
 
Tema B.3 - Saberes 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.3.1: Saberes 
303 Sabia fazer pensos, algaliações, técnicas assim mais invasivas. Este ano, muito recentemente, 

aí há três semanas aprendemos a terapêutica, mas não estou à vontade com isso mas se fosse 
preciso, desenrascava. 

303 Controlo de infecção, se de facto estava controlado ou não e se não estivesse encontrar 
soluções.  Porque acho que é o mais importante e se houvesse possibilidade de conversar um 
bocadinho com as pessoas e perceber o que se passa mais ou menos com cada um, não é? 

304 Eu acho que… (hesitação) acho que sei fazer mas nunca fiz por isso não sei se sei. Acho que 
sei fazer algumas… 

304 Sei fazer as coisas que aprendi, as técnicas que aprendi o ano passado. (...) Aspiração de 
secreções, entubação nasogástrica, administração de terapêutica, algaliação, posicionamentos, 
transferências… 

304 Eu acho que sei, sei estabelecer uma relação, sei (hesitação) conversar e fazer com que a 
pessoa talvez possa confiar em mim, sei meter-me no lugar do outro… 

305 Como é que me apresentaria? É difícil, era uma coisa que nem devia pensar em quatro anos de 
demonstrar o que é que eu fazia (Risos). Mas assim à primeira vista o que é o que eu diria? 
Diria… olha começava por dizer o que eu não faria talvez fosse mais fácil não poderia ir para 
nenhuma área específica que ainda não tivesse estado, ou seja não me sentiria preparada para 
ir para Pediatria, não me sentiria preparada para ir Psiquiatria nem para Cuidados Intensivos, 
no entanto em qualquer uma das enfermarias acho que me sentia que me podia adaptar, no 
entanto as áreas que eu já tive mais foi a Cardiopneumologia e a Cirurgia portanto aí teria 
conhecimentos mais aprofundados 

315 Então, podiam-me colocar numa secção da relação com o outro, portanto no sentido da 
psiquiatria, pronto que está muito ligado mas em termos de relação e problemas psicológicos e 
assim... acho que podia ir por aí, também podia ir para uma área mais técnica, talvez de feridas 
e pensos e assim porque é o que temos aprendido neste estágio portanto as experiências que 
temos tido vão influenciar condicionar muito essas... 

307 Acho que não me pediriam já para trabalhar num hospital porque em termos de técnicas acho 
que ainda estou um bocadinho pobre, as experiências são muito poucas, e tal como a Paula, só 
em termos de feridas e pensos e material e assim é que estou mais desenvolvido, noutras 
técnicas não... depois é a tal coisa, relação com as pessoas penso que por aí já poderia ser um 
bocadinho mais fácil (...) Eu não sei, se calhar o estar presente quando é preciso, não sei se 
isso... 

315 Por exemplo, com esta doente que tenho estado, isso tem sido muito importante para eu 
identificar o que é que se está a passar porque ela muitas vezes não diz nada e depois faz cara 
estranha ou... 

308 (Gargalhadas sonoras) O que eu sei? Então é assim, apoio psicológico posso dar, conversar 
com os soldados e a população em geral, posso prestar cuidados de higiene e conforto, posso 
fazer mobilizações, posso fazer ligaduras, alguns pensos mais ou menos simples, se forem 
complicados também nos desenrascamos, administração de terapêutica só treinei em bonecos 
por isso não sei se a coisa ia correr bem, mas pronto, sei lá o que poderia fazer mais? 
Massagens..já é alguma coisa...já não ficavam totalmente sozinhos. 

309 O que eu já sei... podia ficar na triagem por assim dizer. 
309 Já sei ver a pessoa como um todo pelo menos eu acho que sei. Acho que sei conjugar os vários 

níveis, social, cultura, aquelas dinâmicas todas, sei algumas coisas de patologia, algumas 
coisas de terapêutica mas não me sentiria à vontade para prestar cuidados directos, ser mais, 
sei lá, dar apoio à família da vítima, se por exemplo fosse uma catástrofe, por aí, seria mais 
lidar com as pessoas, se bem que tenho alguma dificuldade ainda, mas acho que seria mais 
lidar com as pessoas do que propriamente fazer a técnica. 

310 Sei dar banhos, já sei mudar fralditas.(...)  Cuidados de higiene e conforto, aquilo já vai. Por 
isso se for preciso a gente lá vai. Já aprendemos muitas técnicas mas que já tenha feito… 
Saber fazer, saber fazer… É que eu acho que…É que já houve muita coisa que a gente 
aprendeu mas eu acho que não me sentiria capaz de as por já em acção.(...)Técnicas de 
enfermagem, sei lá…algaliação, aspiração, tanta coisa…. 

311 Já sei fazer uma colheita de dados, já sei fazer uma avalição...sinais vitais que é muito simples, 
básico, já sei... observar, era como aquilo que eu estava a dizer... não sei muitas coisas de 



diagnóstico porque ainda não sei nada mas tento ter um bocadinho de noção do que se está a 
passar para tentar explicar…. em relação à pessoa. 

312 Nefrologia que foi a área que eu...eu adorei estar em Nefrologia, acho que aprendi muito nesse 
estágio porque o professor exigiu mesmo muito de nós, exigiu que nós soubéssemos muita 
coisa e acho que foi muito importante e isso ajudou. Queria que nós soubéssemos desde a 
terapêutica toda que eles faziam até efeitos secundários, tudo, nesse aspecto acho que sim, a 
nível da terapêutica acho que sim, muito melhor. Mais coisas? Humm...não estaria apta para 
trabalhar nuns Cuidados Intensivos, acho que me falta muito ainda. 

313 É assim aquilo que eu estava mais habituada a fazer era prestar cuidados pronto a nível de 
injectáveis, vacinas, pensos, é nessa área que eu me sinto mais a vontade, administrar 
terapêutica, porque administrava na presença do enfermeiro lá do meu serviço, no serviço na 
GNR, e no estágio também foi, pronto, era uma das 4 em que, tanto no centro de saúde como 
no estágio hospitalar foi uma da… da.. o que e que eu ia dizer, foi uma das conquistas que eu 
queria desenvolver mais, é um horário que eu não.. 

314 A nível de técnicas (hesitação) … numa situação dessas o que sabia fazer ia lá fazer, o que não 
sabia também tratava de aprender. 

314 Pensos, ligaduras… A algaliação não deve interessar muito (risos) reanimações também não 
deve interessar muito, as entubações de nasogástricas também não interessa muito…ah 
aspiração de secreções também é capaz de interessar, humm.. 

316 Em termos de técnica sei aquelas coisas básicas de 1º ano que é fazer a cama, dar banho, 
cuidados de higiene e conforto, em termos de alimentação, posicionamentos, mobilizações, 
transferência, agora em termos de alimentação entérica e algaliações e enemas, isso já está 
assim um bocado mais complicado porque eu não tive muita oportunidade de treinar, embora 
em casos extremos, se fosse em cenário de guerra…. 

316 Competências como já fiz fundamento…hummm… em termos para promoção de saúde 
também alguns aspectos, promoção e prevenção também, agora… 

317 o que me sentiria mais à vontade sinceramente, a minha experiência como aluno, as áreas que 
já tinham sido leccionadas, a minha experiência pessoal enquanto aluno estagiário.(...) , no 
relacionamento, de destreza prática, por exemplo, conhecimentos teóricos gerais, de orgânica e 
dos vários sistemas, mais especializados talvez aqueles onde eu estagiei, por exemplo. 

318 Poucas técnicas. (...) Administração endovenosa de terapêutica, entubações, algaliações… 
(...)  Claro que para saber a prática tem que se saber a teórica, mas às vezes sinto um maior à-
vontade na teórica do que na prática não temos que fazer tudo daquilo que eu sei da teoria. ( 

319 Cuidados de higiene, terapêutica... E temos aquela parte que já temos conhecimentos e nunca 
aplicámos: sonda nasogástricas, algaliação, aspiração de secreções, oxigenoterapia, algum tipo 
de terapêutica... 

319 Há certos conselhos que já sabemos dar... relativamente a certas doenças, tipo diabetes, já 
temos algum conhecimento, não total, mas algum; alimentação, tivémos aulas de nutrição e 
mesmos em certos posicionamentos e mobilizações, tudo coisas teóricas. 

319 Sim. Foi muito mais fácil para mim estabelecer comunicação com alguém que não conheço do 
que antes do primeiro estágio, agora sinto muito mais facilidade. 

320 Acho que primeiro que tudo já sei muitas técnicas 
320 É um bocado difícil explicar. Por exemplo sei fazer pensos... Eu primeiro que tudo acho que 

fazia qualquer coisa, o que mandassem eu fazia de certeza, podia não fazer tão bem... Mas é 
para dizer o quê? Fazer pensos, dar injecções... 

321 Eu acho que nesta fase ainda é um bocado precoce “competências” porque o processo de 
aprendizagem ainda não está concluído e eu não me sinto preparada sequer, pronto, para ir 
trabalhar, pronto, não me sinto à vontade, acho que não tenho competências…  

322 Tratar de feridas leves, pouco profundas, tratar dos acamados, há sempre depois feridos que 
ficam acamados. 

322 na área de reabilitação tenho o curso de técnicas de fisioterapia. 
324 em termos de competências praticas, das técnicas que demos ate agora, sinto-me perfeitamente 

a vontade para desenvolver isso. Agora, é claro, uma coisa complementa a outra e é sempre 
mais seguro nas fisiopatologias, doenças novas que vão surgir, nesse aspecto sim. Agora 
questão prática nunca tive grande problemas em desenvolver isso, penso que nesse aspecto 
sim. 

324 porque sim, sinto que consigo chegar ao pé da pessoa e relacionar-me com ela, estar a vontade 
com ela, chegar a mais do que uma pessoa. Ate é tive uma experiência, nos dois anos, por 
acaso tive sorte nesse aspecto, o ano passado tive uma experiência muito marcante porque é ... 
acerca do nosso doente, posso? 



325 Cuidados pós-cirurgia e acho que inclusivé foi um dos ensinos clínicos, por acaso não foi dos 
que eu passei mas nesse aspecto, a nível de medicina, dos cuidados de medicina, as 
medicações, todos os pensos, algaliações, as técnicas dos Fundamentos,assim de repente é 
onde me sinto mais à vontade. 

326 não sei fazer mas em termos de ouvir a pessoa..acho que…. 
329 Para ser sincera, eu só me vejo a fazer sessões de educação para a saúde (risos). Promoção e 

prevenção, não me vejo a fazer nada técnico, não digo que sou capaz de fazer porque acho 
ainda que tenha alguma teoria estar ali perante a pessoa eu acho que não sou capaz de fazer, 
posso fazê-lo mas com orientações, sozinha, não.  
Como eu não fiz ainda que possa estar preparada não tenho real noção disso. 

 


