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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.2: Representações sobre si próprio 

 B.4.2.1 - Construídas por si próprio
 B.4.2.1.2 - O que está diferente 

3.03 Acho que me consigo pôr com mais facilidade no lugar das outras pessoas. E acho que o 
curso teve influência em mim. 

3.03 Concretas não mas eu acho que são coisas pequeninas que me vou apercebendo disso. Acho 
que pensava muito mais em mim e não nas outras pessoas, agora acho que me consigo 
colocar mais no lugar das outras pessoas. 

3.03 Acho que foi no prático, mas no teórico também, no teórico também e acho que foi nos dois 
mas talvez um bocadinho mais no prático como tive directamente em contacto com as 
pessoas. Complementam-se. 

3.03 Sim, sim e também o ouvir. Estar mais disponível para ouvir acho que é cada vez mais 
importante não só como pessoa mas também como enfermeira, portanto, mostrar 
disponibilidade para ouvir a pessoa e estar atenta, observar tudo aquilo que a pessoa quer 
dizer, portanto verbal e não verbal. 

3.03 O ano passado acho que não queria ser enfermeira. Mas quando entrei para a escola... 
Quando entrei: “Não vou ser enfermeira”. Agora acho já quero e vou gostar. 

3.03 Estava um bocado focada na Medicina e também não sabia o que era isto de Enfermagem. E 
agora se calhar também não sei muito bem, não é? Só agora comecei o 2º ano mas já tive 
experiência de estar no Hospital e Centro de Saúde e gostei. Gostei bastante pelo facto de 
podermos estabelecer uma relação com as pessoas e trabalharmos directamente com elas e 
isso realmente é aquilo que eu gosto de fazer é trabalhar directamente com as pessoas, e então 
a ver resultados positivos, melhor.  
[E o que a fez mudar de ideia, foi?] 
Acho que foi estar em contacto mesmo no Centro de Saúde e Hospital com os doentes e até 
mesmo com os enfermeiros. Para já foram todos impecáveis, por sorte, ou não, foram todos 
impecáveis connosco enquanto alunos... e pá... vamos estagiar..foram todos impecáveis. E o 
facto de poder lidar directamente com o doente e algumas situações engraçadas que se 
passaram em estágio em que realmente vi que haviam vários benefícios em seguir esta 
profissão apesar de ser cansativo.  
Foi mais o contacto directo até porque este ano daquilo que nos já demos na Enfermagem 
Médica e Cirúrgica e as Patologias e tudo mais, também já gosto mais a comparar com o ano 
passado. O ano passado foi muito “soft” em relação àquilo que já estou a perceber que vai ser 
este ano. Acho que vou aprender muito mais, até mesmo na terapêutica e tudo. Acho que vou 
gostar muito mais por causa disso. 

3.03 Sim, sim mas não ponho já Medicina de parte até porque agora abriu um curso novo ou vai 
abrir, acho que é em Portimão, que é um Curso de medicina mas só para Licenciados em 
áreas de saúde e ainda não sei se vou fazer esse curso... Não faço ideia. Só ouvi falar... 
Portanto, ainda não pus a hipótese de parte, mas que estou a gostar de enfermagem, estou e 
acho que vou gostar de ser Enfermeira, acho que sim. 

3.04 Tenho uma vaga ideia do ano passado, era…estava muito centrado na técnica, acho que 
(hesitação) o lado mais humano, digamos, não me dizia assim tanto apesar de eu achar que 
um enfermeiro estava mais presente do que o médico. Agora acho que dou muito mais valor 
ao lado humano, À comunicação, à relação do enfermeiro com o utente do que propriamente 
às técnicas que no primeiro todos nós achamos que a técnica é que é importante e 
esquecemos um bocadinho o resto, e o estágio (hesitação), o hospital principalmente, serviu 
muito para desenvolver essa técnica…competência da comunicação e relação com o utente 
que está numa posição que não é favorável 

3.04 Acho que sim, porque…inicialmente eu ficava em pânico, cada vez que entrava lá no serviço 
cada vez que entrava dentro da unidade do utente, ficava em pânico não sabia o quê que havia 
de dizer, como é que havia de o abordar acho que…apesar de ainda sentir alguns receios em 
estabelecer o primeiro contacto, acho que já foram superadas algumas dificuldades. 

3.04 Eram não saber mesmo o que é que havia de dizer assim no primeiro contacto e fazia-me um 
bocado de confusão invadir, entre aspas, o espaço daquela pessoa. Não sabia como é que ela 
iria reagir à minha presença enquanto estudante. 

3.04 Eu acho que…vejo as pessoas agora de outra forma Antes eu tinha um bocado a mania de 



julgar as pessoas… acho que, agora já não há tanto, até porque não tem que haver, essa 
vontade, entre aspas, de julgar o outro pela aparência ou por qualquer outra coisa que ele faça 
ou diga. E acho que em relação a isso mudei um bocado. 

3.04 A forma como eu me vejo eu acho que não mudou muito, a forma como eu me vejo a mim. 
Pode ter mudado e eu não ter reparado nisso. 

3.05 estou diferente enquanto pessoa, enquanto Elsa, não mudei, mudei no sentido em que eu já 
tinha uma percepção, já tentava perceber um bocadinho aquilo que se passava à minha volta e 
agora acho que consigo analisar mais profundamente aquilo que se passa. Por exemplo, sei lá, 
se estou com os meus familiares ou assim consigo perceber às vezes, através de expressões, 
se estão bem, se estão mal, se estão afectados com alguma coisa, já consigo olhar para as 
pessoas um bocadinho mais e dizer “O que é que se passa?”, “Queres falar?” e nisso era algo 
que eu já fazia mas era um bocadinho mais forçado e agora sai-me mais naturalmente. 

3.05 E também... eu sempre fui muito calma em situações que envolvem estar doente ou sei lá 
uma emergência dentro de um hospital, mas agora além de estar mais calma sinto que estou 
mais prática e isso ajuda-me, ajuda-me a ordenar ideias e a despachar, e é importante porque 
tenho algumas pessoas idosas na família que volta e meia isso acontece e isso ajuda-me 
bastante a ganhar mais prática nalgumas questões. 

3.07 Na relação de comunicação, acho que foi a minha principal evolução. Eu acho que quando 
cheguei à enfermagem era um bocadinho mais tímida, menos dada às pessoas, entre aspas às 
pessoas, com uma relação um bocadinho mais distante enquanto agora...além de conseguir 
distinguir os limites que se calhar às vezes não posso ultrapassar para tentar criar uma relação 
mais terapêutica porque depois há doentes que vão embora e depois há doentes que morrem e 
assim... muitas vezes provoca sofrimento por muito que não queiramos, acho que consigo ter 
uma relação mais cúmplice entre mim e o doente. Depois...em quê que mudou... 

3.07 [porque é que mudei] Não sei, mas ver uma pessoa internada se calhar... o primeiro impacto 
não foi assim tentar assim uma relação um bocadinho mais distante, mas agora parece que 
depois da experiência me fez mudar um bocadinho, já me consigo entregar e há certas 
situação que se calhar no início me chocavam e que me faziam pensar mais e agora já é mais 
natural. Acho que principalmente o primeiro ensino clinico no hospital. 

3.15 Talvez na forma de estar com os outros. Na forma de relacionar, de falar, de tocar, de cuidar, 
de me preocupar... sim...estou mais atenta, atenta aos problemas dos outros, aquilo que o 
outro quer transmitir acho que nisso...mesmo...não só com os doentes, estou a falar mesmo 
com as outras pessoas, com os meus colegas, com a minha família. 

3.06 Alguma angústia. Saber que, já como estudante, tenho algumas responsabilidades. Tenho que 
saber as coisas muito bem, o que digo, o que não digo e o que fazia esse handicap não é a 
dificuldade que às vezes temos de avaliar situações, mas não estou habituada a avaliar 
situações. Como é que eu sei aquilo que faço? 

3.06 Há menor vergonha, mais desinibição. Nós como que, ao mesmo tempo é difícil também. 
Temos que controlar os nossos gestos, a nossa linguagem corporal, mas, por outro lado, 
trabalhamos muito com o corpo e pronto. Com as mãos é frequente, porque elas podem 
transmitir, tal como, mas outros profissionais também, como os fisioterapeutas. Outro curso 
que eu pensei, mas preferia menos geral, mais específico e não era bem o que eu pretendia. 
Fisioterapia, Reabilitação psicomotora, naturopatia. 

3.09 Eu acho-me muito diferente. Acho que cresci a nível pessoal e profissional , isto não é só 
uma balela. Concretamente, acho que por exemplo a nível académico acho que consegui 
aprender mais, perceber mais as coisas, ligar as informações não é só como na primária ou 
secundário, ouves aquela matéria a gente sabe aquilo e aquilo é estanque, acho que , pronto 
este curso permitiu-me visualizar melhor o todo, por assim dizer, e é importante. 

3.09 Sim, eu acho que antigamente via o mundo de uma forma plana e agora consigo ver a três 
dimensões, acho que consigo integrar tudo também tem a ver com a parte académica como eu 
disse, mas consigo analisar mais criticamente as coisas que faço, que vejo e baseá-las 
nalguma coisa, fundamentar... 

3.09 Eu sou mais extrovertida quando já conheço a pessoa, quando já tenho algum tempo de 
relação, não é logo ao inicio. Mas demoro tempo a conseguir entrar mais nessa parte de ser 
extrovertida. E acho que às vezes pode não ser tão bom.(...) Porque por exemplo posso não 
ter tempo suficiente para chegar à fase de extrovertida que acho que é uma fase importante. 
Por exemplo não é estar a cuidar de uma pessoa, nos cuidados, e estar com uma cara sisuda, 
não é que eu esteja, mas não estar tão à vontade e depois não vou ter tempo se a pessoa tem 
alta ou numa simples consulta, eu tive em podologia e as consultas eram de uma hora, uma 
hora e tal e as consultas havia aqueles micromotores para tratar as unhas e aquilo fazia 



barulho e uma coisa que me fazia muita impressão ao inicio era como é que conseguia estar a 
falar com a pessoa  e estar com aquele barulho e estar a fazer, ao inicio claro que isso é difícil 
estava concentrada na técnica, mas depois com o tempo, com o tempo de várias consultas, 
não foi com o tempo de uma consulta, que acho que isso depois veio a melhorar, consegui 
conciliar o barulho e intercalando ia fazendo, depois tirava, ia falando com a pessoa, ia 
tentando sempre que tivesse um acompanhante, naquelas consultas como eram demoradas a 
pessoa estava ali sozinha e às vezes os momentos que não estava a falar com a pessoa era 
importante ter um acompanhante nem que fosse para falar e acho que desenvolvi mais essa 
parte de juntar a parte técnica àquele contexto de..que não era o melhor por causa  daquele 
barulho que era mesmo... aquilo parecia o dentista (risos). Mas conciliar, conseguir falar, 
interagir sem ser tecnicamente com o outro. 

3.09 Tenho, acho que sim. No primeiro ano era muito mais tímida por assim dizer. Acho que sim, 
mas acho que tem vindo a melhorar.  

3.08 Eu acho que também nunca fui muito de criticar as pessoas, acho que agora ainda estou 
mais... por exemplo ainda começo a pensar “Calma, a pessoa pode ter alguma razão..” 

3.08 Os meus amigos, porque qualquer coisa que eles explodem logo, eu estou lá um bocado para 
apaziguar as coisas (risos). Não sei, assim as pessoas em geral, não há alguém assim 
específico que me lembre que tenha dito isso. 

3.10 Isso tenho a certeza absoluta que faço muito menos, porque às vezes a gente comenta e nem 
pensa na situação que está por trás e acho que agora começo a fazer as coisas…primeiro 
pergunto sempre: “Mas espera lá, contextualiza lá isso…” e depois sim, tento ver a situação. 
Tenho sempre aquela noção de “calma lá, que isto pode não ser bem assim”. 

3.10 Acho que faço menos juízos de valor. 
3.12 Não sei exactamente concretizar, mas pronto estou mais competente ao nível da parte técnica 

e tudo. 
3.12 Eu por exemplo tinha muita dificuldade em lidar com as situações de final de vida e se calhar 

a enfermagem levou-me a ver as coisas um bocadinho diferentes e a ponderar como devia 
reagir e como não devia reagir e se calhar nesse sentido ajudou-me a ser uma pessoa mais 
assertiva 

3.12 Eu sempre fui uma pessoa que às vezes digo as coisas e sou um bocado bruta a falar e não 
tinha essa noção até entrar para aqui, porque sei lá  às vezes eu dizia as coisas às pessoas e as 
pessoas ficavam assim coiso, mas eu não reparava naquilo que suscitava nas pessoas e agora 
estou um bocado mais ponderada e percebo exactamente como é que a forma como falo ou a 
forma como me expresso que efeito é que vai surtir na pessoa que estou a falar. E se calhar 
estou um bocadinho mais ponderada e digo as coisas de outra forma  agora digo as coisas, 
explico e perceber melhor ao fim ao cabo. 

3.13 estou (risos) muito mais, muito mais sensível, é assim… estou derivado a emancipação, sabe? 
É assim, é complicado ser mãe… ter as coisas de casa para fazer e depois estar sempre a 
pedir ao professores ou para sair mais cedo ou para chegar mais tarde e depois tenho os 
olhares dos outros colegas, pronto... que considero…(...) claro que toda a gente tem os seus 
problemas, tem a sua vida. Pronto e… sinto me um bocado mal em relação a isso, é…é…é 
complicado e… com o…o prolongar do… do… do curso é que cada vez vai ser mais 
complicado, porque no terceiro ano vai ser muitos mais estágios, no quarto ainda pior e… 
trabalho e… sei que vai ser mais complicado. Vamos ver… 

3.13 Agora já consigo ver as pessoas de maneira diferente, tentar perceber… já consigo perceber 
através do olhar, da expressão da pessoa, já consigo perceber se a pessoa realmente está a 
sentir dor, se não está, e pronto, já… 

3.11 Eu acho que estou diferente em tudo porque vou ganhando os conhecimentos e isso faz com 
que... vou ter que pensar para dizer isso. Lidar com as pessoas que... é diferente porque não 
tinha experiência, nunca toquei numa pessoa agora quando fico próxima de uma pessoa 
parece que sou eu, aquela pessoa igual a mim, eu também posso estar naquele estado, não 
contando com isso mas aquela pessoa... tenho que tratar dessa pessoa porque essa pessoa 
precisa de ajuda. Se tivesse os conhecimentos, se calhar não estaria a pedir. Mesmo que 
estivesse a pedir, a pessoa sempre precisa do outro, precisamos sempre um do outro. 

3.11 Sim mas eu acho que ganhei mais sentimento em relação ao outro, tinha, mas agora cresceu 
mais. 

3.11 Sim, agora vejo as coisas diferentes, não tenho ainda muito conhecimento, mas quando vejo 
as coisas posso analisar sem falar com a pessoa, tenho uma visão diferente... 

3.11 Sim, principalmente... (imperceptível) ...psicológico, quando uma pessoa está muito em 
baixo, quando uma pessoa precisa de ajuda e quer falar (hesitação) quer falar mas não... não 



consegue... quando a pessoa precisa de falar ou precisa de ajuda... por exemplo, uma coisa 
simples: dispneia; eu percebo logo, são coisas pequeninas penso eu. 

3.14 O ano passado acho que mudei muito…até porque vim do secundário para o ensino superior. 
Este ano sinceramente (risos) na confusão que isto anda acho que não evolui coisa nenhuma e 
acho que já devia ter aprendido até mais do que aquilo que aprendi até agora. 

3.14 o ano passado principalmente apercebi-me de… da parte mais humana das pessoas, não 
estava nada desperta a isso, era uma pessoa mais tecnicista, mais das matemáticas, dos 
números fiquei mais desperta às áreas mais da psicologia da filosofia, do cuidar, do falar, do 
conversar, dessas coisas… Este ano voltei-me outra vez mais para a parte mais técnica, 
também estamos a falar mais nas doenças mais… 

3.14 Primeiro, comecei a andar muito mais calma (risos) (...) muito mais calma. Comecei a ter 
noção de outras coisas, a ver o mundo de outra maneira, a realidade de outra maneira, até o 
comportamento das outras pessoas de outra maneira – se a pessoa se comporta assim é 
porque tem uma razão para isso, então qual será essa razão… e até fazer este pensamento 
todo estou mais calma, mais serena, não… não me exalto tanto como era antigamente. 

3.16 Tomei mais noção da realidade que eu não tinha muitos contactos, nem com os Hospitais, 
nem com Centros de Saúde. Percebi a realidade de, tanto em comunitária como em centro 
hospitalar, adquiri muitos conhecimentos em diversas áreas tudo relacionado com 
enfermagem, aprendi a relacionar-me melhor com as pessoas, tinha uma certa dificuldade em, 
no início, numa relação, agora parece que já me libertei um bocadinho desse obstáculo. 

3.16 Preocupo-me mais, não era despreocupado mas era mais despreocupado que agora, agora 
qualquer coisinha “ Mãe, vai ao hospital” “Vó, qualquer coisa…”, preocupo-me com a saúde 
da minha família, às vezes quem vai lá a casa brincam e eu procuro dar indicações às pessoas 
para resolverem os seus problemas.  

3.16 Agora tudo o que esteja relacionado com a saúde que dê na televisão preocupo-me mais, 
porque tomei mais contacto com a realidade porque vivia assim um bocado despreocupado 
com esses assuntos, não despreocupado completamente, mas menos do que agora. 

3.17 A forma de percepcionar os problemas, isso é normal numa pessoa que não está habituada ou 
que simplesmente não sabe percepcionar o problema por si só, só o problema, uma coisa que 
eu tenho vindo a reparar é que consigo neste momento observar o problema e todo o conjunto 
de sistemas que estão, digamos, interdependentes. E consigo basicamente ver as 
consequências, o que poderá ser feito ou que vai acontecer a seguir e tenho um pensamento 
mais sistemático, pronto, consigo destacar esse aspecto.[o que contribuiu] As experiências do 
estágio e das pessoas, principalmente dos professores 

3.19 Sou uma pessoa mais calma. Muito mais calma. Mas uma diferença... tenho ido com mais 
calma para as coisas. Saio um bocadinho ao meu pai, qualquer coisa e explode logo. Não 
agora,não... um bocadinho mais calmo, acho que consigo ouvir mais o que as pessoas têm a 
dizer. Sou uma pessoa mais aberta ao que os outros dizem. [Porquê?] O que os professores 
nos têm ensinado quanto aos doentes, a própria convivência com os colegas, porque os 
colegas que estão aqui também ajudam bastante. Essencialmente isso, os professores 
ajudaram bastante a isso porque ao transmitirem nas aulas a ideia que temos de ser serenos e 
que temos de passar ao doente confiança e segurança, isso ajuda a tornarmo-nos noutras... ou 
seja, temos que demonstrar calma, se eu vou demonstrar o meu nervosismo, vou transmitir 
mais nervosismo à pessoa,e isso ajuda a manter-nos calmo.   

3.19 Eu tinha uma opinião formada e enquanto não houvesse uma prova que aquilo era mesmo 
assim a minha ideia tinha que ir para a frente, era muito teimoso. Agora não, sou muito mais 
aberto, ponho-me a pensar “Não, se calhar a pessoa tem razão, deixa-me ver porque se calhar 
tem mesmo razão.   

3.22 Se calhar já vejo de outra maneira, mesmo sem ser em contexto de estabelecimento de saúde, 
quando uma pessoa precisa de ajuda, se calhar já estou mais disponível e desperto para 
qualquer situação. Porque uma pequena situação pode ser uma bola de neve e pode ser 
travada logo ao princípio. 

3.20 Tenho mais curiosidade também em saber, em pesquisar sobre problemas relacionados com a 
saúde, doenças ou prevenções.(...), como estou a tirar um curso de saúde, desperta sempre 
mais a curiosidade de procurar temas, posso estar a desfolhar um jornal e antes passava por 
algo sobre saúde e não lia, lia o título e agora leio. Sou capaz de ler a notícia inteira. 

3.20 acho que olho para as pessoas de maneira diferente, e consigo achar se a pessoa tiver, consigo 
achar algo de diferente ou anormal, que não que não via dantes. Também sou muito 
observador. (...) Ver, são alterações físicas, uma pessoa que tem uma postura menos correcta, 
por acaso uma pessoa que seja bulímica, por exemplo, olho e vejo logo, dantes nunca na vida 



iria pensar que conseguiria diagnosticar algo só assim pelas mãos. 
3.21 A respeitar a pessoa, a saber ouvi-la. Eu falo muito, não é? E quando estou com alguém e 

tenho mais confiança eu falo muito e por vezes não me apercebo estou ali a quebrar o elo da 
pessoa que está à minha frente e eu. (..) Não estou a dar espaço. E no estágio que fiz, acho 
que foi um marco na minha vida que eu nunca vou esquecer. 

3.25 ajudou-me a ficar diferente quando falo com as pessoas, para já a não julgar e pensar logo, 
não que eu fizesse propriamente isso mas na altura dizer, as pessoas dizerem uma parvoíce 
qualquer a nível de tratamento e nós olharmos para aquela pessoa e ficarmos a pensar “Que 
estupidez! Isto não faz sentido nenhum. Isto não tem nada a ver”, tentar perceber que ok 
aquela pessoa disse aquilo porque tem alguma razão para dizer aquilo, não é só porque é 
ignorante é porque lhe foi introduzido aquele pensamento ou aquela explicação e tentar de 
uma forma mais assertiva tentar explicar e tentar ver àquela pessoa que realmente aquilo não 
é assim que funciona e que funciona,  ou qual a melhor maneira. 

3.25 E estar mais desperto para compreender os aspectos sociais e o ambiente em que aquela 
pessoa está inserida e dessa maneira, lá está, conseguir pegar naquilo que aquela pessoa 
acredita devido ao ambiente onde está inserido e redireccioná-la para o melhor caminho ou 
redireccioná-la para a coisa correcta a fazer 

3.26 eu era muito mais distante das pessoas, muito mais indiferente à outra pessoa…não quer dizer 
que fosse por maldade, não era por necessidade mi… era mesmo maneira de ser. Hoje em dia 
estou muito mais alerta para esse determinado...para a pessoa que está debilitada e para..se 
calhar um deficiente que nem sequer, talvez, ligasse tanto que passasse ali na rua, ou fosse 
mais uma pessoa..não estou a dizer que desprezava a outra pessoa, mas estou muito mais 
desperto, estar atento a ver as necessidades na sociedade em geral que essas pessoas têm. 

3.26 Acho que tenho uma maneira muito mais sensível, muito menos fria, muito menos 
calculista… Tenho os pés mais assentes na terra.. Mais realista. 

3.26 Eu fui educado num colégio que estamos muito mais fechados a determinadas coisas e 
saímos cá para fora e, vou utilizar uma expressão, se calhar um bocadinho mais ler a 
identidade e o resto é paisagem… nós é que somos importantes e o resto é tudo paisagem e a 
vinda para o curso de enfermagem, não só a vinda para o curso de enfermagem mas outras 
variáveis, mas foi uma delas, modificou esta minha maneira de ser. Eu acho que, também por 
esse motivo é que a Enfermagem nunca foi a minha primeira opção.  Porque digamos que nós 
temos tarefas que à minha boca, antigamente, me faziam, de certa maneira, ser …não é mais 
rebaixado à outra pessoa mas…(...) Menos qualificadas, menos dignas…E hoje em dia, acho 
que fazer determinada tarefas que o enfermeiro faz são tão dignas como fazer um diagnóstico 
de uma doente. 

3.26 Era mais retraído e ainda sou um bocado…mas o ouvir a pessoa…eu sou retraído mas (...) 
mas não tenho problema qualquer, de facto, seja com quem for...uma pessoa que esteja com 
um problema qualquer, seja qual for, de falar com a pessoa, mas não sobre mim, tem que ser 
sobre… 

3.24 Talvez mais humano. 
3.27 Agora se calhar estou mais desperta para certos tipos de situações e se calhar sou muito mais 

sensível em certas situações que antes… 
3.27 Eu acho que…Acho que…nós aos estarmos em contacto com estas coisas deixamos de ser… 

menos egoístas 
3.27 Eu quando fiz o estágio estava com certos problemas pessoais e…eu chegava ao estágio e 

aquilo que me fazia esquecer ou abstrair-me desses problemas era eu chegar lá e ver que 
aquelas pessoas precisavam mais do que eu e pronto…se calhar em outra situação eu ficava 
“ah mas eu estou com tantos problemas e não consigo e não sei quê”…eu chegar lá e ver, não 
estas pessoas estão aqui sozinhas, chegar lá e ver pessoas internadas ali há meses que não 
tinham lá…praticamente não tinham visitas, que não conseguiam falar, que não se 
conseguiam mexer, tudo isso…faz com que fiquemos menos egoístas. Eu posso dizer que eu 
aguentei aquele estágio (hesitação) por chegar lá e ver isso… deixei-me de me centrar em 
mim e esqueci… enquanto estava naquele sítio esquecia e centrava-me nas pessoas que lá 
estavam. 

3.29 Continuo mais tolerante, compreensiva com as pessoas,  
3.29 ou às vezes olho na rua  e se calhar já detecto de outra maneira ou vejo outras coisas que não 

via e  por outro lado estou um bocadinho mais crítica em termos de tudo o que está 
relacionado com a saúde. 

3.29 acho que eu nunca fui preconceituosa mas se calhar consigo justificar algumas atitudes, 
perceber o que está por trás de algumas acções que à partida seriam criticáveis. [O que 



contribuiu para mudar?] Não só o curso e percebermos e o que tem sido dito de compreender 
e sermos tolerantes e percebermos que a pessoa está agir assim mas que tem uma razão para o 
estar a fazer, por outro lado eu acho que se não for aberta e se não tentar compreender os 
outros também não vou conseguir lidar com eles, nem estar com as pessoas em  ensino 
clínico, vou ser demasiado crítica não me vou sentir bem. 

505 Primeiro que tudo, sempre fui uma pessoa muito racional… mas, enfermagem ajudou-me a 
pensar ainda mais, ou seja, a não agir por impulsividade… isso mudou, muito… já não reajo 
por impulso… 

505 tento sempre parar e ver prós e contras e depois ver o que é que faço, seja para o que for na 
minha vida, tenha a ver com a escola, fora da escola, com a profissão, o que for…. O que é 
que mudou, também mais cá dentro? Passo o dia a avaliar… vou na rua, vejo uma pessoa e 
dou por mim às vezes assim “ aquele senhor está triste…”, portanto avalio o ambiente… sei 
lá…entro ou passo por um prédio e meço as condições e penso “aqui devia vir a saúde 
pública”…enfim, montes de coisas que vão sendo e que são integrais, ou seja, que vão 
integrando aquilo. 

505 Vejo-me um bocadinho como... às vezes… vejo-me que continuo com uma cara de miúda, tal 
como entrei no primeiro ano, no entanto, a minha postura corporal, de ser e tudo… vejo-me 
mais madura, vejo que cresci… e se calhar comparando com outras pessoas que desde 
pequena que eu conheço… já tenho… não sei… outras atitudes, outra maneira de ser ou de 
pensar e de me ver… por exemplo, em termos profissionais vejo-me a trabalhar… e… coisa 
que não vejo alguns colegas a ver e que não via há alguns tempos. 

507 Acho que, se calhar, estou mais atenta a determinadas coisas, a atenção, se calhar, que o outro 
precisa, do que é que se passa, se está bem se está mal, se precisa de mim, se eu posso fazer 
alguma coisa… não só enquanto enfermeira mas enquanto pessoa, acho que isto também me 
alterou um bocadinho. 

507 Eu acho que, ao longo deste curso, são incutidas, assim, várias ideias, um conjunto de ideias, 
que marcam a personalidade da pessoa, acho que o cuidar, a atenção, a disponibilidade, por 
aí… acho que é, assim, uma grande diferença, pronto… também em termos de 
conhecimentos, acho que por aí estou completamente diferente. 

510 Pois, não sei… acho que… estou diferente de certeza, convivi com outras pessoas e aprendi 
outras coisas… não sei… acho que estou um bocadinho mais tolerante à crítica, acho que 
faço menos juízos de valor, apesar dos continuar a fazer, mas… acho que foi algo que evolui, 
porque todas as situações em que passei… 

512 Aquilo que era no 1º ano, se calhar, e agora… não sei… acho que me fui tornando uma 
pessoa mais compreensiva sobre certos aspectos… em termos de relações com as pessoas, 
fui-me tornando mais atenta, se calhar, um bocadinho mais humana… em termos do perceber 
a necessidade do outro, do ir ao encontro da necessidade do outro, de alguma forma, não 
gozar com aquela que seria a necessidade do outro porque de alguma forma o percebo melhor 
e acho que é natural ter aquela necessidade e pronto… … 

512 e, neste momento, sou capaz de encarar as coisas com maior naturalidade do que no 1º ano 
em que via aquilo e achava que aquilo… fica escandalizada ou gozava, se fosse 
preciso…acho que agora tenho um... 

512 Não estou focada em nenhum preconceito em especial… sei lá, maneiras de estar, não sei… 
não sei concretizar nada mas nunca fui uma pessoa com tendência a ser preconceituosa… 
mas eu acho que é mesmo o compreender melhor o outro, se calhar… o não ser mesquinha, o 
perceber que de facto o outro precisa de nós para aquilo… 

512 Se calhar pela evolução que eu tenho feito ou que eu tenho notado… se calhar, no início do 
ano, era uma pessoa muito insegura, até a expressar-me e… até mesmo nas apresentações eu 
notava isso e agora tenho conseguido dominar-me mais internamente em termos de nervos e 
tudo mais e ser capaz de expor as minhas ideias e expor aquilo que… que tenho a dizer, 
pronto… 

516 Comunicação. Comunicação com as pessoas, acho que melhorei bastante. (...) Nas primeiras 
abordagens, no seguimento, por exemplo, a nível hospitalar na comunicação ao longo do 
período de internamento… na utilização da comunicação como uma ferramenta para detectar 
os problemas, para… em termos apoio emocional também, creio que melhorei bastante. 

517 Considero-me… sou uma pessoa muito mais alerta, mais atenta aos comportamentos das 
pessoas,  

517 agora sou capaz de realizar raciocínios mais complexos, raciocínios baseados, talvez, em 
observações mais ténues, muitas vezes… mais detalhadas, que eu dantes não dava tanta 



importância, mas que agora sou capaz de “complexizar” essas informações, acho que tenho 
um pensamento mais complexo, mais estruturado, mais complexo. 

517 vivenciam, aquilo que os outros me dizem e interpreto… faço mais interpretações porque 
estou mais atento a isso. (...) Mais sensível… aos outros, talvez mais sensível, mais atendo, lá 
está, aquilo que os outros Vejo uma pessoa, talvez, mais humana 

517 mais atento, sou capaz de tirar significações… mais significações daquilo que observo, as 
coisas passam menos por mim… e eu passo mais por elas, pronto, vivo de uma forma mais 
atenta às coisas. 

519 considero sobretudo a nível pessoal. Considero-me uma pessoa muito mais madura, muito 
mais aberta, mais… respeito mais os outros. (...) Uma pessoa mais madura. Não é que eu… 
eu sou muito brincalhão e não sei quê mas tenho mais responsabilidade, mais 
responsabilidade naquilo que estou a fazer, principalmente em serviço, estar com atenção a 
certos pormenores, sobretudo sinto a esse ponto. Depois, já não sei o que é que disse a 
seguir… 

519 Disponível… sou mais disponível também. Uma das minhas lacunas quando entrei aqui era 
sobretudo a parte comunicacional. (...) Eu chegava, dizia “Bom dia”, falava o mínimo 
indispensável, mas depois não era capaz de continuar a conversar com a pessoa, tendo em 
conta, por exemplo, coisas fora do âmbito técnico, eu chegava, por exemplo, “Eu vou fazer 
isto, tenho de fazer isto que é para isto e isto”, eu fazia tudo mas depois continuar a 
comunicar, por exemplo, acerca do dia-a-dia… 

522 Mais sobre os aspectos de dentro… de dentro da profissão, a nível de fora. Aqui é um pouco 
como tinha dito há pouco, mais atrás… que é no fundo é as interacções da própria profissão, 
o que é que se tem feito, o que é que não se tem feito, oq eu é que se procura… (...) Pronto, 
basicamente não… mas assim no geral, em primeiro lugar, adquiri conhecimento que se não 
tivesse aqui não conhecia e quando se adquire esse conhecimento é obvio que a minha visão 
sobre as coisas vai mudar. 

522 Porque no fundo é um assunto… no fundo eu entrei num… numa área de conhecimento… 
prontos numa área…e tudo o que mexe com essa área é sinal que desperte e então é obvio 
que a política tem mexido com tudo 

522 Olhe por exemplo: eu antes de entrar para o curso, se ouvisse no telejornal notícias sobre 
saúde se calhar não me interessava… eu interessava-me mas não ligava e agora fico atento. A 
própria política, o que é que interfere e o que é que não interfere connosco, com a saúde, no 
geral. 

524 É muito complicado. Acho que me tornou mais responsável, não é que eu fosse irresponsável, 
acho que não era (risos). Acho que sim, que me tornou mais responsável 

524 Responsável comigo, responsável com os outros. Acho que me despertou mais… mais 
responsabilidade também para com a sociedade… sou muito sincera, a vinha coisas que não 

524 
 

Acho que estou mais desperta a outra… a pormenores que não me diziam nada, por exemplo, 
o próprio processo de internamento, complica muito a vida de uma pessoa e eu acho que não 
tinha essa percepção. As implicações que aquilo tem… são pequenos pormenores que para 
mim não me diziam nada e as pessoas diziam “ah, está bem, muita pena que eu tenho”, mas 
acho que agora tenho uma maior percepção sobre essas pequenas coisas que podem 
influenciar muito e trazer muita… modificar bastante a vida de alguém. 

524 A forma como a pessoa vive a sua situação de saúde, de doença, mesmo que não tenha nada a 
ver com doença, a sua própria vida, pequenas coisas que podem perturbar muito, podem 
modificar o seu dia-a-dia, e que antes eu não dava muita importância, que não me chamavam 
à atenção, agora numa pessoa que… alguém que eu conheço de novo já, se calhar, haverão 
outros interesses que não aqueles que eu tinha… que irei procurar. 

527 Eu acho que… a mudança que eu mais sinto foi o estar mais alerta e mais desperta para as 
necessidades do outro.  

527 Acho que foi mais a parte humana, não que eu não a tivesse, mas é diferente, o nós 
assistirmos e presenciarmos certas realidades, acaba por nos mudar um bocadinho. Apesar de 
nós, por exemplo, termos conhecimento que há realidades que existem, nós só temos 
verdadeira consciência delas quando as presenciamos, por exemplo, em contexto de centro de 
saúde, quando nós vamos aos domicílios, nós ouvimos falar que há pessoas a viverem sem 
condições, em casas… nós ouvimos falar… outra coisa é nós vermos… e realmente ver… 
isto acontece realmente, o que acaba por depois nos deixar mais alerta para essas situações. 

527 Mais concretamente é no sentido da sensibilidade… eu até me lembro de ter focado isso 
numa das nossas entrevistas, realmente foi algo que me marcou, que é no sentido, nós, por 
vezes, estamos tão concentrados em nós e nos nossos problemas e fazemos um drama por 



isso e não paramos um bocadinho para pensar que há pessoas em situações muito piores e 
aquilo que nós chamamos problema e para nós até pode ser, comparado com certas situações 
que nós depois até temos de lidar no dia-a-dia não é nada, nós estamos é a ser egoístas e a 
pensar só naquilo que para nós é o problema e depois chegamos ao hospital, vemos pessoas 
em cuidados paliativos, em fases terminais e as famílias a sofrerem por isso… quer dizer nós, 
pelo menos… nós não estamos doentes e nós estamos lá a trabalhar, temos saúde para… e os 
nossos problemas têm solução. 

527 Dou mais valor a… àquilo que tenho e acalmo-me… quer dizer, acho que o ser humano 
acaba por ser muito egoísta, por muito que diga que não e que não tenha consciência disto, 
está sempre muito centrado nele e quanto muito nos que o rodeiam. 

527 Pessoal e profissional, porque a mim ajuda-me a crescer enquanto pessoa e também enquanto 
profissional porque se eu não tivesse tido estas experiências, que me fizeram mudar a minha 
visão, também não conseguiria prestar cuidados da mesma forma. 

527 Eu penso que sim… é claro que estas experiências mudam-nos sempre. Não posso dizer que 
estou igual há quatro anos, eu passei nestes quatro anos por várias experiências que me 
fizeram ver as coisas de outra forma: o sofrimento das pessoas… Estar mais desperto para as 
coisas e tentar ajudar mesmo, com as competências que agora tenho. Antes eu podia ver uma 
pessoa em sofrimento e claro estava triste e preocupado, neste momento, tenho competências 
para ajudar de outra forma e estar  desperto para essas problemas, até mesmo… 

524 desperto para problemáticas que passariam nas notícias e televisão e… neste momento, sei 
que tenho uma responsabilidade, se eu vir um problema social, de intervir, faz parte da nossa 
profissão e do nosso código… nesse aspecto sim, vejo as coisas de outra forma, porque a 
nossa profissão é mesmo isso, é uma profissão muito humana para que nos passe ao lado os 
problemas das pessoas, nesse aspecto foi muito importante ter uma nova abrangência desses 
problemas. 

524 Sinto uma grande responsabilidade, sem dúvida que sim… estou a fazer um ensino clínico há 
3 semanas, tenho passado o tempo basicamente a estudar porque nota-se esta falta de… 
depois a reestruturação, tivemos no ensino clínico no 2º ano, depois no 3º ano é umas áreas 
completamente diferentes, ao 4º ano voltamos outra vez a tudo que já demos há dois anos, 
está tudo muito esquecido e depois só com a prática é que vai-se adquirindo.  

524 Agora sinto em mim, uma grande diferença no sentido da responsabilidade que eu vou 
assumir daqui a dois ou três meses e às vezes até me assusta um pouco isso.  

529 Acho que há um todo… às vezes não são coisas focadas só em si. Tenho de melhorar, de 
certeza, porque o curso não me preparou muito bem para isso, a parte clínica da pessoa, 
porque acho que é muito importante para dirigirmos as nossas intervenções e de facto eles 
não nos preparam muito bem para isso … e acho que é uma falha e que nos faz sentir muito 
ignorantes… 

529 Pronto, acho que é nesse sentido que me tenho de preparar muito mais… tenho de me 
preparar, claro, sempre. Eu acho que isso tem acontecido em termos relacionais, porque todas 
as pessoas são diferentes, porque nos põe sempre à prova, portanto, tenho de o fazer… e não 
cair no erro de fazer um afastamento emocional das pessoas, porque acho que as coisas 
podem ser vividas desde que não nos afectem grandemente, mas que podem ser vividas, não 
temos de nos afastar totalmente. 

529 Estou mais autónoma e consigo perceber mais uma perspectiva mais abrangente da pessoa e 
das coisas que se podem fazer. 

529 A nível pessoal, acho que estou mais comunicativa com as pessoas, consigo aperceber-me de 
outras coisas 

529 Sempre gostei muito de saúde mental e às vezes consigo perceber… que também tenho o 
cuidado de não criar juízos de valor e muitas vezes apercebo-me de coisas, logo, nem para 
mim, que nem pensar nisso, mas acaba por concretizar ou ser assim.  

529 Denoto muito mais quando as pessoas estão em situações de instabilidade ou outro tipo de 
respostas ou se tenho situações de discussão ou de conflito, consigo aperceber-me muito 
melhor das coisas, só que acho que… não sei se é de personalidade ou não… consigo ver 
muito mais erros nos outros do que acabo por ver na minha atitude. Por exemplo, estou a ter 
um conflito com alguém muito mais velho, está a ter uma atitude completamente errada, 
custa-me a mim estar a perceber que está com uma atitude completamente errada, porque 
acho que só tenho 21 anos e portanto eu também devo estar a agir mal, portanto, eu acho que 
dos dois lados deve haver erros e consigo muito mais me aperceber do outro lado do que de 
mim, o que também será normal… e apercebo-me muito mais de situações de instabilidade 
das pessoas ou de reacções familiares ou… apercebo-me que os meus pais ficam muito mais 



nervosos quando eu vou para estágio, é mais fácil haver conflitos perto dessas alturas, há uma 
maior sensibilidade a nível pessoal, acho que sim. 

508 Eu... eu acho que sim que estou diferente, acho que estou mais atenta às coisas, às diferenças, 
as coisas já não passam tanto por mim, a minha família também acha que eu estou diferente,  

525 Enquanto pessoa estou um bocadinho mais desperto para os… para…como é que hei-de 
explicar, para lá da parte física das pessoas, tento procurar as pessoas, às vezes, dou por mim 
a perguntar, às vezes, coisas que no 1º ano era impensável. 

525 Saber como é que, por exemplo, como é que… se está tudo bem, por exemplo, em casa, como 
é que estão as coisas, se for a pessoa pela primeira vez tentar saber mais sobre o background 
da pessoa, saber o que é que a rodeia, qual é o ambiente em que ela se encontra inserida, para 
tentar perceber e até adaptar as intervenções a essa pessoa e as sugestões, as informações que 
se dão e conselhos sobre cuidados alimentares, hábitos alimentares, tentar perceber primeiro 
como é que aquela pessoa está inserida num determinado ambiente e então… 

520 O que mudou vindo do curso… a maior diferença será, que eu acho, tenho mais cuidado, se 
calhar, a falar com as pessoas, em ser um pouco mais assertivo… 

520 Cuidado, eu não sei se consigo explicar… ser mais condolente, por exemplo, ter o cuidado de 
falar com a pessoa, não expô-la muito, por exemplo, não ser, talvez, agressivo… depende da 
pessoa que eu tenha à frente, não é? Mas, pronto, da comunicação, foi uma das coisas que 
aprendemos no curso, e que acho bastante importante aplicá-lo, tanto na vida profissional 
como na vida pessoal, não é? (...) O expor… se calhar, fazer perguntas que, se calhar, 
inconvenientes que a pessoa não esteja à vontade para responder ou que não queira 
responder. 

520 Acho que também faz parte da observação que termos, se calhar, no início do curso… eu 
sempre fui um pessoa bastante observadora e, a partir de que entrei no curso até agora, acho 
que tenho estado… ainda fico mais observador em relação ao não verbal, mesmo ao verbal, 
aos sentimentos das pessoas e isso interfere logo na maneira como nós interagimos com as 
pessoas. 

506 O que é que eu sou diferente de agora? Sinto-me muito mais adulta, sem dúvida, agora é que 
eu percebo o que é ser Enfermeiro porque antes não fazia a mínima ideia, o cuidar é muito 
bonito e dedicar a minha vida às pessoas mas depois como não há reconhecimento da outra 
parte, às vezes, pronto, às vezes, a minha vontade de ser… de dedicar a minha vida às 
pessoas já não é assim tanta.  

506 continuo a querer mas sei que vou continuar a querer e fiz a minha decisão e O.K, tudo bem, 
vou ser Enfermeira mas sei que há uma parte de mim que vai sempre faltar que é, e que eu 
dou muita importância, infelizmente, que é o reconhecimento social, as condições em que nós 
trabalhamos porque eu no início do curso dizia que… no início do 2º ano lembro-me de um 
atrito numa aula de Ética e eu dizia que a partir do momento… como é foi isto… a partir do 
momento que eu sentia que estava a fazer as coisas por fazer ou já não estava disponível para 
cuidar e só estava aí a trabalhar…  

506 como é que eu hei-de explicar isto… que estava só estava a executar tarefas e que não estava 
focalizada na pessoa, a partir desse momento… a partir desse momento eu ia ter consciência 
disso, não queria ser mais Enfermeira e queria deixar a profissão porque sabia que ia estar a 
prejudicar outras pessoas. 

506 Lá está, não sou tão ingénua do “Consigo fazer o perfeito, ai as coisas são assim, ai 
deveríamos ter este material e não temos…” O.K., agora temos de nos conformar. 

 Estou mais com os olhos abertos, não… (...)  Sim, não acredito tanto na bondade das pessoas 
ou não acredito no que me dizem logo à primeira, pronto, ou… a encarar com mais 
naturalidade que as pessoas jovens ficam doentes e que isso é um facto, por exemplo… 
pessoas… O.K., acontece as pessoas ficarem… as pessoas jovens ficarem num estado 
terminal assim de um momento para o outro, pronto. 

506 eu sempre… sempre fui uma pessoa… isto é mesmo…e, portanto, sou uma pessoa muito 
especial, entre aspas, sou uma pessoa extremamente sensível e os ensinos clínicos para mim 
foram muito duros, desde o primeiro.  

506 Até hoje, agora mais um bocadinho… mas até hoje eu não consigo separar… o serviço da 
minha vida, aquelas pessoas que eu vejo no serviço e as pessoas que fazem parte do meu 
núcleo… querer ser a salvadora do mundo…(...)  ou então, por exemplo, aceitar a vontade da 
pessoa, quando aceito a vontade da pessoa vai contra ao que lhe vai fazer bem… 

513 Sou mais sensível às situações…coisas que se calhar na altura me passavam ao lado…neste 
momento sou mais sensível. (...) Não sei se terá alguma coisa a ver com a situação da 
depressão – também deve ter a ver. Na altura se calhar conseguia ser mais forte perante a 



situação e neste momento tenho que me controlar. 
503 Acho que sim, estou mais desperta, estou mais desperta para observado algumas coisas. Ao 

nível familiar da família. Familiares em relação ao doente. Em estágio. Sem ser isso.... 
 B.4.2.2 - O que deve mudar 
3.03 Tenho que ser mais observadora. Já sou mais, mas acho que tenho de ser mais. observadora 

de tudo. Já consigo observar de forma diferente e, lá está, associar o verbal ao não verbal mas 
mesmo assim ainda acho que tenho de observar essa parte. Acho que é mesmo com o 
contacto com as pessoas.  

3.03 Ainda não. Não, acho que ainda tenho de aprender muita coisa e estar em muitos sítios 
também e fazer mais estágios, acho que aqueles foram pouquinho 

3.05 Falta experiência, falta, porque nem quando acabar o curso vou ser enfermeira….(...) 
O que é que a experiência me traria? Para mim? A capacidade de desenvolver mais as minhas 
capacidades ou seja, tudo isso eu vou aprendendo, eu já disse que valorizo e tento que fique 
ao máximo mas acho que tudo precisa de ser trabalhado não é como entra em nós que é a fase 
final, ao fim ao cabo nunca seria uma enfermeira segunda a minha perspectiva nunca 
ninguém é alguma coisa,  tinha de estar sempre a trabalhar para isso. 

3.15 Eu tenho que estudar mais e além disso também a parte de conteúdos, por exemplo, em 
termos de médico cirúrgica e isso tudo, como é que eu hei-de dizer… sim teoricos, em termos 
de conteúdos teóricos é o que me falta... (...)Farmacologia... (sorriso) 

3.07 Mas eu acho que preciso um bocadinho em tudo, ainda estou a meio do curso e espero ainda 
ter experiências que me proporcionem isso. Na relação, mesmo na relação, acho que é o meu 
ponto forte mas pode ser melhorado. 

3.06 Não. Há uma coisa com que ainda não sei lidar e me pergunto várias vezes se estarei no curso 
certo, apesar de querer e gostar da área da saúde, que é, de facto, saber que tudo o que eu faço 
tem uma repercussão na vida das pessoas. 

3.06 Sim, mas é assim, há duas coisas que eu não quero: não me quero envolver na vida das 
pessoas que são doentes, nem ser distanciada, ao ponto de dizer «não é a minha vida, 
acontece», ou fazer determinadas piadas. Não quero ser insensível, mas não quero ser 
demasiado sensível. 

3.09 O que é que eu posso melhorar? Em termos académicos, preciso de saber muito mais coisas 
mas sem ser a esse nível acho que é mesmo a interacção com o outro, que tem vindo a ser 
melhor mas que acho que ainda pode ser melhor.  

3.09 E acho que por exemplo neste serviço um factor que não é tão facilitador é de ser de homens 
porque não temos assunto para puxar, quero dizer eu puxo porque já a falar com o meu 
doente é o futebol, pronto, porque os homens acho que é mais essa área. Também temos de 
sermos nós a adaptarmo-nos e conseguirmos estratégias para quebrar o gelo por assim dizer, 
não é estar sempre...“Ah é homem”, não é por ser homem mas com uma senhora sei lá, eu 
oiço a minha avó falar de crochet ou ponto cruz e se fosse uma senhora de mais idade ia falar 
de crochet ou ponto cruz ou de uma telenovela, pronto.... 

3.08 Preciso de aprender muita coisa, não é? E preciso ainda um bocado daquela coisa de, às vezes 
ser um bocadinho mais fria, não é o ser fria com as pessoas, mas é não transparecer tanto que 
estou com pena da pessoa ou “Coitadinho, até devíamos ajudar mais” e depois a pessoa fica 
ali naquela manha 

3.08 Porque no Centro de Saúde foi uma das coisas que as enfermeiras me diziam. As velhotas 
ficavam lá e para tinham faltado à avaliação da tensão do dia anterior “ Ah, é que a minha 
neta...” e eu “Vá lá, eu encaixo-a aqui..” e depois a enfermeira dizia “ela faz isso todas as 
semanas, não pode ser assim”. Então acho que tenho de me distanciar um bocadinho mais das 
pessoas. 

3.12 A questão da autonomia. Ainda tenho muita necessidade de ter um professor ao meu lado a 
dizer, claro que a pessoa estando determinado tempo dentro de um serviço vê as coisas de 
outra forma, mas às vezes sento a necessidade de validar com ele porque é que é assim, 
porque é que não é, isso sem dúvida sinto falta. De mais competências...hummm... 

3.13 a comunicação, no principio é um bocado complicado mas depois com o tempo, com 
com…(...) Tanto com os profissionais como com os utentes. Pronto e…. este ensino clínico 
acho que não nos ajuda nada a desenvolver essa competência porque… 3 dias, depois 
estamos 5 dias afastados… depois retomamos já são pessoas diferentes, pronto… e… 
enquanto que se fosse a semana inteira conseguíamos relacionarmo-nos melhor com os 
utentes e com a equipa, mas é… cada vez que chegamos parece que é a primeira vez, pronto é 
mais complicado, mas.. pronto é uma das competências que acho que tenho que desenvolver 
mais é… é a comunicação. Hum… Ao principio sou assim um bocadinho calada mas depois 



quando começo a falar… (risos) 
3.13 N- Hum… Farmacologia. (...) É assim, se… se tenho o azar de dar uma medicação errada ou 

ao doente errado ou uma coisa desse género, pronto, estou a por em risco a vida da pessoa, 
não e? Convém mesmo conhecer e saber aquilo que estamos a fazer, é muito importante.(...) 
acho que tem de ser feito por mim… tem de ser uma… uma das áreas que tem de se investir. 

3.11 Eu acho que a mim falta muito, o básico, que é o português, falta muito... eu sou, penso eu, 
sou muito sensível e eu nunca vejo o meu nível principalmente no estágio não me via 
diferente das pessoas que estavam lá, eu penso que todos nós somos humanos e somos iguais, 
já somos diferentes mas eu acho que preciso de dizer "eu sou aluna", por exemplo chamaram-
me à atenção a isso que eu... principalmente os trabalhos que eu não tinha que fazer, que 
tinha que ser a auxiliar, fazia eu mas eu penso que quando eu estiver no serviço posso fazer 
aquele trabalho, não é como sendo enfermeira... é trabalho dessa pessoa, tenho que deixar 
para ela, acho que tenho que crescer nessa parte. 

3.11 Que é perceber o meu nível, o que é que tenho que fazer ou não, onde é que tenho que ficar 
ou não, tenho que saber distinguir, eu sou aluno não sou auxiliar, por exemplo chamavam-me 
à atenção a isso porque há coisas... mesmo quando não tinha nada para fazer, já tinha estado 
com os doentes, quando tinha uma coisa para fazer eu ia fazer. (...) Por exemplo ajudar o 
doente, deambular com o doente fazer a cama, ia fazer isso. Às vezes não era o nosso horário, 
ou não éramos sempre nós que tínhamos que fazer mas quando eu não tinha nada para fazer 
eu fazia aquilo. 

3.11 Sim, fico muito inibida por falar em português e há muitos acham que eu não sei nada, depois 
tive num estágio em Setembro e... pronto, o professor começou a verificar isso e viu que era 
diferente e eu falava... (imperceptível) ...vi mesmo que isso me vai afectar, porque neste curso 
eu preciso mesmo de falar. (...) Exacto, demonstrar que eu sei aquilo e isto. Mas depende, 
também depende da relação que eu estabeleci com a pessoa mas mesmo sendo obrigatório 
não falo mesmo. Mas tive boas relações com os enfermeiros. 

3.11 Senti muitas dificuldade em termos de elaborar histórias clínicas senti muita dificuldade em 
português, eu tinha bagagem, não sabia como escrevê-lo porque tenho um vocabulário muito 
vago, não sabia e há muitas coisas que até hoje não consigo e isso vai ficar comigo, eu acho, 
às vezes deixa-me triste... 

3.17 Tirando de parte todos conhecimentos teóricos e científicos que ainda me faltam 
3.17 Não sou conformista do ponto de vista, “Enfim, não sei…não é minha obrigação de saber 

tudo.” e custa-me às vezes as pessoas fazerem alguma pergunta e eu não saber, e isso, pronto, 
chateia-me um pouco.  

3.17 Também tenho um trabalho a desenvolver, por exemplo, no próprio relacionamento com os 
doentes, no facto de especificamente das entrevistas, tirar informações que estão 
subentendidas ou que os doentes não querem tirar, não querem dizer. Mais uma vez também 
o pensamento, solucionar problemas causa-efeito. 

3.18 As emoções. Eu não sei…isto ainda é muito no início, ainda faltam dois anos… 
3.18 O que é que me falta para ser uma enfermeira… Falta saber mais, saber muito mais… 

Para já, tudo aquilo que ainda não dei e vou dar nestes anos que faltam, a nível da pediatria, 
maternidade, psiquiatria…Aquilo que eu já dei tem que…foi dado muito por alto, muito 
rápido, e que nós não fizemos um elo de ligação quando fomos para a prática e então parece 
que, quando estávamos na prática, tínhamos que saber obrigatoriamente aquilo tudo. O 
problema é que nem tudo foi dado e que ainda há falhas minhas para trás por aprofundar e 
para corrigir e….falta-me prática, bastante prática 

3.20 Primeiro, falta-me ter experiência, acho que primeiro falta-me experiência. Não é que me 
falte atitude, mas primeiro falta-me experiência e conhecimentos, pelo menos eu sinto que me 
falta muitos conhecimentos. Acho que o principal conhecimento que me falta acho que é ver 
uma pessoa caída à minha frente e não saber o que fazer ou urgências. Acho que nas 
urgências estou a zero, não sei se é assim se não, mas sei que estou a zero. 

3.21 Talvez na comunicação... 
3.21 Falta aprender muito. Falta percepcionar as situações, enquadrar cada informação no seu 

devido lugar, nesta fase ainda é um amontoado de situações, ainda não há aquela capacidade 
de seleccionar informação que é pertinente e fazer um quadro geral da situação em 
questão.(...) Sim, não me sinto preparada porque sinto que ainda me falta aprender muito e eu 
acho que o principal aqui é olhar para o problema em questão e ver com olhos de ver, isto 
numa fase precoce, e eu ainda não tenho capacidade de ver o que é que é essencial onde é que 
tenho de me bater em primeiro lugar 

3.25 Falta mais contacto, falta mais contacto realmente com os utentes e acho que ao longo dos 



ensinos clínicos que ainda temos pela frente ainda por cima agora que para o próximo ano vai 
ser a nível da saúde materna, acho que é um contacto mais próximo, acho que vai ser uma 
boa ideia. 

3.26 A comunicação. [com] (...) ...a pessoa idosa (...) Com a pessoa idosa. Acho que existe uma 
barreira entre mim e a pessoa idosa (risos), certamente colocada por mim. Mas sem dúvida 
mais com a pessoa idosa e com as crianças também mas hoje em dia nem tanto, é mais com a 
pessoa idosa. 

3.26 Aliás, foi uma dificuldade que eu demonstrei tanto no estágio e que me ajudou muito a 
evoluir e a chegar ao pé da pessoa. Eu acho que é o sentimento de perda da pessoa. O 
sentimento de que a pessoa idosa.. Eu acho que nós não podemos ter essa visão, de chegar ao 
70 ou 80 anos e não termos mais nada para fazer se não estar à espera da morte. E essa ideia 
tem que se tirar da cabeça ... completamente, é uma coisa que me preocupa e não gosto de ter 
essa ideia. 

3.26 Claro que tenho muito mais a melhorar. Uma outra dificuldade, que tem a ver também com 
essa que é o facto de saber que a outra pessoa está a sofrer, a dor da outra pessoa…(pensa) 

3.24 a parte prática é aquela parte que a gente vai evoluindo praticando e vou voltar a insistir 
nisso, é mesmo no contacto com… o chegar à pessoa, não preocupar mesmo curar a pessoa, 
é… porque a gente não cura nada, a gente tem que ajudar é a pessoa, a ela a arranjar força 
dentro dela para mudar, se a gente não conseguir isso acho… é muito difícil, nem ela 
consegue que a gente esteja sequer a tratar deles. Essa comunicação, esse diálogo, chegar 
dentro dela, é um processo que estamos sempre a evoluir, ate porque há milhares de pessoas 
com que a gente vai lidar na nossa vida, e perceber as várias culturas, as várias formas de 
pensar, evoluir nisso, preocupar-me nisso,  porque a parte da da da técnica, isso é com o 
tempo que a gente vai vai fazendo isso. E acho que isso é um ponto que… 

3.27 Eu acho que há facilidade na comunicação mas se a pessoa também me der um bocado de 
espaço para isso porque se a pessoa logo ao inicio fechar todas as portas eu não…não…(..) 
não sei como é que hei-de chegar lá… 

3.29 A nível técnico. Eu pelo menos ainda sinto que não fiz nada a nível técnico no primeiro 
ensino clínico mas acho que agora vai ser uma salto assim brusco e um bocado assustador 
porque não sei até que ponto vão exigir ou não e depois se calhar falamos melhor nisso, 

3.29 conseguir aliar a parte técnica com a parte humana. Não prejudicar uma com a outra 
505 Posso melhorar tanta coisa. Primeiro de tudo, sempre os conhecimentos, aqueles todos que eu 

falei há pouco… há bocadinho e mais alguns…e isso considero que tenho sempre de 
melhorar, todos dias lembro-me de mais coisas que não sei, que tenho de saber e etc.  

505 O que eu que eu posso melhorar mais? Acho que também é importante avaliar-me sempre, ou 
seja, também tenho de melhorar a minha forma de me avaliar, acho que isso também é 
importante, porque temos de ser cada vez mais exigentes e não cair “no deixa andar”… pode 
acontecer ou pode não acontecer e isso logo vejo lá mais para a frente (risos). O que eu que 
eu posso melhorar mais?.. 

507 Acho que, se calhar, às vezes, a paciência… sim, isso é um aspecto. Mas também preciso de 
continuar… a aprender a separar melhor minha vida pessoal da minha vida profissional 
porque, muitas vezes, não são capaz… por exemplo, tenho um tratamento e não sou capaz de 
deixar estar para continuar… a tentar ser melhor para os outros enquanto profissional. Mas 
acho que isso também é um bocadinho difícil, mesmo em todas as classes… 

507 Separar…se calhar… por exemplo, eu tenho um problema qualquer e ir trabalhar com esse 
problema pode prejudicar a minha relação com o outro e a minha… e posso não conseguir ser 
a melhor pessoa ou a pessoa que eu desejava para a outra pessoa, que precisa de mim, que 
está ali, e que não tem culpa do meu problema. 

507 Acho que é mais a parte científica, na parte das farmacologias, das patologias, que não foram 
abordadas aqui e eu sinto necessidade disso. 

507 Há pouco tempo faleceu uma doente, eu cheguei a casa e fartei-me de chorar, assim… chorei 
mas… porque eu tinha uma relação muito forte com essa pessoa, então, foi uma coisa assim 
mesmo… má, pronto. Eu tenho noção que isto não devia acontecer, não devia ficar… porque 
se quero ser boa enfermeira, não é?... isto não devia acontecer, não deveria ficar tão mal, se 
calhar, por ter vivenciado aquilo… mas, na verdade, aquilo faz parte da minha profissão, mas 
eu não consigo separar muito bem as duas coisas. Sinto-me muito envolvida na profissão, ou 
melhor, sinto que a minha profissão está muito envolvida com a minha pessoa, não consigo 
distanciar. (...) Acho que tenho de aprender a relativizar um bocadinho as coisas, porque acho 
que vivo tudo um bocado intensamente de mais, e acho que devo aprender a dar uma 
importância mais relativa. Mas para mim, a morte é a assim uma coisa… que não consigo 



relativizar de maneira nenhuma, seja a dos outros, seja-me mais próxima ou menos próxima 
e… não sei, a minha estratégia acho que não é a melhor porque acho que não tenho estratégia 
nenhuma, assim, especificamente. 

517 Eu acho que na ultima entrevista que dei, acho que respondi “ter um pensamento mais 
sistemático”, salvo erro, pronto, claro que isso ainda está em construção mas agora vou 
focalizar para outra coisa, talvez, eu acho que… tendo em conta o paradigma da enfermagem 
actual e vendo a realidade lá fora, acho que uma coisa que eu ainda tenho de desenvolver é 
ser um bom gestor daquilo que tenho para fazer, com gestão de tempo porque é tanta coisa 
que tem de ser fazer e visto que a realidade lá fora é uma realidade, um pouco, digamos 
limitante do ponto de vista de cuidados de enfermagem, eu acho que tenho de ter a 
capacidade de… aquilo que com os recursos que tenho, que são escassos, eu tenho de tentar 
fazer o meu melhor e muitas vezes ainda não sou capaz. 

524 Eu acho que falta, primeiro que tudo, desenvolver mais a confiança em mim própria, que é 
para eu conseguir ter a autonomia que eu desejo ter para conseguir ser… 

524 Porque só tendo confiança em mim é que poderei transmitir confiança aos outros e 
estabelecer… e conseguir demonstrar àquela pessoa que estou disponível, que estou segura 
naquilo que estou a fazer e isso irá ajudar a desenvolver todo o processo. 

527 Eu acho que isso não é… em questão de enfermagem não… o nosso desenvolvimento 
enquanto profissionais não acaba aqui, nem pensar. A nível de conhecimento, eu acho que 
nos falta adquirir muito mais, a nível de experiência mais ainda. 

524 Considero que, nesse aspecto, humildade eu tenho, de falar com as pessoas, só que sinto uma 
grande dificuldade nesse aspecto, que vou ter de melhorar, que é a relação com o outro, o 
diálogo.  

524 Eu sei que isto também se vai ganhando, ao longo do tempo, com a prática, mas neste 
momento nós somos estudantes e estamos com a cabeça a pensar em tudo e mais alguma 
coisa, que é mesmo assim, em tudo o que envolve o ensino clínico e muitas vezes perdemos 
tempo em conversar com as pessoas, continuar uma conversa com lógica, não ter de estar a 
perguntar sobre o que é que ele tem… algo pessoal da pessoa, dar atenção a esse… isso eu sei 
que tenho melhorar, a relação mesmo com o outro, não é que eu não me relacione com o 
outro, mas estar à vontade com isso, e isso acho que tenho… 

524 O estar à vontade com ele, é mesmo isso, porque pode gostar de mim, mas nós estamos 
sempre condicionados “ o que é que tem” “ se já diminuiu os edemas”… mesmo mecanizado 
para aquilo que nós temos… estar mesmo à vontade com ele, o perguntar… porque depois 
leva-nos a outro problema, que é o seguinte, agora tenho visto isso no ensino clínico: a gente 
está condicionados pela questão de termos de saber tudo à cerca do doente, tudo muito bem… 
na passagem de turno, até me passam os antecedentes a história, mas às vezes eu tenho a 
cabeça tão cheia que parece que me passa tudo ao lado… se eu estiver à vontade com o 
doente, aquele diálogo normalizado, a gente assimila melhor as coisas e consigo perceber a 
história dele, porque nós devemos dar atenção sempre à história.  

524 E aí eu sinto que tenho de desenvolver essa capacidade de relação… é estar à vontade com 
ele, conversar, não estar condicionado… sei que, mesmo quando estamos a ser avaliados, é 
muito difícil, não venha ninguém dizer que não, porque é difícil. 

525 Para mim acho que o que eu tenha mais dificuldade, ainda, é em termos comunicacionais… 
por exemplo, se não for uma consulta, por exemplo, de vigilância, sinto-me mais à vontade 
para falar com as pessoas porque estamos a li sentados e é só para aquilo que estamos ali, um 
bocado para conversar, por exemplo, numa sala de tratamentos, fazer um penso ainda sinto 
muita dificuldade, a menos que a pessoa já lá vá pela segunda, terceira, quarta vez, aí já me 
sinto mais à vontade e começo a falar… e também já vou conhecendo um pouco a pessoa e já 
vou tendo… arranjando pontos de interesse ou de conversa para conseguir falar com as 
pessoas porque de outra forma a primeira abordagem, quebrar o gelo, é sempre mais 
complexo. 

520 Eu acho que… não sei se é a ideia… a ideia das pessoas é, não sei se será correcto eu dizer 
isto se não, mas eu acho que é, como referimos há pouco, a actuação do enfermeiro, de saber 
os limites, em que o enfermeiro intervém e quem é os outros profissionais que intervêm, eu 
acho que isso é bastante importante e acho que está… é pouco explicito ainda, mesmo para 
alguns profissionais… 

506 Esta parte da separação da minha vida pessoal… e a não projecção, que eu às vezes faço isso, 
alguém, pronto, a minha mãe com um problema idêntico projecto-me ou eu com um 
problema idêntico projecto-me na pessoa. 

506 com alguém doente projecta-me a sentir o mesmo também, então, sinto um laço mais 



próximo com aquela pessoa, tenho pena, senti casos… e às vezes, é mesmo muito difícil, não 
sinto empatia, sinto… nem compaixão, sinto pena ou então… fico mesmo triste com alguma 
situação e fico “O.K, o que é que faço? Eu sou uma miúda, não tenho experiência nenhuma, 
essa senhora tem mais idade que eu e eu não sei o que é que hei-de fazer ou como é hei-de 
lidar com isso”. 

513 É a segurança. Acho que é mais segurança em mim. (...) Em todos os aspectos. Noto que 
fiquei muito insegura: coisas que eu na altura fazia secalhar sem pensar e chegava-me á 
frente e fazia...neste momentos tenho que [imperceptível]... 

513 Porque acho que sim…Secalhar é o que nós todos pensamos, não é? É nos ensinos clinicos 
que nos temos de por á prova e tentar perceber onde é que temos de apostar mais – as minhas 
dificuldades são mais aqui ou mais ali melhorar, dando bem. Acho que é o importante…é 
importante, os ensinos clínicos, nesse aspecto. 

518 Tudo. Nada em particular mas tudo no geral. Conhecimento, prática, a relação com as 
pessoas…acho que tudo…tudo. Alias, uma das coisas que me ficou na cabeça foi, este ano – 
o último – nas aulas, uma professora dizer “ este curso só vos vais servir para começarem, ou 
seja, não é com este simples curso que vão ser Enfermeiros. Vocês quando acabaram este 
curso vão ter que trabalhar a dobrar ou a triplicar. A não ser que…[imperceptível] seja tudo 
para vocês.” E acho que, agora, neste ultimo estágio, é isso que eu estou a perceber que é 
verdade. Ou seja, o curso dá-nos umas luzes, abre-nos umas portas pequeninas, dá-nos assim 
uns…uns pontos mínimos de cada situação e depois nós agarramos nesses pontos mínimos e 
temos que aprofundar cada um. 

 B.4.2.2 - Construídas por terceiros 
3.08 Não sei porque não me lembro. Isto é tão difícil. Toda a gente me pergunta isso, toda a gente 

diz “tu mudaste” mas eu não sei. Dizem que estou mais crescida, estou mais paciente, dizem 
antes tu explodias por qualquer coisa, por exemplo vejo uma pessoa a ter uma atitude menos 
correcta até digo “mas a pessoa até pode estar chateada”, acho que sou mais... 

507 A minha mãe, às vezes, diz-me “mas se antes não ligavas nada dessas coisas, porque é que 
agora estás com essas coisas”, por exemplo, uma dorzita qualquer num sítio “oh mãe, se 
calhar devíamos ir… ou isso pode ser…” “ai, isso não é nada, eu não preciso de ir, lá estás 
com essas coisas”. 

508 o meu pai acha que eu até me interesso pelas questões da política e assim pela burocracia 
relacionada com a profissão e a legislação. 

 


