. Além das 

actividades mencionadas, foram também efectuadas outras como, a formação de grupos 

terapêuticos, a participação em reuniões e a apresentação de casos clínicos e de artigos 

científicos. 

 

Palavras-chave: Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência; Ambulatório; 

Internamento; Consultas de Triagem; Avaliações Psicológicas; Acompanhamentos 

Psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

      This report aims to present the work done during the Stage in the Child and 

Adolescent Psychiatry Unit, Hospital de Santa Maria. During the stage there were two 

kinds of work: one in the Ambulatory (Outpatient Visits) and another in the Internment 

(Floor 6 - Units of Neurology, Metabolic Diseases, Hematology and Multidisciplinary 

Care Unit). 

       In the Unit, we have done Outpatient screening, Psychological evolutions and 

reviews and Psychological Accompaniments. Internment was held in-accompaniments 

to hospitalized children and adolescents, as well as their families. Besides the activities 

mentioned we accomplished other tasks as formation of therapeutic groups, 

participation in meetings and presentation of clinical cases and scientific articles. 

 

Key-words: Psychiatric Unit for Children and Adolescents, Outpatient, Inpatient; 

Queries Screening; Psychological Reviews, Psychological Accompaniments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


