
 
Tema B.2.2 - Trajectórias - Relações extra profissionais 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.2.1.1: Extragrupo profissional com outros grupos profissionais 
3.08 No hospital acabei por contactar mais se calhar com os fisioterapeutas, os terapeutas 

ocupacionais e com os próprios auxiliares do que mesmo com os enfermeiros, e isso fez, não 
foi não gostar, foram experiências diferentes. 

3.22 Os outros profissionais, penso que devem esperar que tenham ali um colega de saúde com 
quem possam falar abertamente sobre as várias situações.  
E as outras pessoas esperavam que demonstrasse os conhecimentos aprendidos. Esperava que 
demonstrasse esses conhecimentos. Conhecimentos a todos os níveis, tanto a nível 
pedagógico, como a nível de postura e a nível... 

3.20 No hospital. E eu também respondia e então...(risos). Mas pronto eram discussões saudáveis, 
não eram muito problemáticas. Mas pronto ajudou-em a perceber de certo modo também 
como os alunos de enfermagem são recebidos pelos médicos, que é mesmo assim. (...) Acho 
que eles são um pouco críticos, porque eu não sei se eles têm alunos do 1º ano, em princípio 
não. 

3.20 Pelo menos a princípio eram porque também não sabiam que éramos do 1º ano, mas muitos 
ficavam, “Ah, então mas estás aqui, não sabes nada” faz queixa daquilo a outro, comigo não 
houve isso mas houve com colegas meus. E outra coisa que me marcou foi estiveram lá 
estudantes de medicina do 1º ano e  os enfermeiros que estavam no serviço praticamente só 
ligavam aos de medicina e não ligavam aos de enfermagem.  

505 dependeu muito dos locais por onde passei. 
A minha ideia… tive…no mesmo ano tive exemplos de relações boas de equipa, em que 
[...imperceptível...] respeitam os limites e as capacidades de cada um, tal como tive exemplos 
de muita austeridade e… e de lutas de poderes e de evasões um bocadinho no que seriam as 
tarefas de uns e de outros, no entanto, acho que… neste momento, consigo visualizar uma 
relação mais pro-positiva do que pro-negativa, ou seja, de mais cooperação e de respeito do 
que propriamente o contrário. 

505 [com os auxiliares de acção médica?]Aí vou diferenciar contextos… porque em hospital esta 
relação, do que até agora que tenho observado, é que consegue ser boa e cooperante e de 
respeito, no entanto, em contexto comunitário - unidades de saúde - já vejo algum despique, 
principalmente porque não participam tanto nas acções da enfermagem, sendo que … não 
respeitam se calhar os espaços, os tempos, o sigilo… 

505 [com os auxiliares de acção médica?] ai agora já vou ter que ir esterilizar outra vez material 
para [...imperceptível...] gastarem na sala de tratamentos”, por exemplo, coisas ditas altas, em 
meios de corredores, abrirem portas e entrarem, pronto…  

505 Foi boa… sempre me respeitaram muito e não puseram em causa o facto de ser uma 
estudante, ou seja, sempre… se eu dava alguma indicação, por exemplo, de alteração do 
doente ou que não estava a reagir bem a uma terapêutica ou que não se estava a alimentar e 
que era preciso mudar a dieta ou que precisava que a psicóloga fosse lá, qualquer coisa… 
sempre respeitaram muito… os outros elementos também da equipa… 

505 Foi horizontal… eu não senti que houvesse qualquer descriminação… 
505 Eu não me recordo muito no início… no primeiro e segundo ano, porque aí acho que a minha 

abordagem era muito mais limitada ao orientador, mas a partir do momento que criei mais 
autonomia, não… não precisei de intermediários porque deram-me autonomia para ser eu a 
tratar, desde o momento que avisasse, claro, quem estava comigo daquilo que estava a fazer. 

505 Com médicos… psicólogos, também, fisioterapeutas e assistentes sociais. 
505 Eu, enquanto estudante, acho que não… acho que não, porque sinto que, pelo menos que os 

estudantes, nem se quer… no 4º ano, é um bocadinho diferente mas, até aqui, senti que os 
estudantes eram sempre vistos tipo como um degrau a baixo. Até agora senti isso, este ano, 
por acaso, estou a achar tudo diferente, acho que já… eu, enquanto estudante, acho que já sou 
vista tipo “lado a lado” dos outros profissionais. Não sei se é por estar a acabar o curso, 
possivelmente é, não é?… mas sim. 

505 Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Se calhar, eu mudei de comportamento porque, 
se calhar, já revelo mais conhecimentos, mais… já consigo ter uma discussão mais… 
coerente, por assim dizer, à cerca daquele doente… nesse aspecto acho que, se calhar, evolui 
já um bocadinho. Também me sentia vista, se calhar, também me sentia um bocadinho 
inferior, não sabia se poderia integrar-me naquela discussão daquele doente, não sabia se 



estaria à altura.  
505 Até ao 3º ano, talvez, acho que não foi o mesmo. Acho que não. Não sei se pelas minhas 

experiências, em particular, ou se será sempre assim… mas, pronto, acho que não. Este ano já 
é diferente, também os meus estágios foram diferentes e consegui estar mais ao nível dos 
outros profissionais também, se bem que acho que há sempre uma disparidade entre, por 
exemplo, médicos e enfermeiros ou… 

507 Eu prefiro (risos). Primeiro, porque sinto que estou quase a acabar o curso e para mim é 
óptimo, e depois, acho que já consigo ser vista como mais próxima, por assim dizer, dos 
próprios profissionais, portanto, já me integram mais facilmente na equipa, na discussão, no 
cuidado. 

507 No primeiro ano, praticamente, não tive contacto com enfermeiros, foi, essencialmente, com 
auxiliares de acção médica, porque os enfermeiros, praticamente, ignoravam-nos. Então, 
foram os nossos grandes auxiliares, por assim dizer, porque nós também só prestávamos, 
praticamente, cuidados de higiene, o resto era só observação, portanto, estávamos com um 
orientador da escola e não… não era mais que isso. Portanto, foram os nossos grandes apoios, 
foram eles que nos ensinaram também muita coisa.  

510 Acho que isso não depende também muito da classe… da classe profissional, eu acho que 
isso também depende muito da pessoa, por exemplo, há médicos com quem eu fazia isso, há 
outros com quem não fazia, mas o mesmo acontecia com fisioterapeutas, por exemplo. Acho 
que isso não há uma grande distinção… acho que tem a ver com as pessoas. 

512 por acaso houve uma situação que me levou pensar, que foi um dentista meu, que ele era 
médico e depois tirou medicina dentária, mas ele tinha sido enfermeiro… eu já fui a muitos 
dentistas (risos) e a verdade é que a forma como ele se relacionava e a forma como ele tocava 
em mim, era completamente diferente dos outros médicos, que entravam, evadiam e não 
pediam “por favor” e, no caso dele, eu achei muito curioso porque depois ele perguntou o que 
é que fazia e tudo mais… 

512 e depois até trocámos bastantes experiências nesse sentido, ele disse-me que tinha sido 
enfermeiro, só que depois também como não era uma profissão que se ganhasse muito, ele 
tinha seguido a carreira de médico dentista, só que eu percebia que ele era diferente, não sei 
se era um exemplo em particular, se calhar, podia não ter nada a ver e outra pessoa que 
tivesse acontecido o mesmo poderia ser diferente, mas no caso dele eu percebi, não sei, era 
diferente. 

516 Gostei particularmente, agora, neste estágio, o meu último de comunitária, em que se notava 
bem o trabalho na equipa multidisciplinar ou a interdisciplinar, não a de inter mas 
multidisciplinar, em que, por exemplo, todas as semanas os diversos profissionais, tanto os 
enfermeiros, assistentes sociais, o psicólogo, a dietista, o médico, se juntavam, faziam 
reuniões, em que discutiam caso a caso e em que faziam uma planificação dos objectivos a 
curto prazo, dos objectivos a longo prazo e aí verifiquei que esse trabalho multidisciplinar, 
realmente, pode ser exequível… de todas as formas é exequível e é necessário e pode trazer 
muitos frutos e ganhos em termos de saúde… 

516 Agora, mais neste último estágio, é que pude observar isso bem porque… qualquer problema 
a nível social que se detectava, quando íamos nas visitas domiciliárias, falava directamente 
com o assistente social… se fosse necessário falar com o médico também era eu a primeira 
linha de contacto. 

517 Foi gradativo, à medida que a minha acção era… tinha maior carga de responsabilidade, os 
profissionais tratavam-me também de uma forma mais responsável, de uma forma mais, 
digamos assim, mais integrativa.  

517 Claro que, actualmente, sou aluno do 4º ano, obviamente, que ainda existem diferenças e eu 
até agradeço que façam essas diferenças porque eu ainda não sou capaz dar resposta face às 
responsabilidades que muitas vezes já me dão… mas, pronto, considero que isso foi 
gradativo… e até foi uma experiência que até foi feita forma… 

517 Depende das equipas, pronto, há equipas em que se valoriza a área de cada um e, portanto, as 
contribuições de cada um são, digamos, tidas em conta, mas há equipas que também… talvez 
tenha sido… tenho encontrado poucas, em que existe mais um verticalidade em termos de 
importância das áreas… sei lá… não era tanto dada importância à opinião do enfermeiro, 
pronto, lá está, o enfermeiro era visto mais como um executor de tarefas, por exemplo… mas, 
regra geral, a maior parte dos sítios onde eu passei, havia uma horizontalidade em termos de 
todas as classes profissionais. 

517 obviamente que, por exemplo, havia um trabalho muito mais conjunto, consigo desenvolver 
uma trabalho muito mais conjunto, por exemplo, com uma classe médica do que, por 



exemplo, com o fisioterapeuta ou o dietista. 
517 [E com os auxiliares de acção médica?] Talvez haja menos cooperação, mas aí também pela 

própria natureza do trabalho, são tão diferentes… são tão longe… daquilo que podem fazer, 
dos objectivos que podem alcançar que a cooperação fica um bocado limitada. 

519 Todas as que eu tive que estabelecer até foram bastante positivas… (...) Porque assisti a 
colegas meus com relações com outros profissionais que não foram assim muito bem 
recebidas, talvez por sermos estudantes. 

519 Trabalhei com Médicos, Assistente Social, Psicólogo… e pessoal administrativo, não sei se 
quer considerar se não, e Auxiliares também. 

519 Surpreendeu-me o trabalho partilhado agora com o Assistente Social e o Psicólogo, agora em 
comunitária, porque aqui nos estágios que eu tive, em hospital e não sei quê, falava-se “Ah, 
vai falar-se com o Assistente Social, vai falar-se com o Psicólogo” mas eu nunca os via, 
nunca os vias no serviço…nunca o via… “…foi encaminhado para o Assistente Social mas 
ainda não fez nada”, as pessoas acabavam por ter alta e nunca se fazia nada, ou seja, não se 
via aquele trabalho, não se via aquela horizontalidade mas, pronto 

519 ....em termos de trabalho com os Médicos, com os Administrativos, com os Auxiliares, aí vê-
se, pedíamos alguma coisa ao Auxiliar ou ajuda nisto ou naquilo e vêm logo, são muito 
disponíveis,  

519 os Médicos, dependendo… comigo sempre tive sorte, trabalhei com estudantes de medicina 
também, que chegaram a ter os mesmos doentes que eu e então trabalhávamos em parceria, 
nomeadamente, eu avaliava uma tensão ou fazia sinais vitais, se eles viessem para recolher eu 
dizia “Olha, já avaliei, não sei quê”, trocávamos informação entre nós, sempre tive boa 
relação com eles 

522 De todos, no geral, com quem tive mais contacto…pelo menos…em vários sítios… foram 
bastante disponíveis também foram os fisioterapeutas.  

522 Com médicos, tive mais relação, foi nesse estágio de neurocirurgia, nos outros, como eu lhe 
disse, aquilo era um bocado restrito, e pronto também no início uma pessoa não está tão 
desperta para estas coisas… mas nesse aí, por exemplo, eu conforme... eu sentia à vontade 
conforme perguntava uma coisa ao enfermeiro, como perguntava ao médico e eles próprios 
diziam. 

522 Neste caso, com os médicos falava mais por… pronto, lá está… não havia problema se o 
tivesse feito… se fosse agora tinha o feito, mas na altura era mais perguntas e questões do 
tipo patologias e não de… não foi direccionado propriamente mesmo às pessoas… e se fosse 
agora era pergunta que ia fazer. 

524 Com mais frequência foi com os auxiliares de acção médica… 
524 Eu acho que as pessoas aceitam bem o facto de nós sermos estudantes, e às vezes até se 

esquecem que nós somos estudantes, e incluem-nos imediatamente nas suas conversas, no seu 
dia-a-dia, nas suas rotinas… e por um lado é bom, porque nós somos recebidos ali e sentimo-
nos integrados, mas por outro sentimos um bocado de medo, sou aluna, há coisas que eu não 
sei, se calhar tenho de ir um bocadinho mais devagar. 

524 Acho que de uma maneira geral foi assim… pronto, talvez a equipa médica, às vezes, fica um 
pouco menos receptiva à nossa participação… mas nem sempre isso aconteceu. (...).- Pois, 
não sei… não sei se será porque nós somos alunos, porque depois vemos a relação que o 
médico tem com o enfermeiro e já não se processa bem da mesma forma. Isso eventualmente 
será por sermos alunos de enfermagem. 

524 Não sei… acho que pode ser um pouco dos dois, porque nós enquanto alunos também não 
sentimos ainda a confiança em determinadas coisas e, se calhar, se o médico nos pergunta 
uma vez e nós dizemos “olhe, não sei, vou ter que ir perguntar”, se calhar, a segunda vez já 
não vai perguntar, porque já sabe que, se calhar, não vamos saber. Mas acho que também, 
logo… se o médico olhar com atenção para nós e vir que nós somos alunos, se calhar, 
também não irá fazer determinados coisas… 

527 lembro-me de, por exemplo, no 1º ano, eu tinha uma doente que tinha tido um AVC e que já 
estava no serviço há 3 meses e o contexto era que estavam à espera que a assistente social 
conseguisse arranjar uma vaga num lar para fazer a transferência da senhora… eu não falei 
directamente com a assistente social, mas havia… quer dizer, eu nunca vi se quer a assistente 
social… havia essas conversas na passagem de turno e porque eu também questionava por 
causa da situação da senhora, até porque ela tinha um filho também que tinha uma deficiência 
e ela não tinha condições para estar em casa, e eu questionava, depois era falado, mas eu 
pessoalmente não… 

527 Agora no último estágio, no estágio de comunitária… foi só também com uma médica, os 



outros praticamente nem os via. A nível da médica de saúde infantil, havia uma relação 
próxima com a enfermeira e acabava também por passar um bocadinho para nós, como nós 
estávamos com a enfermeira e, às vezes, até a enfermeira e a médica realizavam as consultas 
em conjunto, acabava por me proporcionar a mim estar mais perto do trabalho da médica, 
mas tirando isso… 

524 Basicamente… com os enfermeiros, claro. Dietista. Com o médico, pouco, muito pouco 
porque é mesma aquela… nós não nos sentimos seguros, neste momento, para ir ter com o 
médico e discutir, eu falo por mim, não sinto essa segurança para isso, isso vai ter de ser 
trabalhado. Técnicos de diagnósticos, quando nós íamos fazer um diagnóstico do doente, 
pouco mais do que isso. E claro com os auxiliares. Com fisioterapeutas também. 

524 [Há diferenças no modo como se relacionou com os restantes profissionais em relação aos 
médicos?] Sim… Penso que sim, porque… com os médicos nós estamos sempre com o pé 
atrás de “vamos falar e se de facto temos a certeza do que estamos a dizer”, não temos essa 
segurança, enquanto que os outros técnicos é umas áreas mais… não tão específicas, não 
mete a patologia, a medicação. O fisioterapeuta – o melhor exercício adequado àquela pessoa 
– é mais fácil, o assistente social também, porque são situações sociais em que nós também já 
estamos um pouco mais por dentro das coisas, é diferente. Com o médico… depois também 
há várias personalidades e se calhar no futuro, poderei ver isso, nem todos serão iguais, mas 
pelo que eu vejo, mesmo até com os orientadores que eu tinha, havia médicos que realmente, 
mesmo para o próprio profissional, enfermeiro já, o relacionamento com eles não era mais 
fácil porque geralmente há médicos que não dão aquela abertura também, é o “Senhor 
Doutor” e… mas haviam outros por outro lado, não, eram bastante acessíveis. 

524 [ Numa situação normal do trabalho, o acesso ao médico era diferente do que o contacto com 
outros técnicos?] Da minha parte era… eu considero que sim, acredito que não deva ser 
assim, porque nós devemos ter essa abertura para falar com eles. Eu falo enquanto estudante 
e acho que sim, mesmo por causa dessa insegurança. [Como é que era o acesso ao médico, se 
necessitasse de falar alguma coisa sobre o doente?] Falava com a enfermeira orientadora e ela 
iria tratar disso logo. Coisas que eu visse no doente e me suscitasse dúvidas, falava com a 
orientadora e ela encaminhava para o médico. 

524 porque depende também da questão do médico, se for uma equipa muito… como também 
apanhei alguns… havia médicos que eram muito acessíveis, trabalhavam bem em equipa e 
era perfeitamente normal, não haviam problemas, uma boa relação e acabam mesmo por 
ajudar-nos uns aos outros, não se sentia muito aquela distanciação do médico, do enfermeiro. 
Mas também apanhei outros que, realmente, se notava um pouco isso, era uma relação até às 
vezes atribulada e… no geral, penso que não devia ser assim, mas nós apanhamos tudo e 
apanhei os dois tipos de relação. 

524 Com os auxiliares de acção médica, considero que eram as pessoas com quem nós, 
estudantes, conseguíamos estabelecer uma melhor relação, porque estão sempre prontos para 
ajudar, simpáticos e depois nós também sentimos que estamos mais à vontade porque não 
temos aquela… não estamos sempre “e agora vai sair uma pergunta e a gente não sabe…”, 
eles estão só para nos ajudar e muitas vezes sabem mais que nós porque têm anos de 
experiência, portanto, nas mobilizações, nos condicionamentos… e eles estão sempre com 
um sorriso para nós, para nos ajudar e isso é muito importante. 

524 Sinto que com os auxiliares são as pessoas que estão mais… que nos dão aquela segurança… 
estamos num contexto de um ensino clínico, estamos sempre stressados de saber o que 
estamos a fazer, à espera que saia aquela pergunta “ e agora, eu não sei”. 

529 Ainda hoje aconteceu uma situação engraçada, estava a faltar um dossier, um processo de um 
doente, e eu era a única aluna que estava na sala, pronto, o resto eram enfermeiros e o médico 
estava a fazer… a preencher um processo e a médica começou a falar que não tinha o 
processo, e perguntou a toda a gente, e de repente ela estava assim a falar e estava a olhar 
para mim… e eu olhei para a senhora e depois é aí que despertei para aquilo que ela estava a 
dizer… e ouvi ela a dizer que não tinha o processo, e não sei quê… a dizer para a outra 
enfermeira, nem sequer para mim directamente, “se eu não teria levado o processo para não 
sei onde”… eu olhei assim para ela e “ah, mas está a falar…”, mas assim muito directamente, 
“…mas está a falar de mim?” e ela “não, não”, “que eu só vejo os processos aqui e não em 
outro lado nenhum”, mas ela ainda continuou a olhar para mim… 

529 Eu tento manter o exemplo que vejo de fora e que seja correcto. Da parte das auxiliares, eu 
questiono aquilo que elas sabem fazer, mas também não tenho problema nenhum de se há 
uma situação de, por exemplo, de divisão de tarefas e se eu não estou a fazer nada, estou à 
espera que uma senhora acabe a higiene e ela de facto precisa da privacidade dela, eu ajudo a 



fazer uma cama, apesar disso ser a tarefa delas… 
529 [Enquanto estudante e no trabalho com o doente, existem padrões diferentes de relação com 

os diferentes grupos profissionais?] Sim… Nós não fazemos, normalmente, essa relação 
directamente com os médicos… (...) Com os outros profissionais, por vezes, é muito mais 
fácil o contacto, é mais fácil falar com os fisioterapeutas… há maior abertura. (...) há ideia 
que transmitir uma informação errada ao médico é mais grave do que um contacto errado 
com os outros profissionais… há essa ideia. 

529 [Se não há o contacto directo… que intermediários é que existem?] O próprio enfermeiro que 
nos está a orientar. Mas também já me dirigi directamente aos médicos… 

529 Eu sinto que, como estudante, não são… não é tida em conta a minha opinião se eu for falar 
com o médico, da mesma forma que se for o enfermeiro a falar com o médico. Enquanto se 
for o fisioterapeuta ou a dietista ou a assistente social, eles têm em conta aquilo que eu estou 

a dizer, ainda que estudante, sabem que eu estou ali como estudante, sou do 4º ano… 
529 Acaba por ser porque eles próprios desvalorizam a informação, a não ser que precisem de 

facto dos enfermeiros, como é que poderiam valorizar a do estudante…(...)  já tinha 
percebido… mas antes também dava-lhes alguma razão, no sentido que de facto sim no 3º e 
2º ano, nalgumas situações podem ter razão, noutras sinto que… também já aconteceu 
médicos virem falar directamente comigo e haver uma relação de horizontalidade e até de me 
surpreender, porque eu era do 1º ano ou do 2º ano… 

529 A mim surpreende-me sempre…. porque eu sei que eles [dietista ou um assistente social] são 
profissionais e eu acho que não estou tão capacitada como eles em termos de experiência, 
portanto eu mantenho a minha atitude. Em relação a todos eles, noto mais em relação aos 
médicos, pela postura deles, de chegarem e pedirem uma informação e quando dizemos que 
somos estudantes ou quando a damos de facto, parece que procuram sempre a confirmação 
do outro lado, directamente connosco ou não. 

506 identificando-me como aluna mas consegui trabalhar mais com outros profissionais do que 
com Enfermeiros, não é? 

506 Algumas via-se que eles não esperavam que eu era estudante e eu também não dizia (risos). 
Alguns, pronto, estava identificada como estudante, por vezes, numa coisa qualquer, já estou 
lá há imenso tempo e já vi a senhora imensa vezes, mas ela pensava que eu era Enfermeira, 
ainda, por exemplo. 

506 porque eu sinto que eles sentem que… que eles é que dominam [os médicos], que eles é que 
têm o poder todo, que eles é que decidem 

506 (risos)… Isto tudo é um mundo porque depende das personalidades das pessoas mas, a ideia 
que eu tenho, também tenho algum preconceito em relação aos auxiliares (risos), tenho 
auxiliares na família que, a meu ver,  um não é muito bem formado e outro é formado e a 
ideia que eu tenho é que os auxiliares… primeiro, a meu ver, elas não deveriam estar a fazer 
o trabalho que estão a fazer sem qualquer formação 

506 O meu pai está em Espanha, a minha madrasta é auxiliar e ela teve pelo menos um ano e 
meio e percebe de feridas e tudo se for preciso delegar, pronto, custa-me delegar, por 
exemplo, cuidados de higiene se eu sei que a senhora não consegue identificar quando pele já 
não está integra, pronto, e vai-me escapar, não estou segura, por exemplo, não é? 

506 Pouco, mais com Médicos, com Fisioterapeutas… e agora questionei porque é que não 
tínhamos um Fisioterapeuta na equipa ou porque é que não… se havia ou se não achavam 
importante, pronto, a questão foi mais assim. Psicólogos, por vezes, mas pouco, há pouco 
trabalho interdisciplinar, também depende dos contextos, depende da atitude… 

518 É assim, os fisioterapeutas são aquele…mas não é por – como é que eu hei-de explicar? - 
Acho que é por eles serem em menor quantidade e de haver pouco - lá está -  há poucos 
recursos humanos para tanta exigência no Hospital. Então daí, ás vezes, torna-se complicado 
o eu querer falar com o Fisioterapeuta ou a Fisioterapeuta e não ser possível porque está no 
piso de cima e depois já é o piso de baixo e depois ainda vai ao “Sr. Manel”, por exemplo. Ou 
seja, até aí torna-se um bocadinho difícil, mas não é porque eles não queiram, é mesmo por 
falta de… 

503 Não acho que não, acho que consegui trabalhar bem com os outros profissionais, talvez 
menos com médicos, porque nem sempre estão lá quando eu estou lá. 

 CATEGORIA B.2.1.2: Extragrupo profissional com familiares / significativos 
3.03 Ainda há muita gente que me diz “Então mas não querias Medicina? Vais desistir? Não vais 

voltar a tentar? Queres mesmo ser enfermeira?” E... (hesitação) Mas já aceitam melhor, já 
dizem “Mas tás a gostar? Isso é que interessa!”. 

3.03 Eles dizem isso mas se calhar no fundo gostavam mesmo que não desistisse de Medicina. 



Não sei se desisti. Para já estou a gostar de Enfermagem e vou acabar o curso. Depois logo 
vejo. Mas sei que há muita gente que gostava que eu tivesse ido para Medicina e isso não é só 
por causa disso. Normalmente, os meus pais mandam assim umas boquinhas: “Ai tive ali com 
um amigo meu que tem um sobrinho que está a tirar Medicina na República Checa. Ele disse 
para te mandar um recado, se é mesmo Medicina que tu queres para não desistires.” 

3.03 Lá em casa tou um bocadinho farta desta conversa porque já deixei bem claro que estou a 
gostar de enfermagem. 

3.04 Eles ao princípio também estavam um bocado “ah, tu não consegues ver sangue… não sei 
quê não sei que mais”, mas acho que agora já consegui passar um bocado a ideia de que o 
enfermeiro não é…não está ali só para ver sangue e para limpar e outras coisas. E acho que, 
aceitam não que eles nunca tiveram contra, mas já vêem de outra forma aquilo que um dia eu 
vou fazer 
(...) [mudaram] Oh, talvez pelas experiência que eu contei dos estágios e pela maneira como 
chegava a casa, eles apercebiam-se que se calhar não era assim tão difícil para mim ser 
enfermeira como eles tinham inicialmente pensado. 

3.05 Porque nós já temos essa percepção porque andamos cá dentro e sabemos que não é o 
mesmo, mas as pessoas lá fora confundem e atiram sempre para aquela questão do médico, é 
toda a gente “O Sr.Doutor é médico” e eu tento ao máximo mostrar principalmente com a 
minha família, com a minha bisavó. (Risos) [Porque se ri?] Porque eu fico chateada. Em 
termos de família, acharam muito bem, às vezes confundem um bocadinho enfermagem com 
medicina, “olha a nossa Srª.Dra.” (Risos) 

3.05 Essencialmente digo assim “ Avó, o papel do médico por exemplo é, está aqui, tudo bem vai 
tratar do doente, ele passa-te as receitas, mas eu não passo receitas, posso ir administrar 
medicamentos mas também faço outras coisas que ele não faz”, às vezes descrevo, descrevo 
coisas que fazemos, doutra forma.  
Ainda no outro dia disse - “Olha Avó, por exemplo lembras-te,  (respeitando ao tempo 
quando ela esteve internada) o que é que o médico ia lá fazer?” –“Então de manhã ia lá 
olhava para mim e passava um medicamento novo”, - “E a enfermeira?” “- A enfermeira 
passava o dia a tratar de mim, via se estava tudo bem, perguntava-me o que é que eu tinha 
comido, se estava mal – disposta. – “Pronto, Avó consegues ver aí a diferença?” – “Pois é, 
eu... (imperceptível)... E esse era um bom exemplo. 

3.15 Os meus pais... os meus pais agora... o meu pai agora não queria, ninguém gostou da minha 
decisão de vir para enfermagem, mas agora ele está super contente, até o estágio... e as coisas 
que eu conto, tento sempre mostrar ao máximo que gosto e que tenho feito... então ele "então 
senhora enfermeira como é que está?"e não sei quê... por exemplo nos telefonemas, fala 
assim e está sempre preocupado. 

3.15 Ele diz-me isso toda... sempre. E quando estamos mais distantes, por exemplo eu passo duas 
semanas sem ir a casa, ele vem sempre com... preocupa-se em saber em como está a correr, 
isso não acontecia antes... portanto eu aí noto a diferença. 
Sim, muito mais, eu acho que ele... não sei se posso dizer isto mas acho que ele já aceitou 
esta.. 
Porquê que eu acho? Pelas coisas que me diz, por estas reacções. 
Então, porque ele...eu acho que é isto, ele sabe que é isto que eu quero, que estou a gostar 
mesmo e que me estou a empenhar. 

3.06 Quer dizer, eu tenho uma prima que tá em Medicina e tenho amigas também, mas eu acho, 
ela tem uma atitude comigo. Primeiro é assim, eu sei de coisas que aconteceram em hospitais 
de colegas minhas, em que as minhas colegas estavam a estagiar e passavam também colegas 
do terceiro ano de Medicina, olhavam para elas com nariz empinado e diziam umas para as 
outras: «pois, sem dúvida Medicina é outro nível.». Quer dizer, é desrespeito pela profissão e 
também noto que há como que uma superioridade da minha prima em relação a mim por eu 
ter tirado enfermagem. 

3.06 Mudam e mudam muito, mesmo ao ponto dos meus problemas, que eu falo muito com a 
minha mãe sobre isto. Por exemplo, a minha mãe é da opinião, ela apoia-me, apoia-me 
incondicionalmente na minha decisão e nunca me disse «vai para ali ou vai para ali» e ela 
tem orgulho que eu continue no curso e que mais tarde seja enfermeira. 
A minha mãe passou muito tempo no hospital quando era criança, foi tratada por umas 
enfermeiras e ela disse, quando eu estou mais em baixo, para não me sentir daquela maneira, 
porque se ela estivesse no hospital ou quando esteve no hospital, gostava de ter sido tratada 
por uma enfermeira como eu. É bom ouvirmos uma coisa destas, dá-nos incentivo para 
continuar.  No entanto, ela diz-me muitas vezes, não percebe porque Medicina é melhor 



remunerada, têm mais respeito, tem maior credibilidade. Isto é outra coisa que eu não referi, e 
que eu reparei. Mesmo os próprios doentes. 

3.06 Pessoas de engenharia, óbvio, não têm um desenvolvimento pessoal deste género. O meu 
namorado está a tirar informática. Não, mas é verdade, eu tive imensos problemas com ele, 
porque senti que há coisas que ele fala. (...) Eu, por exemplo, lá está é aquela situação. Estava 
mal e ia falar com ele: vê lá, aconteceu aquilo, o que é que tu achas que eu posso fazer e não 
sei quê». E o que ele dizia: «Que é que queres? Tem cancro. A tua função não é só fazer 
aquilo, não tens de te preocupar, não tens de levar os problemas para casa. E no dia a seguir 
queixava-se imenso porque tinha uma dor no braço. E eu era assim «também não estás a 
morrer, é só uma dor no braço», como que resposta. Se ele é insensível ao facto de eu 
presenciar uma pessoa que está à beira da morte, como é que ele quer que eu seja sensível 
com ele porque tem uma dor no braço. Sou uma incompreendida. 

3.09 Os meus pais vêem-me muito empenhada e a gostar e se for preciso chego e à hora de jantar 
começo a falar de algumas coisas e o meu pai diz assim “Não fales que agora não quero saber 
e é hora de jantar” e pronto vejo que eles também ficaram a descobrir outra parte da 
enfermagem ou pelo menos ficaram a ver mesmo que eu gosto mesmo da enfermagem 

3.09 Eles tinham os dois a ideia de que era um auxiliar do médico, o enfermeiro...(...) 
Acho que não vêem só isso, que nós não somos súbditos, por assim dizer, do médico que 
temos autonomia e podemos fazer várias coisas em vários âmbitos. 

3.08 Continuam a apoiar-me, isso não se põe a questão. Começaram a notar muito quando foi a 
mudança do teórico para o ensino clínico no meu comportamento em casa, no teórico eu 
chegava a casa cansada e pronto não fazia nada, no ensino clínico por mais coisas que eu 
fizesse eu estava sempre a contar coisas e a dizer “ Eu hoje vi aquilo...” e a minha mãe 
principalmente dizia “Pareces outra, devias andar o ano inteiro em ensinos clínicos que era 
para ver se ficavas sempre assim”.  

3.08 Então continuam a apoiar-me e até mais curiosos em perguntarem-me certas coisas, por 
exemplo, nunca me tinham faaldo acerca de eu ser enfermeira e vieram-me pedir conselhos 
sobre o que é ser dador de medula que tinham ouvido falar, o que eu achava... (...) Eu fico 
contente, não é? Posso ser útil em alguma coisa e ver que eles gostam de participar na minha 
vida também e eu na deles. 

3.08 Os amigos mais próximos, depois também um bocado com os meus testemunhos e a contar o 
que faço e o que aprendemos, acham bem e sempre me apoiaram. 

3.10 Então é: o meu pai acha muita piada, gosta muito de ter uma filha enfermeira, acha que é 
muito bom e que lhe vai dar muito jeito para a velhice…de vez em quando lá…(...)É, é…é a 
ver se não gasta muito dinheiro quando for velho. (risos) 

3.10 O meu irmão também…ele sempre gostou da área de enfermagem; ele até gostava de ter 
vindo para enfermagem mas ele não gosta de estudar portanto não vai. Mas eu até acho que 
ele tinha mais vocação que eu. 

3.12 Vivo com os meus pais e o meu irmão. Acho que mudou um bocadinho porque aperceberam-
se que eu já sabia mais de determinada área e que já tinha mais conhecimentos nessa área e 
não sei o quê e pronto começaram a perceber que se calhar era mais importante, mas acho 
que atribuem tão pouca importância ao enfermeiro. 

3.12 Mudou um bocadinho porque eu também lhes demonstro aquilo que sei e por exemplo às 
vezes quando o meu pai vem-me perguntar uma coisa sobre uma determinada coisa, dou-lhe 
uma resposta adequada que ele acho que acredita, pelo menos acreditava mais quando eu 
estava no primeiro ano, não sei.  

3.13 problemas a nível familiar também e as coisas não correram muito bem.. (...) é muito 
complicado porque o meu marido também é militar…volta e meia vai para fora neste 
momento está na Bósnia, no primeiro ano estava em Timor… (...) pronto é muito complicado 
conseguir conciliar… 

3.13 Tenho [filho] com 6 anos. Hum...  é muito complicado de conciliar é sempre um stress, na 
altura do estágio foi.. foi muito stressante  por causa dos horários, por causa de ir buscá-lo, 
porque pronto é. é muito complicado porque é assim hum.. o nosso horário era das 8h as 15h 
fazíamos a contagem do turno só que nunca saiamos a essa hora, pronto, íamos sempre para a 
escola e ficávamos sempre lá até…até mais tarde. Nessa altura tive a ajuda da minha mãe, 
mas pronto, é..é sempre complicado, e as coisas este ano não correram muito bem, e depois 
também o facto de não me terem corrido bem eu comecei a… decepcionar-me um bocado 
com o curso e ate pensei em desistir na altura do estagio, tive mesmo..(risos) 

3.11 Eu acho que a partir de agora... eles tinham outra visão diferente do que é que é uma 
enfermeira porque não tinham nenhuma pessoa de perto dedicada…à enfermagem e já 



interiorizaram diferente do que é que é uma enfermeira, que uma pessoa tem certo e 
determinado conhecimento e outra cultura e sabe lidar com as pessoas... acho que têm uma 
visão diferente. (...) Acho que contribui um bocadinho porque também vou crescendo, com 
tempo vou ganhando mais conhecimento, há certas coisas que eu demonstro que não é 
assim... (pensa) num contexto muito simples e percebem e reconhecem, acho que é por causa 
disso. 

3.14 É assim, a nível dos familiares mais próximos, claro que acham que medicina dava mais 
estatuto, a enfermagem não dá tanto estatuto mas…mas já é um bocado de outra maneira, já é 
um bocado de uma maneira mais positiva, mais “ah afinal isto é importante, é uma profissão 
importante é uma profissão digna…”, acho que já têm mais essa visão. 

3.16 Tinham uma ideia um bocadinho… má… Má não é o adjectivo apropriado… mas sempre me 
disseram que a medicina é que era a profissão adequada, que a enfermagem era uma profissão 
mais de mulheres,  

3.16 embora também como esteja nesta profissão, já procuram mais… muitas vezes, a minha mãe 
procura informações e notícias sobre vários assuntos relacionados com a profissão mas, sem 
dúvida, o facto de ter entrado para aqui para estudar o que estudei neste ano, que o curso foi 
muito difícil… 

3.16 mas como há um ano que já estou aqui, já têm outra imagem da profissão até pelos 
conhecimentos que levo para casa, o trabalho que eles me vêem a fazer, pensavam que era 
mais uma profissão mais prática, não exigia tanto conhecimento teórico e consegui alterar um 
bocadinho essa visão má por parte da minha família. 

3.16 Em parte porque eu gosto de ter o… não é que não tivesse o apoio mas sinto que estão mais a 
apoiar-me neste momento do que era no início do ano… então, senti uma certa necessidade 
de alterar essa maneira de… a opinião deles… 

3.17 As pessoas que me rodeiam, exactamente por terem a mesma ideia que eu tinha antigamente, 
muitas vezes fazem comentários ou perguntas ou afirmações. A mais comum “Ainda dás 
muitas injecções?” ou “Também fazem cuidados de higiene?” “ Como é que é isso? Como é 
que reages?” Normalmente as pessoas reagem “ Eia, fazes cuidados de higiene? 

3.17 Explico o que faço, explico que é inserido num contexto e que existem formas muito 
especiais e especializadas de as fazer e que no fundo isso acaba por  não custar nada ou acaba 
por ser no seguimento de um  plano de cuidados que tenho de fazer e conjunto de objectivos 
que tenho de responder . Não sei se percebem ou não mas muitas das pessoas conseguem 
perceber e conseguem perceber realmente que aquela ideia pré-concebida de cuidados de 
higiene, injecções, aqueles trabalhos que parecem standard…. 

3.17 Pronto e normalmente fazem perguntas e afirmações que leva exactamente para este tipo de 
estereótipos ou ideias que as pessoas têm sobre a enfermagem na sociedade. 

3.19 Os meus pais não tinham a noção o que a gente fazia...casos, e não vimos muito, mas no 
Centro de Saúde a gente vê certas coisas e coiso, para mim não faz muita diferença, mas 
quando chegava a casa às vezes contava a minha mãe e ao meu pai e a minha mãe dizia logo 
“Eu não quero saber,vai para ao pé do teu pai, conta ao teu pai..”, a minha mãe é auxiliar de 
acção educativa, “Eu não quero saber,não me contes a mim vai contar ao teu pai e conta lá ao 
teu pai.  A minha mãe ....essas coisas não. Coisas que não envolvam exposição de tecidos, 
coisas assim mais “soft”, ela sim, isso não tem problema.  

3.19 Eles continuam a achar que é um bom curso e que fiz bem em vir para aqui dão-me sempre 
apoio. Mas essa ideia mudou, a minha mãe às vezes prefere não saber o que é que eu faço no 
Centro de Saúde, o que é que eu vi, o que aprendi, se for em aula tudo bem. 

3.22 A minha família em casa ficou mais em dentro do que será a profissão. Penso que tenham 
visto já de outra maneira. Até porque a minha família em casa nunca tivemos avós internados 
nem nada, não sabem mesmo a realidade. E a mais, de ver, o enfermeiro passar para um lado 
e para o outro e sem saberem realmente o que se faz. E em conversas que vão surgindo de vez 
em quando.. 

3.20 Como eu estou a tirar Enfermagem, vou dando sempre umas ideias, como corre o meu curso 
e etc. E algumas coisas eles ficam espantados que pensam que nunca na vida de um 
enfermeiro aprendesse tal coisa no curso. 

3.20 Mas eu sei que ainda tem muito a ideia que enfermagem é, que os enfermeiros são os 
ajudantes do médico e ainda vão brincando “Ah o teu trabalho é dar umas vacinas e fazer uns 
pensos”. 

3.20 As pessoas que estão perto de mim mudam porque de certa forma dou-lhes na cabeça, tento 
influenciá-los para não ficarem com a mesma visão que têm as pessoas mais velhas, de um 
tempo mais remoto em que a enfermagem era totalmente diferente do que é agora 



3.25 A minha mãe, acho que não tanto , que é a pessoa que eu tenho mais contacto por assim 
dizer, não tanto, porque acho que ela, parece um bocado mal depois, mas ela não tem tanta 
noção ou não tem tanta percepção para esse campo e para ela, que ela também é um bocado 
mais velha, a escolaridade dela não é muito elevada e eu também nesse aspecto também a 
culpa é minha, também não tento puxá-la para esse campo, tentar perceber, também se calhar 
não faço isso porque nunca surgiu. Por exemplo com quem eu sinto mais isso é com a minha 
namorada e  com a mãe dela porque são pessoas que têm outros estudos, têm outras ideias. 
(...)  Mudou, porque lá está também vou relatando um bocado as minhas experiências e o que 
vai acontecendo, “ Passou-se isto, passou-.se aquilo” “ficámos preocupados com aquela 
pessoa neste campo ou naquele” e elas vão tendo outra pecepção porque a percepção inicial 
ou era a mesma que eu tinha que os enfermeiros fazem pensos, dão injecções e não passa 
muito daí. 

3,.25 mesmo a nível dos meus amigos já consegui mudar essa imagem porque lá está vou contando 
as situações e o que realmente nós fazemos. 

3.26 E tenho reparado que mesmo no meu grupo de amigos, que são de áreas totalmente diferentes 
da área saúde, há uma valorização cada vez maior por parte dos enfermeiros. 

3.26 Em relação à minha família nunca mudou muito…Aliás porque a minha família sempre me 
incentivou, porque não era a minha primeira opção, como já tinha dito, sempre me incentivou 
muito em eu ir para Enfermagem e que iria gostar. 

3.26 Em relação aos amigos, foi como eu disse, tem modificado o bater das teclas, tem modificado 
algumas coisas…as conversas que nós vamos tendo… e como eu disse, no estágio do ano 
passado foi fundamental tanto para mim como eu em diálogo, em conversa com os meus 
amigos a explicar as coisas que se passam dentro dos hospitais, como é que nós agimos, qual 
é a nossa função…Certos episódios que se passam no hospital e que nós falamos e…e acho 
que tem modificado para que as pessoas tenham uma visão diferente da Enfermagem. 

3.27 mas têm aquela tendência de qualquer dúvida que surja perguntar, e perguntam me… 
3.27 a maior parte das perguntas fazem sobre coisas que nós nem sequer ainda pensámos em dar e 

pronto Às vezes eu digo não sei ou ainda não dei e às vezes há aquelas “então, já há 1 ano 
que estás lá” pronto, acho que, como por exemplo a questão das injecções.. nós ainda não 
sabemos…mas pronto, durante este ano todo…nós tivemos 1 ano e não tivemos qualquer 
contacto com isto e o que esperavam é que fosse algo que nós já soubéssemos. 

3.29 É um bocadinho, é um bocadinho diferente para melhor. Porque há mais intervenções do 
enfermeiro na sociedade em termos dos contextos de saúde é agora falado do Enfermeiro de 
Família e unidade de saúde familiar também ajuda para além do curso. Porque de alguma 
forma querem ver o meu futuro como melhor  e portanto acho que... Acho que isso ajuda. 

505 Continua muito a ver, como a profissão que dá as injecções, troca as fraldas e etc. Tanto 
quando eu digo que estou em centro de saúde dizem “ah, estás a dar vacinas” (risos). Não 
faço mais nada, intervenções comunitárias ou diagnósticos mais completos não existem ou se 
estou em hospital “ah, estás na obstetrícia, muito bem”. 

507 Acho que me fez crescer muito enquanto pessoa, já não tinha ali a minha mãe para me fazer o 
jantar às 8, não tinha ali o meu pai para me perguntar se estava tudo bem ou se passava-se 
alguma coisa, poderiam até ligar-me à noite, mas nunca era a mesma coisa e a proximidade 
era diferente. 

507 o dia podia ter-me corrido muito mal e eu precisava mesmo de falar com alguém mas não 
tinha cá o meu pai, não tinha cá a minha mãe, o meu irmão, que eram as pessoas mais 
próximas de mim, tive de me adaptar um bocadinho a isso, tentar gerir os meus problemas, de 
forma diferente, e utilizar estratégias, que nem sei bem quais são, não as consigo delinear, 
descrever, mas… 

507 Eu acho que até enfermagem me ajudou, um bocadinho, a lidar com isso, a necessidade do 
apoio que eu sentia… que eu percebi que o outro sentia, se calhar, também percebi que eu 
própria sentia e que eu podia estar disponível para o outro mas afinal não tinha ninguém que 
estivesse disponível para mim quando eu precisava, quando estava cá. 

512 Ah, Pronto! Por exemplo, quando estava no 3º ano, quando fui para estágio de Materna, 
coincidiu com uma altura em que estavam as minhas duas cunhadas grávidas e foi um 
momento muito bom nesse sentido e depois… estavam a acabar a gravidez e depois estavam 
as crianças a nascer e foi uma altura em que eu, de alguma forma, podia treinar as coisas e 
trazer um bocadinho para a vida pessoal aquilo que tinha aprendido com… 

512 Acho que esse foi um momento bastante marcante e significativo, em que depois até elas 
próprias me perguntavam “O que é que achas que eu faça aqui, nesta situação?” e vinham 
pedir-me opiniões, eu ficava toda contente. Depois, outro momento, pronto, os estágios, 



então… 
512 Estava agora a pensar porque eu tenho usado muita coisa da minha profissão para a própria 

vida lá em casa, com os meus pais, porque eles já são mais velhotes e tomam tudo e mais 
alguma coisa e eu lembro-me que, numa das primeiras entrevistas que nós demos, eu lembro-
me de falar da falta de confiança que o meu pai tinha em mim enquanto enfermeira porque 
era uma enfermeira de “pacote”(risos)… mas agora notei uma grande evolução e tenho a 
noção de que…. também os timings já são um bocadinho diferentes e agora o meu pai está 
um bocadinho mais… está noutro nível e… mas noto um nível de confiança agora que não 
existia antes e faço depois muito… transporto muita coisa dos próprios estágios que aprendo 
para casa e coisas sobre diabéticos e tudo mais… e depois o meu pai está-me sempre a 
perguntar para que é que serve este medicamento e aquele e para que é que é isto e tudo 
mais… e exige que eu traga para casa todos esses conhecimentos e todas essas práticas. 

512 tenho a noção que… e depois, se calhar, um bocadinho por influência do que fui ouvindo a 
minha vida toda, que a minha mãe sempre teve uma grande influência a esse nível, sempre 

teve um culto, de alguma forma, dos médicos e… ela também contactou muito com médicos 
pelas questões de saúde que ela tinha mas depois ela sempre venerou muito a classe médica e, 
de alguma forma, me foi influenciando e achava que a minha primeira opção não deveria ter 
sido Enfermagem mas sim Medicina, pronto, ela teve sempre aquele sonho do querer ter uma 

filha Médica e eu se calhar também fui levada, inicialmente, um bocadinho atrás disso… 
519 Os meus pais e consequentemente também a minha irmã…(...) Sempre apoiaram, também 

houve momentos menos bons no curso, como há sempre, coisas que não correm tão bem, 
como nós queríamos…(...) Dar-me mais força, dar-me motivação.(...) O estágio que não 
correu bem… e, às vezes, notas menos bem conseguidas, em que uma pessoa queria mais e 
não chegou lá e eu sou um bocadinho exigente, às vezes, comigo e quando as coisas não 
correm bem… 

519 Sobretudo a minha mãe, que é um bocadito mais presente, por causa da profissão do meu pai, 
sobretudo… suporte, dava-me muito suporte. “Está feito”, dizia-me sempre “Não foi…tudo 
bem, não é a nota melhor que podias ter… está feito, não está? Então, continua, há mais 
cadeiras para fazer”. 

522 na minha família em casa, por exemplo, com quem eu mais lido… porque… para já, muitas 
pessoas não conhecem o trabalho de enfermagem, porque também nunca tiveram contacto e 
as pessoas que tiveram contacto são as pessoas que normalmente reconhecem e que sabem o 
que é a enfermagem.  

522 E eu em casa fui dizendo o que ia fazendo, as coisas que ia fazendo, por onde tenho passado e 
acho que ficaram a ver também com outros olhos, porque para já ficaram a conhecer melhor 
o que é que se fazia porque eu vou informando e acho que… não é que tivessem má ideia, 
nada isso, mas acho que estão com uma ideia… porque é o que eu tenciono passar, é o que eu 
costumo passar… 

524 claro mas se nós já tivermos amizades que venham de fora da faculdade, vamos ter que 
manter, mas não eram esses que estou a referir, até porque eu nem era de cá de Lisboa e… foi 
tudo de novo, construir pessoas novas… o que também é um grande impacto ao início, 
porque quando a gente quando está mal, quando temos problemas, ao longo quatro anos se 
não tivermos problemas é difícil, ter alguém para recorrer. Eu não tinha aqui os meus amigos, 
os meus amigos estão na Serra da Estrela e… 

524 É difícil, porque é um impacto, chegamos aqui e não conhecemos ninguém… com quem é 
que vamos ter, com quem é que nos vamos dar, o ganhar… 

524 Tem a ver porque nós trabalhamos com pessoas e temos de ter amigos, temos de ter alguém 
que nos apoie. Nós trabalhamos com pessoas e se nós não nos damos com as pessoas não 
temos essa capacidade… de nos relacionarmos com quem não conhecemos… 

524 É mesmo a questão do companheirismo… nós temos problemas, fragilidades, que precisamos 
de alguém com quem desabafar e falar, ter alguém que podemos confiar. 

524 Pois, porque o nosso curso mexe com as relações humanas e a questão de nós estarmos com 
doentes… esta questão da morte, por exemplo, que eu falei… ter este problema já connosco a 
trás, vir, encarar esse problema, ter de o superar e não ter ninguém para dizer o que nós 
pensamos, o que nós sentimos, o que falar, ter um conselho mesmo…  

524 acho que é importantíssimo ter alguém da nossa confiança, que nós possamos conversar, não 
vou falar isso com toda a gente… e por isso mesmo, a nossa profissão tem especificidades 

muito… que nós precisamos de amigos, pessoas com quem… da nossa confiança para falar. 
524 Sem dúvida que a pessoa mais importante nisto foi a minha namorada (risos), nestes quatro 

anos… o nosso curso não é fácil. É o que eu digo, as pessoas têm uma ideia muito errada do 



nosso curso e nós temos momentos em que andamos… só temos tempo é para estudar e 
depois é claro, neste momento, já vivo com ela desde o início do curso… isso também 
condiciona. 

524 Porque sempre teve ao meu lado, sempre me apoiou… porque quando nós… por exemplo, 
entrando agora um pouco nessa questão da minha namorada… quando nós temos a 
namorada… eu já vivo com ela desde o início do curso… e extra ao curso, a gente também 
tem outras coisas, que nós… e eu pressenti isso, com os quatro anos de curso, acho que tudo 
acabou, infelizmente, foi assim… acabou a nossa vida social, foi mesmo assim, havia 
momentos que tínhamos férias que dava para retomar, mas não é a mesma coisa, porque nós 
estamos muito centrados no curso, em saber e claro quando vivo com a pessoa é difícil 
articular isso, chegar a casa e não ter aquele tempo que as pessoa quer, ter que ir estudar e 
houve muitas vezes frequências antes… e ela sempre me apoiou, sempre teve ao meu lado, 
sem dúvida que foi uma mais avalia. Até porque não tenho mais ninguém cá, ela veio comigo 
também lá de cima… e muitas vezes foi com ela que eu desabafei, claro que muitas vezes ela 
também estava cansada e teve sempre ali e nunca… 

529 A parte da família, porque há a minha mãe 
513 É claro que o meu marido e o meu filho são pessoas importantes, e a minha mãe também…se 

não fosse ela…(...)  Se não fossem eles eu não conseguiria cá estar…pelo menos para tentar 
conciliar as coisas. Quando o meu marido está fora, se a minha mãe não me pudesse dar uma 
mãozinha nessas alturas, eu não conseguiria. 

513 Muito complicado (...) o meu marido nunca foi da opinião de eu vir para o curso porque para 
ele já estava num sítio a fazer aquilo que gostava. Estava ligada á Saúde, estava a fazer aquilo 
que gostava, tinha um horário das 9 ás 5, podia pedir um dia ou outro para tratar de 
problemas. Ele nunca foi muito da opinião…pronto…diz que é um capricho. Foi mais um 
capricho meu. Por acaso ainda ontem tivemos uma conversa sobre isso porque agora está-se a 
chegar ao fim e tudo indica que eu volte ao mesmo sítio onde estava mas isto á última da hora 
as coisas podem mudar e ele ontem perguntou-me “e se não ficares em Lisboa? E se fores 
para Évora, para Leiria, para Coimbra, para a Figueira da Foz? Como é que vai ser? Não 
pensaste nisso á quatro anos atrás.” Pronto…tem sido um bocadinho complicado porque ele 
também faz missões, estão fora 6 meses e é um bocadinho complicado depois conseguir gerir 
tudo. Ando muito sobrecarregada. 

518 Porque a família… Lá está…são aqueles que levam com tudo, portanto, nós chegamos a casa 
bem-disposta ou mal-dispostos e estão sempre por lá, coitadinhos. Também não podem fugir, 
não é? Ouvem-nos e apoiam e “não faz mal, para a próxima corre melhor. Vais ver que é 
assim, toda a gente passa pelo mesmo” Ou seja, parecendo que não – e também já ouvi de 
outras pessoas – parece que faz falta. Já ouvi trinta vezes mas uma trigésima primeira não há 
problema, cai sempre bem. 

503 Os meus pais claro, apesar de não concordaram muito que eu estivesse dentro da 
enfermagem, apoiaram-me sempre. 

503 Achavam que eu não tenho perfil para ser enfermeira. Nem é perfil, é vocação, a minha mãe 
disse-me que nem era perfil, era vocação, que era preciso e está muito ligado ao gostar 
daquilo que se faz. 

503 E também porque como a minha ideia foi sempre medicina eles acharam que eu estar a entrar 
em enfermagem, e ter continuado e não ter tentado outra vez, foi demorar-me um 
bocadinho... 

 CATEGORIA B.2.1.3: Extragrupo profissional com utentes 
3.03 Os utentes... alguns viam-nos logo como enfermeiros,[esperavam] que eu soubesse responder 

a tudo e havia coisas que eu não sabia responder e havia coisas que eles pediam qualquer 
coisa  e eu  dizia“Ah, tenho que ir chamar a enfermeira, tenho que ir falar com a enfermeira”, 
mais ou menos isso. Mas depois também eram compreensivos.  

3.03 Depois, havia um ou outro que ficava um bocado mais chateado, que é normal, por estar 
assim no hospital e não é só por isso. Eu também quando estive no Hospital o serviço estava 
todo lotado e aquilo que eu reparei é que é muito complicado dar assistência a todos os 
utentes e já estava lá com mais sete colegas minhas, éramos 8 em estágio, e que se nós não 
estivéssemos lá ajudar, nós tínhamos um doente atribuído e nós fazíamos colheita de dados e 
ficávamos com ele dois dias, e se nós não estivéssemos com ele dois dias qualquer coisa que 
ele precisasse para se tornar menos dependente se calhar não tinha logo assistência e 
oportunidade... Houve um utente que percebeu isso, mas foi isso que nós falámos que o 
serviço estava lotado e que era impossível que as coisas funcionassem bem e funcionassem a 
100%, porque não funcionam e o utente já tinha chamado um data de vezes só que eu não 



estava com ele, o que eu podia fazer eu fazia mas não dava, não é? Eu chamava a enfermeira 
mas ela demorava bastante tempo e depois já era o Sr. a dizer “Quero falar com a Enfª-Chefe 
porque eu não gosto nada disto” e foi complicado mas foi claramente porque o serviço estava 
lotado. 

3.03 Acho que é fundamentalmente [esperam] apoio. E não só apoio, alguns acho que precisavam 
muito de companhia que alguém estivesse ali a ouvi-los principalmente na parte da manhã, 
que é a parte nós estamos mais ocupadas porque há as rotinas da manhã e a rotina das 
higienes, há logo muito mais trabalho que a parte da tarde mas também porque não há hora da 
visita, eles também não tinham lá familiares, havia alguns estabeleciam relações com outros 
que estavam na enfermaria mas nem todos tinham essa disponibilidade até porque não tinham 
capacidade para isso , estavam realmente limitados. 

3.04 Porque ele [doente] sabia que nós éramos estudantes, ele sempre que achava que havia 
qualquer coisa que era demais para nós ele dizia, não tinha vergonha nenhuma em dizer não 
faças isso, ou vai chamar o professor ou vai chamar alguém, ele dizia… e muitas vezes era 
ele que estava ali no papel de professor, porque ele já tinha passado por muitos 
internamentos, já tinha visto muitos estudantes passarem por ele e ele é que nos alertava tem 
atenção a isto, não faças aquilo e não sei quê… ele dava-nos muitas indicações sobre ele e 
sobre a forma de como ele gostava de ser tratado. 

3.04 Eles esperavam que eu estivesse ali enquanto…para conversar com eles do que propriamente 
para executar alguma das técnicas que os enfermeiros devem fazer. Eles viam-me mais como 
uma companhia, para o tempo que eu lá estava do que propriamente para 

3.04 Acho que não. Até porque nós, no primeiro momento... (imperceptível)... devemos 
identificarmo-nos como estudantes e as pessoas também percebiam pela nossa postura que 
não éramos profissionais. 

3.04 Principalmente no centro de saúde. Eu assim à primeira olhei primeiro para ver se estava 
mais algum enfermeiro depois é que vi que era comigo, depois lá expliquei à senhora “não 
sou enfermeira, sou estudante”. 

3.05 O que acho que esperam de mim? Essencialmente que eu saiba fazer as coisas e que não ande 
ali a experimentar neles como ele sendo a cobaia e eu alguém que não sabe fazer e vou fazer 
e… 

3.15 [falado com as famílias? ] hummm...pouco, eu por exemplo com esta senhora só tive uma vez 
com a pessoa que está a cuidar dela que é o afilhado mas tenho pouca experiência disso... 

3.07 Eu também só tive uma vez com... [família]de uma doente que tive, também foi a minha 
única experiência. 

3.07 Acho que nos procuram [as famílias] mimar um bocadinho...porque nós "senhora enfermeira" 
sempre a tratar-nos assim com muito carinho porque nós também tratamos bem as pessoas de 
quem eles gostam não é? 

3.07 (pensar) Eu acho que esperam o meu melhor não é? Não sei... esperam que eu consiga fazer 
tudo aquilo que eles precisam, que eles acham que eu tenho competência para tal enquanto 
enfermeira... mas assim mesmo o que é que esperam de mim... não sei. 

3.15 Esperam que eu saiba fazer e sabem porquê que estou a fazer e se houver alguma situação 
que saiba resolver, principalmente. 

3.06 Acho que eles não sabiam muito bem distinguir e esperavam que nós já soubéssemos muita 
coisa. Eu explicava sempre que havia muita coisa que ainda não sabia fazer, que ainda era 
estudante. 

3.08 Eu aprendi. Claro que termos técnicos ele não dizia, ele dizia como sabia as coisas, mas a 
enfermeira ia dando umas achegas e assim. 

3.08 Muitos deles esperavam que eu soubesse resolver tudo e ajudá-los em tudo, não é? Só depois 
quando eu explicava que era estudante é que percebiam que eu não podia fazer aquilo que 
eles estavam à espera. 

3.08 lembro-me agora de um senhor que me abordou no corredor que dizia que se estava a sentir 
muito mal já com um derrame no olho,  estava com a tensão 19 qualquer coisa e agarrou-me 
assim pelo braço, eu até não gostei, e  “Ajude-me porque eu estou a sentir-me mal”, ou seja 
ele esperava que eu o pudesse ajudar assim do dia, a única coisa que eu pude fazer foi levá-lo 
para a sala de tratamentos, chamar os enfermeiros, pronto foi a única maneira de eu o ajudar, 
mas ele se calhar esperava um pouco mais de mim porque pensava que eu era já enfermeira. 

3.08 Depois foi a dificuldade de responder a algumas coisas que os doentes perguntavam “Mas 
então eu não posso tomar este medicamento a esta hora porquê?” e eu “Humm, ok, não 
percebo nada disto, o que faço agora?”, tinha que explicar que era estudante que ainda não 
tinha capacidades para responder a isso mas podia chamar o enfermeiro para responder, 



pronto algumas pessoas eram mais ompreensivas, outras “Ah, então o que é que está aqui a 
fazer?” e não sei quê e pronto... 

3.08 Das outras vezes comecei a explicar que não era enfermeira, que era estudante porque achei 
importante porque as pessoas por exemplo, nós nem podíamos administrar terapêutica e se a 
enfermeira estava ausente eu ia chamando as pessoas, ia preparando as coisas, ia marcando a 
próxima sessão com a pessoa e assim e depois ficávamos ali um momento e a pessoa está 
assim a pensar “ Mas porque é que ela não me dá a injecção?” e eu tinha que explicar que 
pronto ainda não podia, depois as pessoas começaram a aceitar melhor, mas continuaram a 
tratar-me por Sr.ª Enfermeira,sempre. 

3.08 Lá está, eu sou a Helena, estudante de enfermagem, estou aqui no 1ª ano de estágio, umas 
pessoas ficavam a olhar “Não me vais tocar pois não?”,assim com medo,  outras “Ai, que 
querida!”, aquelas pessoas assim mais afectuosas, pronto. No geral, ouve pessoas que nos 
explicaram, lembro-me de um senhor diabético que tinha uma amputação no joelho que não 
estava a correr muito bem, mas ele mesmo tirou a prótese, ele andava com uma prótese, tirou 
a prótese, explicou quais as cirurgias que já tinha feito, ele deu-me ali uma aula quase mas foi 
útil, fiquei a saber mais coisas sobre aquele assunto. 

3.10 Com a farda é diferente. Normalmente o doente está a espera de alguma coisa de nós. Pelo 
menos a gente consiga dar resposta ás perguntas deles, ou que os possamos ajudar ou…(...) 
Esperam que eu os possa ajudar, esperam que eu saiba fazer as coisas, 
esperam…esperam…que eu não lhes faça mal… (risos) 

3.10 Quando eles nos perguntavam coisas mais técnicas, viam logo que nós não éramos 
enfermeiras, não é? Porque há muita coisa que a gente não sabe dar resposta era: “Olhe, não 
sei; espere só um bocadinho...” (...)É a postura, é a maneira como a gente fala, às vezes, com 
os doentes. Vai muito por aí.. 

3.10 Primeiro… não conhecemos os clientes, os utentes, que lá estão; e há sempre um 
bocadinho…Nós somos sempre estudantes, por mais que queiramos, somos sempre 
estudantes e nem todas as pessoas aceitam muito bem isso, estarem a serem cuidados por 
estudantes. Por acaso eu tive sorte, isso nunca me aconteceu, mas verifica-se até porque 
depois os doentes acabam por ser distribuídos porque são pessoas que aceitam. Mas há essa 
diferenciação… 

3.12 Depende dos utentes (risos). Alguns esperam que nós lhe digamos tudo o que eles têm, por 
exemplo quando um doente não tem certeza do seu diagnóstico, faz perguntas e faz perguntas 
que se calhar não fazia ao enfermeiro porque  sabe que ele não lhe vai dizer mas a nós tenta 
ali entrar para ver se a gente descai. (...) Era um senhor que não sabia que patologia renal é 
que ele tinha, ele queria saber tudo e mais alguma coisa e como é que era e se tinha que fazer 
hemodiálise e como é que era e se doía muito e não sei o quê, e pronto eu expliquei-lhe ao 
fim ao cabo tudo o que, mas ele queria saber mesmo informações específicas e o diagnóstico 
ainda estava em aberto e eu tentei muito não entrar por aí, não fosse fazer alguma coisa mal. 

3.12 Ao fim ao cabo, dei-lhe uma resposta um bocado vaga, disse “Olhe tem que pedir 
esclarecimento ao médico ele saberá melhor falar sobre isso, ainda não tem certeza do seu 
diagnóstico e pronto tem que esperar”, foi a resposta que eu lhe disse. 

3.13 O que é que os doentes esperam de mim? (Risos) sei lá.. eles esperam que os enfermeiros 
lhes tratem da saúde, não é? lhes tiram as dores… mas não sei.. não… 

3.11 Esperam sempre quando têm um problema que eu saiba resolver atempadamente, que eu sei 
tudo, que eu... pronto, pensam que eu sou - não é salvador mas - consegue estabelecer o 
problema, quando acontece logo eu consigo acertar no momento, sem pedir ajuda, consigo e 
que tenha mesmo essa autonomia, muitos doentes pensam isso. 

3.11 Que eu saiba e resolver logo no momento. 
3.11 Lembro-me sim, há um doente... (hesitação) não sei... Não conhecia a senhora, mas começou 

a explicar a vida dela, eu acho que era importante... disse que nunca desabafou com ninguém 
e tem a filha, contou-me a história dela, disse agora que me contou ficou bem e eu acho que 
isso é importante e ela a partir dali começou a ficar bem, eu vou lá e ela está sempre 
contente...não digo que lhe trouxe umas coisas ou melhoria mas eu passei a vê-la diferente, 
porque tinha uma coisa que não conseguia, que gerava…Tinha uma coisa que a chateava 
muito…mas era capaz de…marcou-me muito, ela passou a tratar-me por... ela não me trata 
por Luisa, trata-me por Luisinha e o professor disse "Luisinha?" e eu disse sim, eu sei que a 
Luisa pode chamar-se também por Luisinha, o professor pensou que eu é que disse para me 
tratar como me tratam em casa e ela disse "não" a iniciativa foi minha, mas o professor nunca 
descobriu... 

3.11 Sim, que estes ainda não têm experiência. Mesmo estando uma enfermeira ao lado e depois 



quando a enfermeira vai embora começam a falar "mas já sabe não sei quê?" Começam a 
perguntar para saber... mesmo se nós respondermos correctamente, os doentes ainda ficam 
assim porque nós...para eles não sabemos nada, nada, só acabando o curso mas há outros que 
não pensam assim. 

3.14 O que é que os doentes esperam de mim… depende dos doentes não é, depende da situação 
deles. Mas acho que…que essencialmente…inicialmente um apoio para fazerem aquilo que 
não conseguem, muitos deles até para resolver os problemas deles. 

3.14 esta parte da relação treinei-a entre aspas mais na comunidade, acho que quando fui para o 
hospital já estava mais segura de mim, daquilo que havia de dizer, como é que havia de fazer, 
senti que tinha resposta positiva de..de…dos doentes. Tive com doentes também – a primeira 
era bastante comunicativa, as outras…foi tudo pessoas bem comunicativas, tirando o senhor 
que, enfim, não dizia nada… 

3.16 Neste momento…que cuide deles, dentro das minhas competências, que eu explicava sempre 
quais as minhas competências, na altura por exemplo não tinha domínio da terapêutica, então 
era uma questão que quando eles me colocavam essa questão eu respondia que não era das 
minhas funções mas procurava sempre orientar, direccionar para outros profissionais 
nomeadamente, enfermeiros. Mais, o que eles esperavam de mim?  

3.16 Mais, também durante o estágio hospitalar gostei muito de um paciente que eu tive porque 
era um doente complicado, tinha umas quantas desorientações a nível espacial e temporal, era 
um doente difícil, tinha que estar imobilizado e foi reconfortante ver no fim do estágio 
quando já estávamos mais para o fim do estágio ver que tinha melhorado bastante e foi muito 
reconfortante ver as melhorias daquele doente. 

3.17 Nunca senti qualquer diferença ou discriminação, posso dizer discriminação, pelo facto de ser 
aluno, esperavam exactamente o que esperavam de um enfermeiro qualquer,  

3.17 o que senti, como é normal sentir,  é que nas áreas que eles às vezes notassem que eu não 
pudesse ajudar a 100% ou como eles gostariam de ser ajudados simplesmente  diziam “Pode 
chamar o Sr. Enfermeiro? “ ou “ É uma área que eu gostava de falar com o Sr. Enfermeiro” e 
pronto, numa forma muito educada diziam isso e é uma opinião que temos que aceitar 
perfeitamente. 

3.17 [esperam[ Respostas rápidas e eficientes. 
3.18 Eles fazem um…Em primeiro lugar é o papel do enfermeiro, que nós lá, quando chegamos, 

normalmente já estão habituados a lidar com os enfermeiros do serviço, e quando lá 
chegamos e dizemos que vamos estar dois dias ou três dias com aquela pessoa eles sentem, 
que estamos ali para tudo, eles sentem uma grande aproximação a nós, então tudo o que 
precisam, chamam-nos, já nos chamam enfermeiros. É engraçado, contam-nos imensas 
histórias… 

3.18 Eu acho que o mesmo que os enfermeiros, mas num sentido mais próximo, mais correcto, de 
intimidade. Porque eles têm noção que nós estamos ali só para aquela pessoa, só para eles, 
enquanto os que enfermeiros são um para dois ou três quartos. 

3.18 Este último estágio houve uma senhora que me marcou um bocadinho porque nós entrámos 
em Março e ficámos lá até inícios de Junho e a senhora já lá estava há algum tempo. A 
senhora era completamente consciente, tive com ela bastante tempo, prestar os cuidados de 
higiene…e não só, foi tudo, alimentação, terapêutica… Tudo o que a senhora precisava era 
eu que ali estava e lembro-me que a senhora foi…ía ser operada, sei que fui assistir à 
operação, fui com ela para o bloco eu lembro-me do cirurgião iniciar a cirurgia e disse “Não 
vale a pena, é um caso perdido.” então fechou-se…E lembro-me que a senhora acordou 
preocupadíssima para saber como é que tinha corrido e ninguém foi capaz de dizer, a senhora 
voltou e claro que era eu que ali estava com ela, no serviço de internamento, na cirurgia, e 
exactamente era eu que ía ter essa responsabilidade era comigo que ela se sentia mais 
próxima, e ela sabia que eu estava na cirurgia, era a mim que ela ía perguntar. E lembro-me 
de ter que lhe dar uma resposta de que não sabia como é que tinha corrido porque não estava 
dentro do assunto, mas custou-me, custou-me. Porque a senhora foi operada, não sabia, já 
referi isso, não sabia porque é que estava a ser operada, o médico não quis saber, não disse 
nada…e lembro-me que a professora em estágio pediu-me para ir atrás de um médico porque 
era uma das funções do médico era essa e era ele que tinha que dar informação.  (...) Não, 
não. Não menti, omiti. Disse que não era a mim que me competia e que ía chamar o médico, 
que era ele que saberia dar as informações melhores do que eu.(...) A senhora reagiu mal e 
depois, todas as pessoas que entravam de bata branca no quarto, ela pensava que iam vê-la, 
lhe iam dizer alguma coisa. Ela estava sempre naquela expectativa e ansiedade. E custou-me 
muito. E a senhora estava em espera para Cuidados Paliativos, morreu à espera e morreu de 



uma forma que podia ser diferente. As dores eram imensas, ninguém lhe dava 
analgésicos…ninguém lhe aumentava, e no dia em que lhe deram a morfina, a senhora 
morreu, mas morreu de uma forma, para mim, muito estúpida e morreu sem saber aquilo que 
tinha. Não é que fizesse falta antes de morrer mas ao menos a senhora…ía calma. 

3.18 e depois as pessoas muitas vezes também não compreendem porque nós estamos a passar no 
serviço e vêem-nos a perguntar coisas que nós nem sequer sabemos, nem fazemos ideia; 
mesmo sobre o espaço físico do hospital, e nós dizemos que somos alunos, etc… E muitas 
dizem “boa sorte”, compreendem mas depois não. Ou dizem sempre que não estão ali para 
serem…como é que se diz… cobaias 

3.19 Eu sinceramente, acho que as pessoas em relação aos estudantes como nós éramos do 1º ano 
não esperavam muito, muito, ou seja não exigiam muito de nós.  A maioria dos utentes ficava 
surpreendido com o que nós às vezes fazíamos.  

3.19 A pessoa que eu tive em hospital ficava surpreendida às vezes que eu cuidava dela 
praticamente sozinho, ia com ela fazer cuidados de higiene tudo sozinho e a Sr.ª ficava 
surpreendida, ela tinha sido enfermeira, ficava surpreendida como é que nós éramos capazes 
de fazer tanto, achava que estávamos no bom caminho.  

3.19 No Centro de Saúde as pessoas não davam muito feedback, também não tínhamos contacto 
com elas, não dava para perceber se elas achavam que tínhamos competência para, se 
achavam que não tínhamos competências, não deu para perceber. 

3.22 Eles quando me vêem, vêm uma pessoa vestida de branco como o enfermeiro e se nessa 
altura estiveram com alguma necessidade com certeza vão esperar que eu vá auxiliar nessa 
necessidade seja ela qual for. 

3.20 Com os doentes, eu só tive um dependente, os outros eram independentes, um era 
sensivelmente da minha idade também, acho que foi o mais difícil. (... ) Porque como aluno 
relacionar-me com uma pessoa nova como eu, a pessoa sabendo que nós somos alunos, 
porque a ideia ficava sempre como aluno nunca me iam identificar como enfermeiro, as 
pessoas ficam sempre com um pé atrás, as pessoas já mais de idade não, estamos ali a 
aprender e ajudam-nos, não quer dizer que o outro não tenha ajudado mas como era 
independente também não o ajudei em praticamente nada, mas é sempre mais difícil, eu creio 
que é sempre mais difícil lidar com estas situações. Já com as pessoas de mais idade tinha o 
respeito por elas e elas tinham por mim. 

3.21 Conversa. Que eu converso de tudo, sobre os assuntos todos, se eles tiverem dúvidas, se eles 
quiserem falar de futebol, televisão, eu sei falar de tudo. E também agora a competência, a 
aquisição de saber ouvir, estar ali, esperar que a pessoa desabafe ou fale… 

3.21 Porque em contacto com o doente não me apercebo ou ainda não tenho muita experiência o 
que é que se passa com a pessoa ou tive um caso no Ensino Clínico pronto eu conversei com 
a senhora, tive uma apresentação,  houve conversa e não percebia o que é que desencadeou 
aquela situação e depois falando com a enfermeira do serviço e falando com a esposa do 
senhor, percebi que ele me omitiu muita informação que era importante e a família tem um 
papel fundamental no processo de doença do doente, para uma possível recuperação. 

3.26 Primeiros eles nem sabiam que nós éramos estudantes. Não percebiam muito bem o que é 
isso de um estágio de enfermagem e viam-nos mesmo como enfermeiros. Havia uns como 
“Eu quero fazer determinada coisa a esta hora e é esta pessoa que me vai ajudar” (risos). Eu 
acho que passa um bocadinho por aí. Algumas pessoas acho que passa um bocadinho por 
aí… 

3.24 Tudo aquilo que eu puder fazer, é mesmo isso, quando estou lá é mesmo uma entrega que 
dentro das minhas capacidades e daquilo que eu puder fazer podem esperar isso tudo… 

3.24 O que eles esperam é que a gente as vezes, ao princípio…, antes da gente… quando a gente 
se apresenta como aluno de enfermagem, não é enfermeiro, e há, depois também há várias 
perso… eh… personalidades nas pessoas mas às vezes é como sejamos uns criados,  ele vai 
fazer isto vai fazer aquilo, se a gente também não conseguir criar essa, essa distancia, 
distância entre aspas, estamos ali para os ajudar mas também não somos criados, mas à 
primeira vista às vezes nota-se bastante isso, agora chegue-me aquilo, chegue-me… as vezes 
nem precisam, nota-se um pouco isso … 

3.24 Para ser criado … se a pessoa não tem limitações, não é? e se a gente também quiser fazer 
tudo por ele não e? não o incentivar a ele fazer e tipo  “não deixar que eu vou buscar” aí acho 
que sim, nós próprios estamos a querer ser criados dele, se a gente não incentivar vá lá você, 
até porque é para a reabilitação dele, acho que aí é a fronteira isto porque… e delimitar o que 
é que ele tem de fazer e o que é que nós fazemos… 

3.24 Já, já aconteceu. Não, eu acho que vem através do diálogo, e… o conversar com eles e 



especificar bem está bem que sou aluno mas estou ali as minhas funções ao máximo que eu 
lhe puder explicar são estas, a sua são estas, como doente você também tem de se preocupar 
com a sua reabilitação, e vem tudo em conversa, porque se eu for lá e começar a disparatar 
com ele que não, não estou aqui para isso não sei que, que muita gente faz, a relação que a 
gente pretende criar com ele não… acho que fica logo por ali não… 

3.24 E tive uma doente que realmente me marcou bastante, e ainda faltam dois anos … ate agora é 
minha doente, e era uma pessoa que não falava, tinha… eu acho que tinha todas as 
complicações que se podia … e eu consegui, até mesmo tive quase que aprender língua 
gestual para falar com ela e foi muito importante, e conseguir naquele bocado de tempo que 
eu estive lá consg.. senti que aquela pessoa se sentiu melhor, que davam mais atenção que lhe 
davam… porque é como a gente sabe muitas vezes, as vezes e por falta de tempo outras vezes 
por falta que a gente também não quer, os enfermeiros também e aquela sobrecarga e deixa 
estar, e eu, nós alunos também temos mais tempo para desenvolver essas competências. E 
nesse aspecto senti que consegui com essa pessoa, melhorar a sua qualidade de vida um 
pouco naquele tempo em que eu lá estive. 

3.24 Acima de tudo estar com ela e não a deixar sozinha, ela tinha um medo terrível de a deixarem 
sozinha porque ela tinha medo que não a ouvissem, porque ela não conseguia falar, e 
aconteceu mesmo isso ela teve uma paragem e foi morte só porque por acaso até foi o 
professor dos estágios que estava connosco que... eu tinha ido almoçar e… que reparou, o 
medo dela ela estar sozinha, ninguém a ouvia ela estava isolada num quarto e tinha esse medo 
e nesse aspecto ela exigia a parte de nunca estar sozinha… nunca fecharem a porta do quarto 
e estar ali alguém com ela que tentasse minimamente falar com ela, porque ela fazia um 
grande esforço para tentar comunicar. 

3.27 Havia pessoas que expressavam e falavam sobre isso… ali também nós estamos num 
(hesitação) espaço diferente porque… pronto no 1º ano cada um tinha o seu doente atribuído 
então estávamos… durante o tempo que estávamos ali, a nossa atenção estava só focada só 
naquela pessoa e isto no dia-a-dia isto não se passa. Mas no tempo que nós estivemos lá as 
pessoas diziam e acarinhavam-nos, que se fosse assim as coisas eram mais fáceis porque 
sentiam-se mais acompanhadas, estava sempre ali alguém mais que não fosse a conversar 
com elas… 

3.27 a grande questão está na pessoa a quem nós temos que nos dirigir, eu por exemplo tive uma 
rapariga que era nova, tinha 35 anos, estava lá por causa de um cancro e eu não consegui 
estabelecer contacto com ela porque…não conseguia, eu pensava “pois..chego lá, pergunto se 
está tudo bem e depois falo do quê? Já não consigo falar mais nada”, primeiro porque a 
senhora nem sequer estava aberta em comunicar connosco, ela não queria…(...) tinha 35 
anos, já não era a primeira vez que…pronto estava a fazer ciclos, aquilo já não era uma 
situação nova. Eu não digo que a pessoa não fosse falando se estivéssemos a tentar puxar por 
ela, eu não sabia era o quê que havia de fazer ou como é que havia de fazer para que ela 
falasse comigo, senti dificuldade nesse aspecto. No entanto outros utentes que contaram a 
vida toda deles e não houve dificuldade nenhuma, por isso é que eu acho que depende muito 
da pessoa com que nós estamos.  

3.27 as pessoas faziam aquelas perguntas: são alunos de que ano? De que escola? … eu acho que 
elas próprias têm noção que nós estamos a aprender e dão um bocado o desconto, pelo menos 
(risos)… não sei, por exemplo…e aconteceu e se às vezes alguém perguntar alguma coisa e 
nós podermos dizer que não sabemos mas perguntar ao senhor enfermeiro e ninguém levava a 
mal por isso, era nesse sentido o dar o desconto… as pessoas tinham essa noção, que somos 
estudantes e  há muita coisa que não sabemos 

3.29 esperam segurança, não é? Esperam que saibamos fazer as coisas e quando estamos a prestar 
cuidados ou banho na cama esperam, por exemplo, alguma rapidez que não haja tanto 
atropelo e que saibamos mesmo o que queremos fazer mas também alguma certa 
compreensão. 

3.29 Para além dessa segurança, acho que esperam sempre respostas e é aí que nós nos sentimos 
menos à vontade porque não sabemos bem que respostas havemos de dar ou se não havemos 
de dar ou não dando como é que o fazemos. 

3.29 Porque as pessoas olham para nós como se já fossêmos profissionais e de repente nós não 
sabemos que resposta havemos de dar às pessoas a não ser “Olhe, desculpe eu estou em 
estágio”. Pronto, sinto que estou a ser um pouco inconveniente, explicando à pessoa, sinto 
que as pessoas ficam perdidas se eu conseguir ajudar tudo bem, mas normalmente nós não 
conseguimos dar resposta ”Olhe vou chamar a enfermeira porque...” 
Às vezes nalgumas situações em que eu percebi que as pessoas precisavam mesmo em que  



não quis estar a garantir que ia chamar a enfermeira porque não era certo senti-me um 
bocadinho..pronto...não consegui dar resposta. 

3.29 As pessoas com quem eu lidei, os doentes com quem eu lidei foram simpáticos, mas notei por 
exemplo muita protecção dos próprios doentes em relação a mim porque  para além de 
sermos estudantes não sei se me acabaram por ver como os netos ou não, ainda que não tenha 
havido a tal infantilização, nada disso, mas olham para nós e pronto  e temos ar de miúdos e 
estamos ali mas acabavam por ajudar “olha a enfermeira faz assim e faz assim” e nós “ah, 
então pronto” então acaba por haver.. não é... dificuldade, mas se calhar necessidade de fazer 
algo mais, até que ponto é que nos vão levar a sério não sei ou não sei, não houve ninguém 
que se tivesse sentido ofendido 

3.29 também nessa situação foi porque enquanto rapariga também tento estar na enfermaria dos 
homens, tive sobretudo com as senhoras e não sei se deveria ter sido assim. Passei por ambos, 
mas acabei por ficar mais com as senhoras do que com os homens.(...)Não sei até que ponto 
seria bom para nós, porque pronto a diferença de sexo pode ser constrangedora mas eles 
acabam sempre por ser tratados por enfermeiras porque não hão-de ser tratados por nós? 

505 Os doentes no meio disto tudo ficam muito bem, porque são os primeiros. Mas eu aí já não 
considero tanto como sendo mais ou menos importantes, porque já nem coloco essa 
questão…são os primeiros, são os mais importantes e… é sempre de quem eu gosto mais de 
receber feed-back. 

505 eu pessoalmente, quando vou para ensino clínico não me importo… ou seja, não me importa 
tanto se a nota vai ser um 17, um 18, um 16 ou um 15, se gostam de mim, não gostam de 
mim, se o trabalho estava tão bem feito ou não. Importa-me que a pessoa diga que gosta do 
que estou a fazer… ou a fazer com ela…importa-me que a pessoa esteja bem e se sinta bem, 
isso é o que mais importa, ou seja, dou mais valor ao feed-back e se for negativo, eu vou 
perguntando “está a gostar do que eu estou a fazer?”, “o que é que me sugere?”, porque acho 
que é essencialmente a pessoa que nos dá ferramentas para melhorar os cuidados…não é mais 
ninguém… acho que é o principal…e são…a diferença de sugestões e até foi o que veio 
influenciar um bocadinho a minha monografia. 

507 já tive experiências, por exemplo, com pessoas que me marcaram muito, durante ensinos 
clínicos, mas a verdade é que depois saio de lá e fico sem saber se a pessoa ficou bem, ficou 
mal ou como é que ficou.  

507 Há pouco tempo, por exemplo, com um utente meu da [imperceptível] e fiquei assim, a olhar 
para ele, assim, embevecida porque, na altura em que eu saí, isto foi num centro de 
atendimento a toxicodependentes, a pessoa estava mesmo muito mal, e quando eu o vi estava 
rosadinho, gordinho, estava completamente diferente e eu fiquei…  

507 claro que sim, têm um papel super-importante no desenvolvimento e se calhar percebi que 
afinal tinha valido a pena e eu lembrava-me dele, como se fosse alguém que estivéssemos 
ficado juntos, ele não se lembrava de mim, como é obvio, mas… 

510 São… principalmente nos primeiros anos do curso, porque não sabemos o que esperar, não 
sabemos como interagir, e acho que aí sim. Nos outros dois anos são importantes, como é 
óbvio, mas pelo menos nós já temos uma forma de interagir diferente e apesar de haver 
sempre situações novas em que aí são importantes, acho que nos dois primeiros anos têm 
maior… 

510 Por uma forma também de integração, por uma forma de aceitação ou não… (...) 
habitualmente, somos alunos e ainda estamos em aprendizagem e haver uma aceitação ou não 
também facilita o processo de aprendizagem. Quando há utentes que são mais renitentes à 
prestação de cuidados pelos alunos, é uma forma de não sermos tão aceites… 

510 Claramente não. Notava-se que existiam alguns que se sentiam mais à vontade quando eram 
enfermeiros ou quando eram alunos. Pelo contrário, também tive alguns que se sentiam muito 
à vontade e eram muito prestáveis.  

510 Nunca nenhum me disse directamente, eu sentia-o mais desconfortável. Se o enfermeiro 
pudesse ou vir comigo ou ser ele a fazer, eu preferia que fosse ele. Acho que nessas situações 
onde poderia aprender, não precisava estar a sujeitar as pessoas (risos). 

510 Com as famílias… nos ensinos clínicos onde eu estive, não há… pelo menos em meio 
hospitalar, então, não há muito contacto com as famílias e o contacto é muito curto. Por mais 
engraçado que pareça, a minha monografia é relacionada com o apoio à família e neste ensino 
clínico onde estou isso nota-se mais, onde existe uma maior apoio à família e uma maior 
interacção com a família e integração dos cuidados.  

510 Ao longo dos três anos não houve muita, em alguns casos, mais do que noutros, mas se eu 
fosse em 100 doentes que prestei cuidados, para aí 30 foi com quem tive contacto com a 



família. Acho que ainda é um bocadinho descurado. 
512 Porque acho que quando eles estão no seu “cantinho”, quietos, na sua cama, percebem muito 

mais coisas do que, se calhar, outra pessoa que está fora. 
512 Eles, se calhar… eles, por vezes, chamam-nos à atenção sobre certos aspectos… aspectos que 

na nossa rapidez de movimentos e tudo mais, às vezes, não notamos… não conseguimos 
perceber e não damos resposta, exactamente...  

512 e acho que eles nos ensinam muito sobre o como querem ser tratados e o porquê de quererem 
ser tratados daquela forma… e de alguma forma fazem com que nós nos adaptemos a eles e 
adquiramos métodos de como trabalhar com pessoas. Acho que são ferramentas… os utentes 
representam a ferramenta essencial para depois nós sabermos o que fazer. 

516 Como eu já referi, as histórias de vida, a maneira como relatam as repercussões que uma 
doença pode ter nas suas vidas, os seus relatos de vida, a maneira como muitos deles 
valorizam o trabalho que nós fazemos também nos dá… também me deu uma impulsão, uma 
gratificação, um desejo de continuar… creio que também foi determinante sim. 

517 Foi… acaba por ser, digamos, recompensador. É um trabalho que se desenvolve e que, muitas 
vezes, aquilo que nós fazemos aqui não é valorizado conforme nós queríamos que fosse, 
muitas vezes, nós fazemos… desempenhamos um trabalho em ensino clínico… nós em 
ensino clínico sentimo-nos sempre um pouco desamparados, sentimos que somos, digamos… 
estamos perdidos ou que a nossa acção comparado com os enfermeiros que lá estão acaba por 
ser mínima e, muitas vezes, isso não é bem assim, como nós estamos mais disponíveis para as 
pessoas, como nós temos uma carga teórica mais presente, nós, muitas vezes, desenvolvemos 
um trabalho que depois as pessoas acabam por reconhecer… nós estamos mais perto das 
pessoas… muitas vezes, aquilo que acontece, é que nós pensamos que as pessoas não 
valorizam, mas no fundo as pessoas, por todos os aspectos, por pequenos comportamentos, 
por pequenas palavras, acabam por valorizar aquilo que nós fizemos, mesmo coisas simples, 
mesmo que nós não tenhamos tido resultados práticos efectivos ou que mais ninguém os 
tenha visto, só o doente é que os vê ou que os viu. 

519 Tive alguns doentes, uns que me faziam lembrar certos familiares, tive um doente que me fez 
lembrar bastante o meu avô e tive um doente com a idade também próxima da do meu pai, 
que a relação que eu estabeleci com ele era quase como se fosse… era como se fosse uma 
pessoa já mais próxima, como se fosse meu amigo, chegava lá de manhã “Bom dia”, 
começava logo a meter-se comigo e, pronto, aquilo tipo de relação mais próxima, isso 
também nos marca e faz-nos…  

519 e contribui para que nós mudemos, sobretudo, na questão da comunicação foram contributos 
importantes, este, por exemplo, porque transmitiu que eu sou capaz de estabelecer aquele tipo 
de relação, com distanciamento também necessário. 

522 Na medida de … conhecer pessoas completamente diferentes e depois isso vai agir que eu me 
consiga adaptar a várias situações, eu tenho que me saber adaptar a uma pessoa que não gosta 
que eu lá esteja ou que não mostre interesse... porque pronto…como sabemos, estão em 
situações vulneráveis e as pessoas nem todas reagem da mesma maneira… e tenho de 
respeitar essa pessoa e chegar lá… e pronto… fazer aquilo que me compete, a pessoa não está 
com vontade de mais nada, nem de falar, nem de nada… ok... e pessoas completamente… 
querem é…queriam é… por elas estavam ali a manhã toda a falar e… 

522 Uma das coisas... muito rapidamente… primariamente… o que espera é que o ajude… o 
ajude na sua dificuldade… mas pronto… mas assim numa maneira mais específica… acho 
que espera atenção… no fundo espera que o... espera apenas que não haja má vontade do 
enfermeiro… e que não esteja ali…e que a própria pessoa que, por exemplo, esteja a ser alvo 
de cuidados, e que note que lhe estão a prestar cuidados mas como se fosse um frete ou com 
má disposição, no fundo, no fundo espera de ser atendido com um…à vontade... e poder 
saber que tem ali uma pessoa que às vezes pode não falar de certas coisas que até podem ser 
importantes, de certos aspectos que podem ser importantes, até mesmo para nós, e às vezes 
podem se inibir de falar porque não estão à vontade e até às vezes por medo, muitas vezes 

522 Trabalhar, trabalhar… não sei se é trabalhar, trabalhei…eu apenas tive contacto com famílias 
e… nas visitas… nos horários de visitas, por exemplo no hospital… mas já agora nas visitas 
domiciliárias…. 

524 Eu acho que sim… foi uma situação em particular, fui eu a fazer um penso à senhora e ela 
olhou para a enfermeira e perguntou: “ Mas é ela que vai fazer?”. Eu tinha me acabado de 
sentar… foi em cuidados domiciliários… aquela senhora já tinha a ferida há muitos anos e 
era sempre a mesma enfermeira a fazer e depois quando fui eu…(...)  Quando fui eu, e ela 
sabia que eu era aluna, ela olhou para mim e… “Não é a menina que vai fazer?” e eu: “Se a 



senhora não se importar…” e ela: “Ah, então está bem, faça lá…”, mas ficou assim… e 
depois ia sempre a dizer “Depois faça assim, depois faça assado”, foi sempre… 

524 são pessoas diferentes de nós em vários aspectos e há coisas que nós temos que aprender a 
lidar. Depois porque têm exigências, que muitas vezes nós não estamos a 100% dentro do 
assunto, e que nos levam a um desenvolvimento e a uma pesquisa sobre determinadas 
situações… e depois porque nos fazem desenvolver a nossa prática, manual também 

524 no entanto, os doentes, de uma maneira ou de outra, nos marcaram, não só pela sua forma de 
ser mas por aquilo que exigiram de nós e que fizeram com que nos desenvolvêssemos, não só 
como profissionais mas também enquanto pessoas. 

524 Um deles foi uma entrevista que nós fizemos a uma senhora para um trabalho do 1º ano, no 
jardim de Santa Maria. Nós encontrámos aquela senhora e parecia que ela… pedimos 
autorização para fazer a entrevista… e depois parecia que tudo aquilo que ela nos dizia era 
aquilo que nós precisávamos de ouvir. (...) para um trabalho de enfermagem comunitária, foi 
de Gerontologia (...) Porque ela era uma senhora que vivia sozinha, ela ia para ali para o 
jardim para ter a companhia de alguém, e as coisas que ela disse marcaram-nos muito a nós 
todos, porque eram coisas que faziam tão sentido, que nós nunca tínhamos pensado nisso, e 
foi logo no 1º ano, nós ali, pequeninos… 

524 O facto de ela ser sozinha, mas ainda assim… ela já era uma senhora de idade… mas ainda 
assim ela era totalmente autónoma nas suas actividades, ela era uma pessoa bastante activa e 
participava em inúmeras coisas na comunidade… e sem ter ajuda de ninguém e com 
rendimentos baixos e ainda assim uma pessoa com uma vida bastante… que nos dava a nós 
também alguma esperança. 

527 na medida em que nós aprendemos com eles e com as experiências deles, não só naquilo que 
eles nos contam, mas naquilo que nós próprios estamos a vivenciar com eles e isso ajuda-nos 
a crescer a nível pessoal e a nível profissional. 

524 Também foram importantes… eles… eu tenho… ao longo dos ensinos clínicos tenho uma… 
quando o ensino clínico começa, há sempre aquela ideia, não conheço as pessoas, mas 
quando acabo o ensino clínico, sinto que, não digo amigos, mas consigo criar uma relação 
muito boa com os utentes, porque eles ajudam-nos.  

524 Se nós conseguirmos chegar a eles, e tive experiências até destas, mesmo os próprios 
profissionais de enfermagem, falaram que a pessoa era agressiva ou era mal disposta, e eu 
consegui falar com eles e, portanto, nós tínhamos aqueles trabalhos semi-acabados para fazer 
o planeamento de enfermagem… eu consegui ter essa capacidade de estar com ele, falar com 
ele e nisso considero-os muito importantes, porque se nós conseguirmos chegar à pessoa, ela 
vai-nos ajudar… agora se nós chegarmos lá e só formos fazer porque somos alunos, temos 
que fazer porque temos de fazer, não. Os utentes são, ao longo do curso, na nossa prática, são 
fundamentais, sem dúvida que sim. 

529 Eu nãos disse doentes no geral porque foram completamente diferentes, todos eles. Claro que 
sim. Digo os colegas de ensino clínico, porque é sempre aquele núcleo e funciona sempre da 
mesma maneira, a família porque foi sempre constante e digo os professores pela preparação, 
porque era uma relação muito mais próxima. Os doentes, ao longo dos anos, foram relações 
completamente diferentes, eram pessoas diferentes e têm sempre influência. 

529 Eu acho que quando somos enfermeiros ou quando temos profissões relacionadas com a 
saúde, temos a responsabilidade de perceber que estamos a prestar algo àquela pessoa, e no 
meu caso, quando eu vejo aquelas pessoas sinto que estou a olhar para elas e estou a sentir a 
responsabilidade do que faço em relação a elas e as consequências que podem ter, portanto, é 
como se fosse o nosso grau de exigência “eles estão ali” e são representantes do grau de 
exigência… e portanto é fácil aprender com eles. 

529 É… podemos nos perder mas olhamos para eles e percebemos “isto está bem ou isto não está 
bem”, portanto, a reacção… se bem que não é sempre é um espelho, porque as pessoas 
podem reagir por outros factores. 

508 Os doentes? ... sim os doentes foram muito importantes... pelo feedback do primeiro doente 
que tive, lembro-me muito bem eu também ia percebendo se estava a fazer as coisas bem ou 
não, ainda por cima porque era uma pessoa que já estava doente e no hospital há muito 
tempo. 

506 Claro… sim, isso é o principal, é com eles que eu aprendo mais. Aprendo mais com eles 
porque os cuidados são para eles. 

506 O facto… o contacto com eles é o que me faz ir à procura de informação, é o que me faz 
crescer, não é o contacto com o Enfermeiro, o Enfermeiro explica o que fazer com o doente.É 
central. 



518 Foram. Foram importantes mas de tal forma que eu ainda me consigo lembrar da cara e do 
nome e das coisas que falámos ao longo…pronto…deste 1º, 2º e 3º Ano. Mas eu acho que 
vão ser sempre importantes. 

518 Porque eles são a base do nosso trabalho. São essenciais e isto, tanto enquanto curso mesmo 
depois a nível profissional. Portanto foram importantes, de todo, mas vão continuar a ser. 
Acho que não - como é que hei-de explicar? - Acho que não foram o principal para conseguir 
levar a cabo o curso, daí dar mais importância aos amigos, aos professores e á família, mas 
eles são fundamentais, de todo, para a minha prática. 

520 É assim, nós estamos sempre a aprender, não é? Mesmo com os utentes aprendemos, sendo 
em questões de saúde ou não, porque se… eu como aluno não sei muitas patologias, não sei 
muitas áreas de intervenção que nós, durante o curso, não aprendemos, não é?... e então, esses 
próprios utentes, por já terem passado por essas situações, nós aprendemos com eles, por 
exemplo, eu nunca tive… eu nunca passei numa Ortopedia, nunca tive muito contacto com 
patologias, nem intervenções específicas, se tiver um utente numa Medicina ou na Cirurgia 
ou outro serviço qualquer que eu tivesse passado por lá e ele já tivesse passado por uma 
Ortopedia… aprendia com ele, com o que ele aprendeu pelas suas vivências e experiências. 

520 Os Médicos, não é? São uma equipa… é das equipas de saúde quem tem mais pessoas 
integradas de enfermeiros, são os médicos.  

520 Não sei se considera também os auxiliares? (...) Pronto, também estão sempre presentes, visto 
que cuidam… cuidam da pessoa… é nosso auxílio, ou seja, auxilia-nos a cuidar dessa pessoa 
e a manter o serviço arrumado, limpo, próprio para consumo, vá.  

520 Acho que essas duas são as principais porque pouco convívio tive com outros. Este ano tive 
com fisioterapeutas e… assistente social mas o contacto também não foi assim muito. 

520 Aqui a equipa estava junta, pronto, era uma equipa que funcionava integrada e havia sempre 
reuniões, normalmente, sobre todos os utentes. Se me pergunta se eu fiz alguma intervenção 
em conjunto com outro profissional, não fiz, apesar de termos os mesmos utentes, nunca… 
porque eu estava no meu C.C., não íamos à mesma hora à casa do utente, das pessoas, mas 
convivíamos e trocávamos sempre impressões sobre aquilo sobre o que cada um achava 
sobre… 

310 Doente…Eu vejo-os a todos…consoante a situação. Doente, quando uma pessoa está mesmo 
numa situação de doença e precisa de cuidados relacionados com essa doença. Utente quando 
a pessoa pode estar em situação de doença mas não…numa fase muito inicial de doença 
inicial ou consegue estar numa situação de doença. E cliente deveria ser sempre.(...) Porque 
quando nós somos clientes, somos atendidos de uma maneira diferente. 

310 Eu quando vou à loja e sou cliente, quer dizer, tentam-me atender da melhor maneira possível 
porque se não… Eu também deixo de ser cliente daquela loja, não é? Ou reclamo ou…não 
sei…E nos hospitais e centros de saúde, isso não acontece…Não somos tratados…O que eu 
acho, o que eu penso é: quando nós vamos a uma loja em que eu estou a pagar por algum 
serviço, nós somos a personagem principal e as pessoas estão lá para nos atender. E nos 
hospitais nunca somos tratados como clientes, deveríamos ser, porque nós deveríamos 
trabalhar todos em função da pessoa e não…não acontece… 

310 Eu acho que a responsabilidade do enfermeiro…tem responsabilidade, é obvio que tem, os 
outros técnicos também têm responsabilidade…Mas acho que muitas vezes, os enfermeiros, 
passam tanto tempo com as pessoas e fazem mesmo o contrário. Tão ali a trabalhar…Às 
vezes, sei lá, pedem-lhes alguma coisa “espere um bocadinho, já vai que eu estou a 
trabalhar”, parece que não faz parte da sua função…Não… (...) Nunca se diria a uma pessoa 
que entra numa loja “olhe, queria este número, espere aí só um bocadinho que eu estou a 
dobrar as camisolas, está bem?” Nunca… há maneiras e maneiras de… 

 
 


