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Introdução: Os estágios extracurriculares de medicina, caracterizados como elementos do 

“currículo paralelo”, são atividades exercidas com o intuito de adquirir experiências clínicas e 

práticas no acompanhamento de serviços e/ou profissionais [1,2]. Tais atividades costumam 

ser bastante procuradas pelos graduandos de medicina, apesar da alta carga horária do curso e 

da grande demanda de estudo imposta pelos currículos das universidades. Além disso, podem 

abranger diversas áreas do conhecimento médico, a exemplo de pesquisa científica, 

atendimento ambulatorial/hospitalar, práticas cirúrgicas, ações de extensão na comunidade, 

dentre outras [1]. Segundo estudos prévios, a maioria dos estudantes demonstra alto grau de 

satisfação após participação em atividades extracurriculares (ex., estágios em hospitais) [3,4], 

além de que tal prática se encontra associada com melhor desempenho em diferentes 

atividades acadêmicas da própria universidade [5]. O estímulo para realização de atividades 

extracurriculares pode ser originado de iniciativas diretamente associadas ou não com a 

instituição de ensino a qual o acadêmico faz parte. Muitas das vezes, a oportunidade para tais 

atividades surge de organizações já consideradas extracurriculares, a exemplo de ligas 

acadêmicas, laboratórios/fundações de ensino/pesquisa e associações de atividades de 

extensão e intercâmbio. Estas últimas, por sua vez, ganham destaque no que tange a 

realização de ações em contexto internacional, visto que aliam cooperações entre serviços 

extracurriculares de universidades/hospitais de diferentes países. É importante também 

ressaltar que a participação em intercâmbios extracurriculares internacionais se faz de grande 

valia para o aperfeiçoamento profissional e educacional do graduando, bem como de seu 

currículo [5]. Objetivos: Relatar a experiência em um estágio extracurricular na área cirúrgica 

em Coimbra, Portugal. Descrição da Experiência: Uma acadêmica de medicina de Belém se 

inscreveu para um programa de intercâmbio internacional, com o intuito de realizar um 

estágio em Coimbra, Portugal, sendo que a mesma foi selecionada e ficou acomodada no 

alojamento próximo a universidade e hospital onde atuaria. Assim, durante o mês de julho de 

2018, ela teve a oportunidade de estagiar, de segunda a sexta no período da manhã, de 9 às 13 

horas, durante trinta dias, no setor de neurocirurgia em um hospital de Coimbra, em Portugal. 

Durante o período, a aluna teve a oportunidade de acompanhar cirurgias de aneurisma, 

medula espinhal e retirada de tumores cerebrais, e também de participar de discussões clínicas 

com dois preceptores do serviço, bem como das visitas médicas. Além disso, a acadêmica 

pode realizar práticas, como de paramentação e sutura, bem como participar do atendimento 

ambulatorial de pacientes no setor e obteve contato com profissionais médicos e da área da 

saúde, podendo comparar a realidade brasileira com a portuguesa. Durante todas as segundas 

e quartas, a estudante ia ao bloco cirúrgico com o preceptor, que permitia que a mesma 

entrasse em campo cirúrgico para auxiliar e aprender, já nas terças, a mesma passava a visita 

nas enfermarias em conjunto com staffs e residentes, permitindo o conhecimento dos casos 

presentes do local, bem como o acompanhamento dos pacientes operados. Já nas quintas-

feiras, era feito o ambulatório de neurologia e neurocirurgia, onde se debatia sobre 

tratamentos, exames de imagem e condutas no exame físico, enquanto que na sexta-feira era 
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feito a discussão clínica, onde um residente escolhia um caso específico, geralmente de difícil 

abordagem, para que os staffs e o chefe do serviço pudessem avaliar e discutir qual seria a 

melhor medida para aquele paciente. Durante todo o período, também foi incentivado o 

contato com outros intercambistas, de outros países, permitindo o conhecimento maior sobre 

saúde pública e educação médica em diversos lugares do mundo, como Coréia, Rússia, 

Indonésia e México. Resultados: Para a estudante, a experiência foi extremamente positiva, 

visto que permitiu um maior contato com uma disciplina cirúrgica pouco abordada na prática 

médica, além de ter permitido um aperfeiçoamento em relação ao raciocínio clínico voltado 

para a neurologia, um maior conhecimento sobre a neuroimagem, bem como a comparação do 

sistema de saúde de Portugal com o do Brasil, permitindo um olhar crítico sobre as políticas 

de saúde e relações médico-paciente realizadas nos dois países. Assim, o estágio permitiu uma 

formação profissional mais crítica e humanizada, com uma formação profissional mais 

engajada, além de ter permitido um conhecimento prático da área cirúrgica e clínica 

relacionada ao assunto. Ao final do estágio, ainda foi feito uma avaliação com a aluna, que 

teve que preencher um formulário em que podia avaliar a hospitalidade, bem como o estágio e 

setor em que foi inserida. Com o término do estágio, a aluna recebeu um certificado assinado 

pelo preceptor, com o carimbo do hospital, com o intuito de comprovar sua participação no 

estágio extracurricular. Conclusão: A oferta de estágios extracurriculares é uma forma dos 

estudantes de medicina terem maior contato com áreas de seu interesse ou que não são tão 

bem abordadas na grade curricular, sendo uma ferramenta de ensino-aprendizagem por 

metodologias ativas. Estes estágios permitem uma maior fixação do conteúdo aprendido na 

sala de aula, bem como uma melhor visão sobre a condução prática de diversas patologias e 

da realidade médica dentro de hospitais, postos de saúde e pronto-atendimentos. Além disso, a 

possibilidade de realizar estágios fora do Brasil permite um maior conhecimento sobre as 

práticas médicas ao redor do mundo, atiçando o conhecimento dos estudantes, bem como o 

senso crítico, permitindo uma comparação entre os diversos modelos de saúde, com suas 

qualidades e defeitos, o que irá tornar este estudante um profissional mais engajado e melhor. 

 

Descritores: Intercâmbio internacional educacional, Ensino, Estágio clínico. 
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