
 
Tema B.1.3 - Trajectórias - Contexto de ensino clínico 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.1.3.1: Ensino clínico - Espaço tempo de CONFRONTO 
3.03  É que nós no primeiro ano temos logo contacto com os sítios onde devemos ou com muita 

certeza vir a trabalhar, no caso, hospitais e centros de saúde. Acho que é bom, até porque 
normalmente quando uma pessoa entra num curso logo no primeiro ano pensa: será que é 
mesmo isto que eu quero? Será que não é? E isso tira muitas dúvidas. Às vezes prolonga essa 
dúvida até ao final. Eu acho que ....  eu sei que por exemplo nas escolas de enfermagem de 
Coimbra acho que só tem estágio no terceiro ano, não têm no primeiro nem no segundo,  acho 
que não ia gostar de...não sei se acontece a muita gente ou não, “Estou a gostar, estou a gostar” 
chego ao terceiro ano de estágio e “se calhar não estou a gostar tanto” e nós aqui temos logo 
um contacto diferente e quem diz enfermagem diz também Psicologia, por exemplo, também 
há mais estágios, eles também estão mais próximos do curso e depois também porque 
normalmente os primeiros anos do curso são sempre mais levezinhos em termos de conteúdos 
nunca vão muito à especificidade da profissão, mas precisamente porque os conhecimentos 
têm de ser de uma forma progressiva, até porque depois são mais complexos e portanto no 1º 
ano nunca se têm muita noção o que realmente é o curso e o que realmente vai ser e aqui acho 
que nós temos com os estágios quer em comunidade quer em hospital, acho que temos essa 
noção. 

3.03 Achei piada. Não tenho esse estatuto, não é? Do “Srª Enfermeira, Srª Enfermeira” . Mas é 
normal que as pessoas pensem... Primeiro pensei estão a falar comigo ou não estão? E depois 
quando percebi que era para mim “Não sou enfermeira, sou estudante, expliquei às pessoas em 
que contexto estava ali e que não era enfermeira, mas achei piada. 

3.03 Também me fui habituando, também me fui habituando, depois também quando as pessoas já 
me conheciam já sabiam. Às vezes continuavam-me a chamar Sr.ª Enfermeira mas eu também 
já sabia que elas sabiam que eu não era enfermeira, que estava a estudar para ser enfermeira. 

3.03 Tanto gostei da dinâmica do Centro de Saúde da parte das visitas domiciliárias, foi uma coisa 
que me surpreendeu, pensava que ia gostar mais por exemplo no Centro de Saúde da Pediatria 
mas gostei mais de estar nas visitas domiciliárias do que propriamente na Saúde do Adulto e 
Idoso.  

3.03 Primeiro porque sozinha não sei se entraria. Porque não sei onde me vou meter. Nunca sei, por 
isso tenho que sempre ver primeiro e depois vou para um sítio seguro. De facto os enfermeiros 
tinham esses cuidados, eles também já conheciam já sabiam mais ou menos 

3.04 Por exemplo no estágio só fiz duas tardes mas foi suficiente para ver que durante a visita os 
enfermeiros nunca lá iam falar com a familiar e acho que passa um bocado por aí, tentar 
mostrar mais o seu trabalho à família e não só ao paciente porque muitas vezes nem sequer se 
dá conta que é o enfermeiro que ali está. 

3.04 [entrar na casa do outro] É um bocado estranho…porque… no hospital as pessoas, acaba por 
ser a unidade deles mas não estão no seu sitio. Em casa estão mesmo no seu espaço, nós 
vamos lá invadir mesmo o espaço daquelas pessoas e fez-me um bocado de confusão.[...] 
entrar assim…as pessoas já sabiam que iam lá, já era frequente ir lá uma enfermeira mas para 
mim foi a primeira vez, não sei se as pessoas estavam à espera que eu entrasse lá também 
apesar de – eram dois senhores idosos – não terem dado pela minha presença. 
[Não sabia como é que devia pôr os braços…) Pois (risos) não sabia se devia de cruzar à frente 
ou cruzar atrás, com medo que caia alguma coisa. 

3.05 É uma experiência única e complicada. Já tive dois tipos de domicílios em duas zonas muito 
diferentes, a primeira foi em zonas de pessoas de classe média-alta e a segunda em que fui na 
parte baixa em zona de casas chamadas barracas, onde não havia quaisquer tipo de condições 
de higiene, mas é difícil porque entramos no ambiente do outro, só que não sei se foi pelos 
enfermeiros que já lá costumavam ir, já tinham aquela ligeireza e conhecimento das pessoas, 
nunca tive nenhuma barreira, ou seja a porta abriu-se imediatamente partir do primeiro dia em 
que fui apresentada como a aluna que estava ali com os cuidados continuados a estudar, ou 
seja a segunda vez que lá ia, as pessoas abriam-me a porta e não senti qualquer barreira 

3.05 [discrepância] Farto-me de dizer que não sei nada mas acho que lá no fundo fica qualquer 
coisa, não há assim uma discrepância tão grande ou seja o que nos ensinaram na escola é o 
conhecimento ideal ao fim ao cabo na prática o que a gente vê é uma duplicação da prática 
disso mesmo, ou seja tudo bem que não estamos a seguir todos critérios que nos foram 
ensinados mas fica lá qualquer coisa, pelo menos a mim faz-me sentido reportar a isso tudo. 



3.05 Essencialmente a atitude, eu acho se nós quisermos integrar tudo aquilo que vamos tendo, 
temos essa possibilidade, depende de nós, depende também da nossa maneira de ser, de 
pessoa, do que trazemos para trás. Eu faz parte de mim tentar incorporar ao máximo tudo 
aquilo que vou aprendendo, seja para o bem ou para o mal ou seja se correr mal o que posso 
integrar ao contrário, se correr bem, tudo bem vamos por aqui, isso faz parte de mim penso 
que todos os colegas isso também faria parte ou seja tem muito a ver com o que as pessoas 
querem ou não fazer. 

3.05 Sim, mas mesmo assim gosto imenso, gosto imenso do trabalho de Centro de Saúde, é algo 
que eu gosto. Também gosto muito de estar em Hospital mas não sei se é por ser mais 
cansativo, não consigo perceber, ainda hoje me senti bem mas se tivesse que ir para algum 
lado talvez fosse para Centro de Saúde, não em todas as áreas confesso. Gostei muito de 
Cuidados Continuados e talvez também por isso, pelas experiências muito positivas que tive 
nesse campo, é algo que me suscita. 

3.05 Assim, o que eu tinha mais ou menos expectativa foi agora a cirurgia porque era uma área, que 
eu não sei, que me suscitava curiosidade para além daquilo que vemos nos filmes imaginamos 
assim um cenário negro assim uma coisa muito corrida e sei lá…(risos)  Foi, foi uma coisa 
calma. Não faltou nada, eu é que estava a fazer um filme completamente ao contrário, mas não 
faltou nada e vi que não era o que eu estava a fazer mas no entanto gostei …  Pronto não faltou 
nada, não era nada do que eu imaginava porque ainda tinha aquela visão ideal e o que eu 
precisava não era tanto assim ver, era mesmo a sensação que eu estava porque eu já sabia, já 
tinha tido outro estágio antes e já sabia que não era, não era tudo o que a gente vê na televisão, 
não é assim que se passa na realidade, não tinha a curiosidade de ver realmente como era no 
entanto tomara que muito tocou-me bastante.   

3.07 este ano gostei muito mais do ensino clínico do que no ano passado lembro-me que no ano 
passado questionei-me muito sobre se era mesmo isto que eu queria e este ano já não... 

3.15 Diagnósticos... muitas vezes nem a linguagem utilizada é NANDA.(...) Eu não acho que seja 
benéfico nem problemático porque são coisas diferentes, deveriam ser assim gerais porque 
facilitaria, pelos menos a taxonomia e assim e assim, mas também devíamos ter conhecimento 
dessas na escola. Porque nós temos a NANDA e os diagnósticos da NANDA e assim e depois 
vamos para o serviço e é outra linguagem e vamos ter que adaptar, depois fazemos os registos 
consoante os de lá, mas apresentamos estudos de caso segundo diagnósticos da NANDA e 
assim... e pronto isso torna-se um bocadinho difícil 

3.06 Também. E, além do mais, nós no hospital passámos por todos os serviços e eu, por exemplo, 
no hospital de dia, onde as pessoas com um cancro fazem a terapêutica. 

3.06 No centro de saúde não aprendemos quase nada. Não tivemos oportunidades 
3.06 Até estava com medo. Acho que é um bocadinho, acho que é demasiado forte para uma pessoa 

do 1º ano, que não está habituada a lidar com doenças. Muito menos, que nunca conviveu com 
os doentes, a não ser com a minha mãe que teve uma depressão nervosa há uns tempos. Mas 
doentes, pessoas dependentes nunca vivi. Logo no primeiro estágio fiquei no serviço de 
Medicina, onde havia pessoas, onde havia pessoas que a maior parte sofria de cancro, pessoas 
em fase terminal. Situações, assim, muito fortes que eu não estava à espera. 

3.09 Os vários ensinos clínicos, estar em situações práticas, não só ser só a nível teórico,  o que a 
escola diz, aquelas definições muito maçudas mas que nós na realidade podemos constatar e 
ver mesmo. Acho que é por aí... 

3.08 os assuntos teóricos que nós damos é o que nós aprendemos aqui nas aulas teóricas acho que é 
muito o ideal, o que devia acontecer, e nem sempre é assim, nem sempre pode ser assim, não 
é? Também tomei consciência disso mas também tomei consciência de que se pudesse 
acontecer era muito bom porque realmente faz sentido, depois na prática faz sentido que as 
coisas pudessem ser como nós aprendemos na teórica. 

3.08 Gostaria, mas acho que aquilo foi mesmo bom calhar no 1º ano. Porque deu para explorar tudo 
o que damos na teórica, lá dá para acontecer, lá aquilo é o hospital ideal digamos assim. Eu 
gostei muito mas enquanto que os meus colegas aqui às vezes falam de patologias assim e eles 
já viram e “Ah, é horrível”, eu não vi nada disso. Para mim eram pessoas que estavam ali 
quase como num lar, a fazer (imperceptível) porque têm realmente muito boas condições e 
pronto. 

3.08 Depois o hospital foi bom na mesma, na medida que,... , eu acho que se ficasse agora nos anos 
seguintes no mesmo sítio não ia gostar, o facto de ser privado, as políticas deles lá não são... 
pronto, acho que só naquele hospital é que aquilo acontece, as pessoas não andam de pijama, 
andam com a sua roupa, maquilham-se, têm terapia ocupacional, vão passear quando quiserem 
ao  Centro Comercial, tem motoristas, a família pode ficar lá... 



3.10 [ entrar em casa do outro] É…É assim como é que eu hei-de dizer. Não é a mesma coisa que 
entrar no centro de saúde, não é tão confortável…É um bocadinho como, somos visitas. 
Estamos ali e aquilo não é o nosso…a nossa casa. Temos que… (...) É. E acho que aí, nós 
tratamos as pessoas mais como clientes…Tem piada. [Porque é que será?] porque aí a casa é 
delas, elas são donas da casa. [E o hospital e o centro de saúde são a nossa casa?] Nós 
achamos que sim. Alguns mais do que outros. 

3.10 Dificuldades que eu senti? Primeiro senti, um bocadinho…Aquele hospital é um bocadinho 
diferente do outro onde eu estava habituada. Senti um bocadinho dificuldade de integração no 
espaço, porque não…aquilo é muito arrumadinho, muito cada coisa no seu sítio…não 
sei…muito… a gente olha, parece que está assim num Hotel… 

3.10 por vezes, nas aulas não nos fazem muito..como é que hei-de dizer, não é n fazer sentido é não 
estamos a ver como é que se vai processar e às vezes chegamos lá ou é mais difícil ou é mais 
fácil e depois tem sempre os outros factores subjacentes de relação, que aquilo é uma pessoa, 
não é um boneco. Pronto, e acho que os ensinos clínicos são o que, para mim, o que eu gostei 
mais. 

3.10 Em hospital, quer dizer…Vamos lá ver. Eu gostei muito do meu estágio em Medicina, porque 
trabalhava ali o dia todo e não parava. E ali no privado é mais parado e não é tanto de 
desenvolver e…é como eu já disse há bocado, é mais para desenvolver a relação e então, se 
calhar ia com as expectativas que iria fazer muito, iria aprender muito…e aprendi, mas acho 
que não foi nas áreas que eu pensava que iria ser. Por outro lado, também acho que foi bom 
porque é uma oportunidade que se calhar nem toda a gente tem que é ver um hospital 
totalmente diferente dos outros. 

3.10 Então, no centro de saúde, eu gostei de ter ido para uma zona mais rural. Que não é muito 
longe da minha casa mas já faz muita diferença, então para quem mora mais perto de Lisboa, 
já se nota que é uma população diferente não…mesmo não sendo muito longe já é uma 
população rural e tem outros hábitos, outro estilo de vida. Também gostei… assim uma coisa 
que eu valorize… 

3.10 No hospital eu fiquei num particular todo XPTO... como é que eu hei-de dizer.. É um hospital 
diferente daqueles que a gente está habituado a pensar e, até porque eu já tinha feito estágio 
num público, em Medicina e depois vou para o privado e não tem muito a ver, não é? Tem um 
conceito diferente e acho que é uma mais-valia. 

3.10 Agradou-me pensar que eles…primeiro tive mais proximidade à reabilitação e agradou-me 
isso. Eles trabalham muito a área da reabilitação e não tanto o “fazer por” mais ajudar a pessoa 
a adaptar-se e voltar a fazer as coisas que fazia antes enquanto que, por exemplo, via aqui no 
Hospital que a gente fazia tudo e mais alguma coisa pela pessoa e aquela coisa que a gente só 
está lá para ajudar naquilo que ela não consegue fazer, não se verificou muito. 

3.10 Bem, o espaço físico também ajuda. Por exemplo, eu dizia muitas vezes aos meus colegas que 
uma pessoa que no público tomava banho na cama, ali poderia tomar banho na casa de banho, 
perfeitamente, com cadeira e assim mas podia ir a casa de banho. Mas isso também só 
acontecia porque as condições físicas o possibilitam, porque toda a gente lá tem uma casa de 
banho no quarto e não há uma casa de banho para trinta pessoas, como acontece. As condições 
físicas ajudam bastante. O número de técnicos nem por isso, porque não é muito superior a um 
Hospital público, tem um ou dois mas não é assim nada…E depois é mesmo, as pessoas estão 
a pagar um serviço não é? 

3.10 Pois ali também mas não se lembram…Aí estão a pagar ainda mais, vamos lá ver…E se o 
serviço não for, eu não digo bem feito, não porque às vezes não é bem feito, mas se não for 
dentro daqueles parâmetros corre-se o risco de ou perder um cliente ou então perder um 
profissional. 
 Ali é excessivamente…é tudo a pagar, e está-se constantemente a olhar para o que se tem a 
pagar e não se vai buscar outro pacote de compressas porque vai para a conta da pessoa e 
porque não se pode tirar só uma porque tem que se tirar três, quer dizer, não vou pagar três 
para só usar uma, se calhar faz-se as coisas não tão perfeccionistas para poupar dinheiro. 

3.12 ... por exemplo eu tive num serviço de Nefrologia e lá a enfermagem está muito desenvolvida 
pelo menos é o que eu acho, porque estive num hospital, e se calhar lá parecia que o que o 
médico dizia era tido... como... pronto! Acabava ali, ficava ali, estava óptimo, perfeito. Noutro 
hospital, não sei se era pela equipa ser mais nova tinha muito mais à vontade até para discutir 
até às vezes com o próprio médico “Ah, mas eu acho isto assim” e estar ali a falar meia hora 
sobre uma temática que muitos achavam que era só do médico mas naquele serviço o 
enfermeiro domina, foi o que eu achei. Por exemplo em num dos serviços, o que o médico 
dizia não se punha em causa. Em medicina. Também era uma equipa mais velha já com outro 



estofo, é diferente, mas ali fiquei completamente espantada e até mudou um bocadinho a 
minha opinião sobre o que é ser enfermeiro e o trabalho de enfermagem porque a própria 
equipa reunia-se durante as passagens de turno para discutir “Ah, mas eu acho isto..não sei 
quê” , pronto. 

3.12 Eu acho que os estágios foram os momentos mais marcantes deste percurso porque é mesmo 
ao fim ao cabo validar tudo aquilo que demos na teoria e passar para a prática, foram sem 
dúvida momentos mais marcantes sobretudo este último estágio que eu tive, mas aspectos... 

3.12 é entrar dentro do mundo da pessoa, entrar dentro do espaço da pessoa, é ver como é que ela 
vive, que condições é que tem, ao fim ao cabo é a bolha pessoal de cada um e estamos a entrar 
dentro dessa bolha, sei lá,  por um lado é bom porque permite-nos muito mais contacto com a 
pessoa e por isso muito mais relações de amizade e tudo mais, se por exemplo eu agora 
encontrasse alguém a quem eu fui a casa no Centro de Saúde era capaz de vir ter comigo e de 
me cumprimentar e tudo mais do que aquelas que tive em Hospital, já nem se lembram de mim 
, também estavam noutros contextos, era diferente e também tinham outras patologias se 
calhar estavam mais doentes, era diferente. 

3.12 por exemplo na escola ensinam-nos a puncionar de preferência com luvas e o que eu vi  foi 
gente a meter um abocath sem luvas, sem protecção nenhuma.  

3.12 Nessas situações normalmente falava com o professor, porque é que era assim, primeiramente 
tentava perceber porque é que se fazia assim, porque é que na escola se dava de uma maneira e 
na prática se fazia de maneira diferente, ele depois dava a explicação lá dele e pronto e 
tentava-nos explicar porque é que a situação era feita assim lá. E pronto ao fim ao cabo, se 
calhar depois acabava por fazer da maneira como os enfermeiros lá faziam porque não sei, não 
era ter medo que eles me fossem repreender, se calhar era um bocadinho ter medo que eles me 
fossem repreender por fazer assim ou depois perguntar “Ai, mas porque é que estás a fazer 
assim?” e eu, sei lá, não sabia responder e dizer “ ah, foi assim que me foi ensinado na escola” 
mas depois eles davam a maneira, o ver deles sobre aquilo e até achava que estava correcto. 

3.13 só… só ao andarmos na… no terreno e que nós nos apercebemos da miséria que existe 
porque… hum… atrás dum prédio, por exemplo, todo… muito luxuoso, pode haver barracas e 
pessoas a passarem muitas dificuldades, pronto, consegue-se… vê-se ali muita diferença a 
nível social que existe… 

3.13 Ah.. e acho que era mais fácil nos fazermos, termos por exemplo, duas horas de teoria e 
aplicar logo na pratica, em laboratório. Porque ao fazermos, nós… estarmos a fazer, 
conseguimos aprender melhor, e é ao fazer que nós vamos ver as nossas capacidades e 
desenvolver as nossas capacidades, e perder os medos, não é estarmos aqui há 15 meses a 
encher-nos com teoria e depois chegamos à pratica uh… estamos sempre com receios com 
medo de… ai…com medo de fazer, de fazer mal, “e agora já não me lembro” e “como é que 
é?”, e “a gente deu isto”, acho que completar-se mais teoria e pratica, ao longo do… do curso 
acho que era muito mais proveitoso para os alunos, do que ter teoria e depois prática. 

3.11 ver aquilo tudo lá e não sabe observar porque pode... é diferente, é diferente ir a casa da pessoa 
do que vir ao centro de saúde, é completamente diferente. Há uma que eu fiquei muito chocada 
porque eu nunca esperava que as pessoas, que tantas pessoas viviam assim. (...) Exteriormente 
tinham um palácio e lá dentro era uma dor grande e… (...) Uma dor (...) Pessoas idosas. 
Precisam mesmo de uma ajuda urgente, as pessoas têm tudo, têm filhos mas ficam sozinhos, 
ficam doente e não têm ninguém. Para mim é uma coisa que me marcou muito e acho que 
nunca vou esquecer isso. 

3.14 Ao início foi mais o estabelecer comunicação. Não saber o que havia de dizer, não sabia como 
é que havia de dizer… tinha medo das reacções das pessoas, de algumas estarem um bocado 
mais perturbadas ou de não corresponder às expectativas que elas tinham…(...) não sei porque 
acho que…pode influenciar muito….a prestação de cuidados, os meus e depois os colegas que 
vêm depois, tanto os alunos como os enfermeiros. Se eu disser alguma coisa mais agressiva ou 
menos correcta eles já vão ficar com aquela marca e quando vier outro enfermeiro já…já não 
vão estar tão abertos. 

3.16 O trabalhar com o doente, correspondeu bastante às minhas expectativas, embora tenha sido 
aquele primeiro doente um bocadinho complicado,  

3.16 mas o aplicar das técnicas, o estabelecer de relações como tínhamos dado nas aulas teóricas 
correspondeu plenamente às minhas expectativas embora tenha estado num serviço muito 
específico em que era complicado muitas vezes lidar com os doentes…. (...) Porque não 
tínhamos bases teóricas para responder a muitas perguntas colocadas pelos doentes, pela 
família, tínhamos que tentar direccionar para outros profissionais, para os profissionais mesmo 
de saúde.  



3.16 Dificuldades…houve uma certa descoordenação entre a teórica e a prática. Nos serviços 
primavam mais pela…por…como havia poucos recursos materiais, usar menos recursos 
materiais em detrimento de seguir à risca as práticas. (...) a nível económico e de materiais, até 
de recursos humanos. Há muita falta nos hospitais.   

3.17 Isso depende dos estágios. Mas corresponderam bastante bem. Satisfatório, sim. Depende 
quando o campo de estágio está proporcionado aos alunos. Infelizmente há campos de estágio 
que não se podem proporcionar, por natureza logística, por natureza humana, por várias coisas. 

3.17 Por exemplo tenho …Dando o exemplo daquilo da realidade, da teoria se moldar à realidade 
acho que se dá ênfase a coisas que outras pessoas acham que são utópicas até os próprios 
professores, muitas vezes sei lá encaminhamento de cuidados, enfermagem da família, 
impacto da família face ao diagnóstico,  a questão do ensino e aquela inserção social, por mais 
que isso seja verdade, por mais que seja teoria que é necessária, actualmente as funções do 
enfermeiro não permitem fazer isso ,  

3.17 das inúmeras actividades e responsabilidades que ele tem, e muitas vezes ficamos desfalques 
em certos aspectos que na realidade, na altura nos campos de estágio muitas vezes sentimos, 
por exemplo componente cientifica, teórica do modelo biomédico por exemplo.  

3.17 e o que acontece é que nós chegamos ali a um serviço especializado, ou mesmo num serviço 
de medicina e o que acontece é que fomos, lá está, bombardeados com um conjunto de coisas 
que depois na prática nós constatamos que na realidade foi muito pouco ou acaba por  

3.17 é necessário na escola nos dêem  essa vertente mais teórica, mas o que acontece é que nem a 
nossa sociedade, nem os hospitais e centros de saúde para onde vamos estagiar estão 
sensibilizados para certos aspectos que são, e na minha opinião são utópicos na enfermagem. 
O cuidado geral do utente, a satisfação de todas as necessidades humanas básicas é, por 
exemplo um exemplo que é utópico, infelizmente, na enfermagem.  

3.17 Porque temos a teoria que supostamente era aquilo que era o ideal e temos a prática que é a 
realidade, que é muito mais difícil de se moldar à teoria , praticamente é o contrário, volta-se 
de novo à realidade. 

3.17 A única experiência que eu tive no Centro de Saúde foi no primeiro ano , portanto foi no ano 
passado e foi uma experiência que não gostei ou que não aproveitei tanto por tudo o que disse 
há bocado, os recursos humanos e os recursos materiais não permitiram que eu pudesse ao 
menos satisfazer os objectivos de estágio. 

3.18 Atrai mais o hospital, pela dinâmica e porque tem áreas diferentes. Enquanto que, também eu 
só falo daquilo que sei, nos cuidados continuados centrava-se tudo na mesma patologia…(...) 
Cuidados Continuados. Era tudo na mesma patologia, basicamente. No hospital não, dá para 
ter uma noção de tudo e dá para aprender mais. 

3.22 Fez bastante sentido porque vamos para qualquer lado temos um enfermeiro... Por exemplo, 
uma coisa que eu reparei no hospital, se calhar aquilo até se torna mais confortável, mas havia 
certos enfermeiros que descuravam um bocadinho da imagem. Pronto, têm uma bata branca, 
mas depois punham umas meias vermelhas e umas socas azuis e eu olhava para aquilo e ” 
Quem é que leva aquilo a sério?”   Assim, certas atitudes, certos tipos de agir que acho muito 
importante mesmo como disse à bocado para não tornar a profissão assim uma coisa banal. 
Acho que devemos ter a nossa própria conduta. Pelo menos procuro fazer. 

3.20 Primeiro que tudo foram os estágios, não o hospitalar, mas o centro de saúde porque eu até 
tive oportunidade de ir a escolas, fazer rastreios e educação para a saúde  e trabalhar/ estar lá 
mesmo no estágio do centro de saúde, nos vários departamentos que existem e deu-me esta 
visão que para mim, eu sempre fui ao centro de saúde ou levar vacinas ou fazer pensos, 
portanto a visão que eu tinha era só mesmo virada para esse lado. 

3.20 No hospital não posso dizer que encontrei assim muitas coisas diferentes. Agora não recordo 
nenhuma que tenha sido diferente. 

3.21 Pronto, também tem uma vertente pessoal porque tive um familiar próximo que teve um 
cancro e faleceu e eu quis e eu queria por tudo um dia passar por um serviço destes e tentar 
perceber e compreender o que é aquela pessoa que está ali, que está fragilizada,  está 
vulnerável , está com uma doença que à partida, cancro, para a sociedade cancro é morte, 
tentar estar ali com a pessoa e ouvi-la e dar todo o apoio possível e esclarecer todas as dúvidas 
e porque eu acho que o enfermeiro num serviço de quimioterapia precisa de ter competências e 
acho que tem de saber dar resposta porque é uma área que já por si só é muito complicada e 
com os doentes é uma doença em que há imensas dúvidas – “Eu vou morrer”, “Eu tenho um 
cancro”  “é a minha família, são os meus filhos”… eu acho que o enfermeiro é fundamental e 
eu este ano percebi, percebi. 

3.21 Eu acho que a diferença entre a teoria e a prática é muito grande, é enorme , por exemplo, um 



exemplo é nós aqui na escola quando estamos a fazer um procedimento, temos que obedecer 
aos princípio e ter esse material este, este , e este e o que sabemos é que hoje em dia na prática, 
não é bem aquilo que nós queremos fazer, porque ou não há material suficiente e o enfermeiro 
tem que arranjar soluções compatíveis com a prática que vai fazer, hummm… 

3.21 Sim, porque o enfermeiro tem de adequar o seu trabalho… se não tem material, tem que 
improvisá-lo e é a realidade de um dia no meio da pessoa… no meio onde ela vive… e, várias 
vezes, a enfermeira teve que adequar o cenário… da rejeição de um penso ou um injectável… 
teve que adequar a situação ou porque a casa da pessoa não estava nas melhores condições ou 
porque havia complicações entre familiares… 

3.21 O Centro de Saúde só estive uma vez dado que este ano o extra foi no hospital. No Centro de 
Saúde acho que a maneira de trabalhar é diferente, no enfermeiro, é diferente do que no 
hospital.(...) Por um lado porque o enfermeiro, a pessoa que vai ao Centro de Saúde ou porque 
está doente mas isso vai ao médico, mas em relação à enfermagem não é, não são coisas, 
pronto, é mais para prevenção, por exemplo para vacinas ou vão à consulta de planeamento 
familiar ou..acho que …não está fácil.  

3.21 Não, porque eu não arranjei nenhum penso, não fiz nada… estou a acompanhar a enfermeira 
com o seu processo…mas é difícil porque eu – estranha, não é?... Eu face à pessoa, sou uma 
estranha -, entrei na casa daquela pessoa – eu não conheço a pessoa, ela não me conhece a 
mim e ver a pessoa no seu meio, ver as condições em que vive, ver a relação que ela tem com 
a família, perceber que complicações é que estão por trás da situação da pessoa… e, no início 
foi um bocadinho complicado porque eu nunca tinha feito um domicílio e… 

3.25 O ensino clínico é fundamental nesse aspecto porque nada como...para nós aprendermos nada 
como estarmos no campo e vermos as coisas como ela são e  irmo-nos apercebendo e 
questionando e apercebendo-nos as situações para as quais não temos resposta e irmos 
questionar acerca dessas situações e tentar arranjar resposta e perceber. 

3.25 Eu sou uma dessas pessoas, porque lá está nós aqui aprendemos tudo de uma maneira um 
pouco utópica, o que seria o ideal, mas infelizmente no nosso país não sei se será a realidade 
dos outros países mas não temos os meios adequados nem a logística suficiente para 
realizarmos as coisas dessa maneira como é ensinada, a utilização de n coisas esterilizadas, às 
vezes temos que compensar ali um bocadinho tendo sempre em conta nunca pôr em risco a 
pessoa como é óbvio mas às vezes é um bocado complicado. E concordo plenamente. 

3.25 Para já a relação com o utente porque uma coisa é estarmos a falar nas aulas vamos fazer 
assim, vamos fazer assado mas cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa reage de maneira 
diferente e nada como essa experiência para conseguirmos actuar da melhor maneira e depois 
porque também nas práticas clínicas podemos praticar aquilo que damos nas teoria e coisa que 
infelizmente não é possível seja pela logística seja porque motivo for não é possível aqui na 
escola. Damos tudo muito na teoria mas depois a prática só mesmo lá, e só aí vamos aprender 
e lidar com a pessoa e através da experiência dos outros enfermeiros que lá estão nesse serviço 
e com quem nós estamos, através da experiência deles, aprender mecanismos e métodos para 
conseguir fazer as coisas da melhor maneira. 

3.25 Mas o que eu tenha achado assim de uma forma mais geral, pronto ensinado aqui na escola e 
bem, que devemos ter sempre, que devemos valorizar sempre tudo aquilo que o doente se 
queixa e etc. Eu acho que isso é certo mas também por vezes não nos preparam para aquelas 
pessoas que já são muito batidas naquilo e já têm as suas manhas e então apanham ali o 
pessoal novinho, fresquinho e tal e andam ali e nós “Coitadinhos, não é?” 

3.26 Momentos fortes…Um deles, sem dúvida nenhuma, foi o estágio. O ensino clínico foi o 
primeiro contacto com a realidade ... em mim. E ao longo do curso algumas cadeiras, alguns 
temas… algumas cadeiras que me fizeram pensar de maneira diferente. 

3.26 Houve uma situação que foi uma senhora a quem nós prestávamos cuidados continuados, 
numa fase mesmo terminal de vida, com várias úlceras de pressão assim mesmo extensas, 
profundas…e o facto de ela estar sozinha. De estar com uma empregada… (...)Era uma casa 
para onde os familiares a tinham levado…porque já era a quarta ou quinta tia, umas tias 
solteiras, e eram os sobrinhos tinham alugado uma casa para aquelas quatro ou cinco tias, ela 
era das últimas que ainda estava viva…E a falta de entrar naquela casa e a falta de afecto que 
havia ali. Eu nunca vi ... era uma grande falta de sentimento, da maneira como a senhora 
estava no quarto…a casa despida o quarto despido… (...) mudou [me] muito. Não só pelo 
aspecto das úlceras, isso também me incomodou bastante, mas principalmente pela falta de… 
uma casa fria. E aparentemente, se bem que as aparências iludem, aparentemente uma família 
de um estatuto médio/alto ao ponto que nós chegámos a ir a casas de pessoas de bairros 
sociais, pessoas necessitadas e esse sentimento não, não havia. Havia calor humano, havia, a 



presença da família, havia o interesse da família em falar com os enfermeiros, tudo isso.   
[I – Se tivesse que fazer uma moral da história, o que é que dizia?] (...) 
Vou usar o velho cliché e dizer que o dinheiro não é tudo na vida. 

3.26 [entrar na casa das pessoas] (hesitação) Não é fácil… Nós chegamos ali e somos…nunca 
sabemos o que é que vamos encontrar. Não sabes o estado da pessoa, não sabemos as 
condições da pessoa, as condições familiares, as condições físicas e podemo-nos deparar com 
situações em que queremos actuar e se calhar não podemos; não podemos, portanto  chegar ali 
e ver as pessoas a ....... mesmo para elas, por vezes, deve ser um bocado chato, um bocado 
confuso… (...) ao fim ao cabo o espaço delas está a ser invadido por umas pessoas que elas 
não conhecem nada. Se bem que nós vamos ali para determinada função, de qualquer maneira 
há uma certa invasão da privacidade, do seu espaço. Sei lá, acho que é uma situação 
mesmo…Eu também não gosto que invadam o meu espaço, não é? Por muito que eu precise. E 
mesmo que eu precisasse ou outra pessoa qualquer, tem que haver um bocado de humildade 
para nós aceitarmos essa invasão. E por parte de quem invade tem que haver também um 
bocado de humildade, tem que haver o respeito...tem que ter o respeito pela pessoa e pelo seu 
espaço. Mas acho que é mais chocante no sentido de nós entrarmos numa casa e não sabermos 
o que é que vamos encontrar. 

3.26 Nos cuidados continuados, tive essa percepção…Como é que as pessoas…por exemplo a tal 
senhora de quem falei há bocado…Por exemplo, como é que ela era cuidada durante a 
noite…E pessoas com quem nós conversávamos no centro de saúde, que nos relatavam as suas 
condições. Às vezes, a exagerar um bocado aquilo que era verdade, mas partindo do ponto em 
que aquilo era verdade, cheguei a pensar como é que aquelas pessoas são cuidadas em casa, 
isto falando de pessoas idosas, como é que elas eram cuidadas em casa, como é que se 
alimentavam…tudo isso. Aqui no hospital, na vertente hospitalar, eu acho que há uma grande 
vantagem para nós porque sentimos que estamos na nossa casa, conhecemos os cantos à 
casa…Portanto, onde é que estão as coisas, conhecemos as pessoas com quem estamos; por 
isso torna-se mais fácil… (...) . Porque eu acho (pensa)…Nós dominarmos o espaço, acho que 
é bom para nos sentirmos confortáveis. 

3.24 Eu acho que corresponderam bastante porque é assim, uma coisa é quando a gente está la na 
escola a treinar nos manequins, outra coisa é na realidade. Mas digo foi bastante importante 
aqueles dias que a gente deu, porque fomos logo a seguir para o … e é claro, depois claro na 
realidade a gente adapta mais isto mais aquilo. Mas foi bastante importante, a primeira vez é 
sempre a primeira vez, o confeccionar, colocar..., mas corresponderam bastante às minhas 
expectativas. E é assim, quando a gente está a estudar o que a gente quer é praticar, porque é 
mesmo isso, e foi muito bom e… 

3.24 e infelizmente não tinha a melhor orgânica e nós tivemos lá, chegar ao ponto de pensar assim 
“eu estou aqui para aprender ou é para desaprender?” Aconteceu isso, eu e o meu colega, 
tivemos os dois, e havia questões que os enfermeiros faziam e… não mas isto não é assim… e 
a gente questionava e parece que a gente ainda estava a por em causa eles, e não gostei muito 
da experiência, 

3.24 é um centro de saúde... também, também tem essas vertentes e não gostei e mais ainda 
reflectiu a questão de eu não gostar de centros, dos centros de saúde, não é que eu não goste da 
comunidade, se calhar se fosse um trabalho para a comunidade falar, isso se calhar sim, agora 
estar ali… Depois era um centro de saúde que ia lá uma ou duas pessoas por dia… muito 
tempo morto… 

3.24 Porque é assim, a gente sabe que estamos sempre a ser avaliados, não é? E… há sempre aquele 
medo de… e se eu vou questionar, e depois se ele não gosta, eh… como é que vai ser depois. 
Infelizmente neste aspecto quando a gente está no centro clínico nem sequer podemos 
demonstrar aquilo que realmente queremos saber e… porque temos esse medo da avaliação, 
porque a pessoa pode não gostar e até diz que sim mas pode não ir bem, não gostar, e depois 
temos medo infelizmente não demonstramos realmente o que somos e aquilo que queremos 
saber… 

3.24 Sei lá, eh… acho que a dificuldade principal era quando surgia a situação e diziam “vais fazer” 
e a dificuldade nem era o fazer... era eu organizar o material, muitas vezes com o tempo a 
gente associa que é isto é aquilo, mas quando a gente estamos, e alunos e sabemos que 
estamos a ser avaliados e observados, temos sempre medo que falte alguma coisa, e depois é 
aquelas listas enormes de material, e depois acaba sempre por faltar isto, acho que a 
dificuldade é exactamente essa. A questão de o fazer mesmo acho que… o que é preciso é 
vontade, e é claro que nós estamos para aprender e estão lá os orientadores também se ocorrer 
algo, mas também nesse aspecto… 



3.24 Essa parte foi a parte que gostei mais por acaso porque é ir a casa das pessoas, ver o contexto 
onde elas vivem, as dificuldades que elas têm, o entrar dentro dum espaço que a gente também 
não gosta que as pessoas entrem na nossa casa assim desconhecidos, que é mesmo assim. É 
mesmo essa questão, como é que a pessoa vai reagir mas ao fim de fazer e depois ir lá uma ou 
duas vezes, o saber que ia lá para ajudar a pessoa, isso depois passou porque… eu sabia que 
estava lá era para ajudar, e depois gostei bastante essa… é o que eu dizia, na comunidade ir a 
casa das pessoas, ir sair, não estar mesmo ali no centro de saúde, essa parte gostei, gostei 
bastante dos cuidados continuados. 

3.27 Por exemplo (hesitação) os cuidados de higiene ou…por exemplo os enfermeiros terem que 
tratar das unhas das pessoas e cortá-las e não sei quê, isso é uma coisa que não é feita… e 
como nós estávamos lá e pronto tínhamos só a responsabilidade de estar só com aquela pessoa 
tudo isso era feito e é sinal que as pessoas não estão habituadas que aconteça… [I - Podemos 
pensar que os estudantes de enfermagem estão mais próximos dos doentes?] Que os 
enfermeiros… 

3.27 Eu não faço a mínima ideia daquilo que eu disse no ano passado… Mas…não sei, eu se 
calhar…não sei se disse isto no ano passado mas se calhar estava com um bocado de receio de 
chegar ao estágio e não gostar porque não sabia se ia conseguir lidar com certas situações?(...) 
de ver certas coisas… só o sangue e essas coisas eu não sabia muito bem como é que eu ia 
lidar com isso. Por exemplo dar banho, eu pensava que ia ter imensas dificuldades… (...) 
Porque eu cheguei lá e aquilo começou a ser comportamentos espontâneos, não sei… porque 
estava a invadir a privacidade da outra pessoa e essas coisas e depois cheguei lá e consegui 
fazer aquilo como estar a tratar…abstrai-me um bocado 

3.27 Porque eu acho que nós chegamos lá com a ideia que basta querer fazer.Porque eu acho que 
nós chegamos lá com a ideia que basta querer fazer. 

3.27 Sim, por exemplo...no centro de saúde era ao nível das consultas, é diferente, nós estávamos 
praticamente sempre sentadas atrás da secretária a fazer o trabalho e passarmos as manhãs a 
dar banhos e fazer levantes para aqui levantes para ali… pronto, foi dado muito mais 
oportunidade no centro de saúde, sem dúvida, mas depois o trabalho no hospital aquilo que 
nos era dado para fazer era muito mais cansativo do que no centro de saúde. 

3.27 a teoria nós estamos nas aulas e é isso mesmo, é teoria, não há nada diferente, não há nada de 
diferentes de uns cursos para os outros, é teórica, nós temos que estudar. Agora enquanto 
estamos em estágio nós temos realmente noção do quê que se passa, por exemplo enquanto 
nós podemos chegar ao estágio e dizer “não, eu não vou conseguir acabar este curso porque 
não gosto de fazer isto, porque não consigo” por qualquer motivo que seja, uma pessoa que 
esteja noutro curso pode chegar ao final do curso… 

3.29 Em centros de saúde excederam, eu não costumo ir ao médico de família e das poucas vezes 
que fui também não precisei, não tive intervenção ao nível de enfermagem e portanto cá não 
tinha grande ideia do funcionamento do centro de saúde e sei que alguns não funcionam como 
deve ser, mas no que eu tive até funcionava, de alguma forma era benéfico, mas também senti 
que para além do trabalho da consulta de enfermagem por vezes parecia que era uma 
organização das consultas médicas e eu não achei até que ponto isso era correcto porque 
somos profissionais somos complementares mas cada um tem que fazer o seu trabalho, 
portanto não me parece que as enfermeiras devam orientar as agendas mesmo para as 
consultas médicas.  Essa complementaridade quer dizer... não me parece complementar 
parece-me assim estarmos a fazer uma coisa que não nos compete. 

3.29 Entrando no hospital, por onde começar eu estive em muitas enfermarias e o que eu consegui 
ver pareceu-me escasso, pensei que houvesse mais ligação à pessoa, eu senti que era chegar lá 
fazer as tarefas e sair de lá e depois voltar a x horas e voltar a fazer o mesmo. Estive em 
Pneumologia, eu gostei da equipa mas eu senti que não sei , pensei que estivessem mais 
presentes a nível das enfermarias não sei até que ponto... 

3.29 Não tenho bem ideia, mas quando eu procurava só estava uma enfermeira na sala ou se estava 
fazia aquilo que estava a fazer e não era suposto ficar lá, de alguma forma nós ficávamos lá, 
assim a conversar com a pessoas, tudo bem não estou à espera que os enfermeiros estejam a 
fazer isso mas às vezes se calhar dar assim um bocadinho do dia deles porque para fazer uma 
análise de certos aspectos que nós estudamos eu acho que é necessário porque de resto ficar na 
sala de enfermagem a fazer os registos e outras coisas que faziam a nível da medicação e não 
sei o quê..não sei eu achei que pronto havia mais salas e eu também não estava em todas e se 
calhar a minha análise não é de todo correcta mas não sei eu estava à espera de outra ligação. 

505 Porque é aí que… eu acho que é aí que nós aprendemos. Uma coisa é “comermos” livros e 
conhecimentos teóricos, meter tudo cá para dentro, mas é importante interagir, porque lá não 



temos - “primeiro fazemos isto e depois fazemos daquilo”-, lá é a realidade temos as pessoas à 
nossa frente, nós mesmo com as nossas limitações e aí é que vamos aprender a trabalhar 
seguro o que fazemos de prático. 

505 Principalmente nos dois primeiros anos de curso. A partir daí notei que, por parte da escola e 
dos docentes, houve um fosso em adequar, se calhar, a teoria à prática. Não notei muitas 
discrepâncias nestes dois últimos anos, não foi nada de tão chocante assim, que eu chegasse a 
uma unidade onde eu fosse estagiar e dissesse “não foi nada disto”, não. 

505 De certa forma… mas também não sei será tanto essa ideia, se seria por eu ser mais imatura 
tanto na escola, como na profissão e daí parecer tudo tão novo e tão diferente. 

510 Eu acho que face à teoria, eu dou mais importância aos ensinos clínicos. Porque, quer dizer… 
porque nos ensinos clínicos, nós também acabamos por ter muita parte da teoria, 
principalmente nós, que estamos ainda em momento de aprendizagem… que temos também 
que fazer muita pesquisa e dar-mos importância também à teoria.  

510 Acho que… para mim tem sido mais importantes os ensinos clínicos, apesar da escola me dar 
os recurso básicos, quando nós chegamos aos ensinos clínicos, eu apercebo-me que existe 
imensa coisa que nós não falamos e que seriam muito importantes e acho que são esses os 
momentos onde nós aprendemos mais. 

510 Ao início custou muito… porque entrar na casa de outra pessoa não era…não era ele que 
entrava na minha casa, era eu que entrava na dele. Era sempre muito numa lógica de “ali eu 
era visita” e tinha que fazer… tinha que fazer, entre aspas, aquilo que queria. Não é isto que 
acontece, não é?  

510 Apesar de eu ter estado num contexto, onde a enfermeira costuma ir todos os dias a casa da 
pessoas e costuma quase sempre ter um estudante com ela, são longos os períodos onde tem 
um estudante a acompanhá-la e isso também me facilitou a entrada na casa das pessoas. Mas 
ao início custou-me um bocadinho porque era… a cada x tempo entrava numa casa diferente, 
não tinha tempo suficiente para me adaptar aquele sítio, era uma mudança constante, no 
próprio dia, até conhecer melhor as pessoas, depois quando se começa a conhecer as pessoas, 
torna-se mais fácil e até acho que é um meio privilegiado para a prestação de cuidados…. E há 
uma integração também, por exemplo, com as famílias, que não há tanto noutro lado. 

516 Não sei, porque… porque os estágios hospitalares sempre tiveram um impacto maior, os 
estágios de comunitária que eu tive… sempre me fascinou mais o contexto hospitalar do que 
propriamente o contexto comunitário. (...) A prestação de cuidados é diferente, é um contacto 
mais directo, é uma fase particular da vida da… do processo do doente, em que as pessoas 
requerem um atendimento personalizado, requerem uma… 

517 Num simples facto: é que se a realidade hospitalar se afasta do referencial teórico, ela irá…na 
comunidade ainda se afasta mais, pronto…e os cuidados de saúde primários, digamos assim… 
eu, actualmente, não acredito nos cuidados de saúde primários, porque não se faz aquilo que 
devia ser feito. 

517 o ensino clínico do 2º ano, de médico-cirúrgica foi um… talvez dos mais importantes e foi 
aquele que, talvez, tenha sido aproveitado mais por mim para cimentar as minhas decisões. (...) 
foi um confrontamento com tudo. Foi o confrontamento com uma a realidade, talvez, que eu 
tivesse que aplicar tudo aquilo que aqui aprendi, onde eu tive de aplicar de uma forma mais 
exaustiva aquilo que eu aprendi e, ao mesmo tempo, foi onde eu tive de coordenar aquilo que 
eu aprendi realmente aqui com uma realidade que acaba por ser dura, do ponto de vista de 
enfermagem, no sentido em que, havia tanta coisa para fazer, havia tanto para aplicar, que eu 
tinha de ter a capacidade de gerir prioridades, ter conhecimento dessas prioridades e, ao 
mesmo tempo, não esquecer completamente aquilo que dei menos importância mas, ao fim ao 
cabo, acaba por ser importante mas tinha-se dar menos importância face à realidade que eu 
encontrei. 

517 as experiências mais marcantes foram, sem dúvida, os ensinos clínicos. Aí do ponto de vista de 
“confrontamento” com a realidade, mais uma vez, estou farto de dizer isto, toda a gente o deve 
dizer, mas isto é a realidade, que existe uma grande disparidade daquilo que é dito aqui, 
quando depois a gente chega lá fora. 

517 eu reajo mal, sinceramente, porque isso acaba por ser limitante e nós é que depois ainda somos 
responsabilizados por essa disparidade. 

517 É limitante porque nós somos avaliados por aquilo…. ou seja, nós devíamos ser avaliados por 
aquilo que é fornecido aqui, na escola, mas ao mesmo tempo nós também nos temos que 
adaptar ao sítio onde nós estamos, então nós ficamos numa dualidade: “ou eu faço aquilo 
conforme foi-me ensinado e faço as coisas como devem ser feitas ou adapto-me ao sítio e 
mostro-me, realmente, que estou adaptado ao sítio e faço o trabalho”… 



517 … e aquilo que acontece é que, muitas vezes, para eu mostrar para a escola não satisfaço os 
requisitos do… e vice-versa do serviço. E depois nós é que somos responsabilizados por isso. 
(...)  Até mesmo pelas pessoas que recebem os nossos cuidados, pronto, porque nós 
focalizamos em coisas que, se calhar, não interessam ou que não são prioridades que na 
altura… e depois também somos responsabilizados aqui, por docentes, por, talvez, 
orientadores que nos dizem sistematicamente que “não é isto que devias ter feito, saltaste aqui 
um conjunto de coisas que eram importantes”. (...) Exactamente, naquele registo… e nós 
somos responsabilizados ou por fazermos de mais e não estarmos adaptados ou por fazermos 
de menos e, portanto, nós não sabemos nada, somos maus profissionais. 

517 O mais recorrente, é na colheita de dados, na avaliação inicial…(...) sem ter medo de o dizer, 
todos os sítios por eu onde já passei a avaliação inicial é completamente negligenciada, não há 
uma recolha de dados sistemática, objectiva, dos doentes… a colheita de dados focaliza-se no 
contexto do serviço… das duas uma, ou fazemos uma avaliação inicial, sistemática, como nós 
aprendemos aqui e demoramos meio turno a fazê-lo, com uma entrevista semi-directiva, atenta 
ao não verbal da pessoa, à paralinguagem da pessoa, todos esses requisitos… ou então, 
adaptamo-nos ao serviço, em que focalizamos a nossa avaliação inicial em dois ou três 
tópicos, que são essenciais para o contexto do serviço e vamos produzir trabalho. Trabalho 
prático, trabalho útil, que interessa, ao fim ao cabo, mostrar resultados, naquele turno que vou 
passar daqui a 2 ou 3 horas. 

517 [Qual a forma de ultrapassar essa dualidade?] Pessoalmente… é o meio termo, não… não 
optar por um dos pólos, é um meio termo, é ter bom senso. Ao fim ao cabo é, muito bem, eu 
tenho uma coisa que é, talvez, deficitária e tenho uma coisa que, talvez, peca por excesso e eu 
vou agarrar nos dois pólos e vou escolher as prioridades de cada um, é aquilo que eu tenho 
feito. È obvio que depois também tem de se ter bom senso, do orientador da escola e do 
orientador clínico, muitas vezes também não acontece. (...)há pessoas que são um pouco 
irredutíveis… irredutíveis do ponto de vista teórico e outras pessoas são mais irredutíveis do 
ponto de vista prático e requerem que nós sejamos bons mas em dois pólos. 

519 porque o que nós falamos aqui não tem quase nada a ver com o que nós fazemos. Ainda neste 
estágio, agora, no IPO tenho certas coisas que estou a fazer que a minha enfermeira só me diz 
“ Se algum dia a tua professora da escola vier aqui não faças assim”… temos esta… estou a 
falar de simples medicação endovenosa “Se algum dia a tua professora vier aqui, já sabes, não 
podes fazer assim, tens que não sei quê…” 

519 Aqui era o ideal, o que nós temos aqui é o ideal e o que temos lá fora é o mundo real, em que 
não temos… às vezes, não temos material suficiente, não temos pessoas suficientes.(...)  Não 
faz muito sentido, fazia sentido se aqui nos dissessem “Deve-se fazer isto, no entanto, na 
prática, nem sempre isto acontece, portanto, fazemos desta forma.”, aqui não, aqui dão-nos a 
visão ideal e depois nós chegamos a ensino clínico e queremos fazer pelo ideal mas, 
entretanto, dizem-nos “Não, por aí não pode ser porque não temos isto, não temos aquilo, não 
temos tempo, não temos…” 

522 As mais importantes foram mesmo as de ensino clínico, que é quando nós estamos mais 
aproximados com a realidade, por assim dizer, e quando nós conhecemos melhor os processos, 
todos eles… por que a profissão se rege. E as experiências que temos com diversos utentes 
porque uma experiência depois é uma coisa mas leva-nos a passar outras e no fundo é, neste 
momento, eu por exemplo se estou mais desperto para as diversas situações é porque diversas 
situações foram acontecendo que me fizeram durante a minha formação, nomeadamente, nos 
ensinos clínicos que me despertasse para certos assuntos que eu se calhar antes não tinha a 
mesma atenção. 

522 porque embora nós estejamos cada vez mais na teoria a transpor do modelo, que antes era 
quase totalmente biomédico, e que agora... e que depois entretanto foi holístico essas coisas 
todas, que são mesmo necessárias, que não haja dúvida nenhuma e depois ainda há outra 
parte… que é…porque depois não houve equilíbrio… eu acho que não está a haver aquele 
equilíbrio entre vários aspectos…e acho que estamos a descorar porque… a descorar 
a….prática... porque é assim… porque no fundo…a realidade é esta, nós chegamos à prática… 
por muito que nos precisemos de ter toda a informação e conhecimento sobre o modelo 
holístico, sobre o [imperceptível] … mas depois não chegamos à prática… e na prática temos 
de fazer também… e acho que se está a descorar um bocado essa parte…reparei nisso 

524 Nós fomos ao serviço onde iríamos fazer o último estágio… neste momento… não é o que 
estou agora… e fomos fazer, perguntar ao enfermeiro-chefe como é que era isto da formação 
em contexto de trabalho, o que é que eles faziam no serviço, como é que recebiam alunos e 
essas coisas…(...) Foi importante porque aquele serviço acho que era o serviço ideal, porque 



tudo que tudo aquilo que tínhamos dado nas aulas correspondia exactamente, mas depois deu-
nos… depois a fazermos o relatório… tivemos alguns problemas com o trabalho, perdemos 
um bocado o trabalho…acho que no final, ficou um relatório bem estruturado e depois 
enviámos à enfermeira e ela deu-nos os parabéns pelo nosso trabalho. Acho que aquele serviço 
permitiu-nos consolidar aquilo que tínhamos dado nas aulas. 

524 Há serviços em que aquilo que aprendemos na teoria é igual, mas há outros serviços que 
parece uma batalha campal e tem que se adaptar ao que há… depende muito. (...) Há falta de 
recursos, há enfermeiros muito antigos que não estão dentro daquilo que se faz actualmente, há 
muitos doentes, há poucos enfermeiros. 

524 Eu acho que a enfermagem teórica é a enfermagem ideal e na maior parte dos sítios não é 
possível fazer-se essa enfermagem ideal porque não há tempo, porque não há recursos, quer 
materiais quer humanos, e depois muitas coisas acabam por ficar postas de parte e, se calhar, a 
verdadeira parte da enfermagem não surge por causa disso. 

524 Acho que, por vezes, fica de lado a relação que o enfermeiro pode estabelecer: “tenho muita 
coisa por fazer, não tenho tempo para falar com este doente agora”. Depois os registos que, se 
fossem bem feitos, podiam trazer outra… valorizar a nossa profissão e se calhar levar a um 
aumento de recursos humanos, se forem feitos como deve ser, que não são, que não traduzem 
em nada aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, acabam também por não… 

527 É verdade, no sentido em que, nós somos preparados a nível teórico numa forma na escola, e 
chegamos à prática, aos estágios, e somos confrontados com realidades e com profissionais 
que nos exigem actuações diferentes daquelas que a escola nos diz que são as mais correctas e 
depois nós temos que conseguir gerir isto da melhor maneira. (...) Por exemplo, nos cuidados 
de higiene, vou dar um exemplo só, na escola é-nos incutido: tem tudo certos passos, temos de 
respeitar a privacidade e essas coisas todas. Chegamos ao… ah, e depois os materiais que são 
diferentes. Chegamos aos hospitais e exigem-nos que realizemos os cuidados de higiene no 
menos tempo possível, com menos material e nós se calhar agora… pronto, como já estamos 
no 4º ano é mais fácil para nós gerir isto, mas no 1º ano era uma situação complicada porque 
nós “afinal o que é que eu faço?”. 

527 a escola diz-nos o que é o mais correcto, mas depois nós chegamos e temos de nos adequar às 
realidades que existem e se nós temos de dar banho a uma pessoa e não há toalhas para o fazer, 
por exemplo, nós temos que o fazer na mesma, da melhor maneira possível, mas com aquilo 
que há, que na maioria dos serviços é os lençóis… e depois, nos cuidados de higiene, se 
calhar, o tempo que nós demoraríamos a realizar, tendo em conta o que a escola nos diz, 
depois não podemos fazer tendo em conta aquilo que os serviços nos dizem. 

527 Depende das situações, há coisas com as quais eu não concordo a nível da prática e posiciono-
me na postura que a escola nos diz que é o correcto e concordo com ela, e acho que por vezes 
os profissionais dão muito a desculpa do não tenho tempo para… e acabam por descuidar 
aquilo que deveria ser feito e não é.  

527 Outras, acho realmente que a escola, às vezes, ensina-nos o mais correcto mas não tem em 
conta as realidades que existem e isso seria importante, porque… tudo bem, nós estamos a 
aprender o correcto, mas depois não temos condições para o fazer… 

527 Eu acho que a escola poderia ter mais em conta as realidades que existem… não é a nível de 
cuidados, eu não queria estar a ir por aqui, porque era a nível académico, era a nível dos 
trabalhos e não era por aqui que eu queria ir. Eu vou falar do trabalho só para explicar a 
situação, ao nível do estágio comunitário deste ano, era-nos pedido um trabalho a ser realizado 
segundo o modelo de Calgary e nós chegamos ao serviço e ninguém se quer conhecia esse 
modelo, nem tão pouco aquilo poderia ser aplicado de forma correcta naquele centro de saúde, 
poderia eventualmente ser aplicado no USS, porque estavam a trabalhar directamente com as 
famílias, ali, naquele contexto não. (...) Porque por exemplo, o modelo exige-nos que 
abordemos a família, que estudemos a família e essas coisas todas… e nós chegamos ao centro 
de saúde e temos pessoas que se dirigem ao centro de saúde quando necessitam, quando 
precisam de ir fazer o penso, quando precisam… 

524 Os de ensinos clínicos são sempre experiência importantes, ainda agora estive num ensino 
clínico comunitário em que me mudou um pouco a ideia da carreira comunitária, gostei 
imenso, porque eu tinha uma ideia da comunitária, que não era a minha área de eleição, mas 
tive a oportunidade de estar na comunidade, mesmo na comunidade, não estar restrito ao 
centro de saúde e adorei, adorei mesmo essa… o contacto com as pessoas, esta problemática 
da solidão, que agora está muito em foco, que eu tive oportunidade de trabalhar e gostei 
imenso daquela reciprocidade com eles, o sentir que os estamos a ajudá-los e a reconhecer… 

524 porque muitas vezes até no hospital, nós temos muito aquela ideia, quando somos alunos “ai 



eu quero é ir para o hospital” e não é que isto mudado, a minha… o que eu gosto, e um dia o 
que eu gostarei de fazer será isso, mas descartamos um pouco a comunidade e não deve ser 
isso, até porque eu vejo as coisas dessa forma, se nós actuarmos e trabalharmos bem na 
comunidade, vamos ter ganhos na saúde, que eles não vão ter de ir para o hospital porque 
trabalhamos na comunidade, essa foi uma experiência muito importante este ano.  

524 mas, neste momento, falo mesmo em relação ao ensino clínico, eu estou no serviço de cirurgia 
em Santa Cruz e é um serviço, muito, muito específico, muito complexo, em que nós caímos 
ali e vão exigindo de nós… eu entendo este nível exigência, porque nós daqui a dois meses 
vamos ter de estar a trabalhar, o problema é o que está para trás, porque não nos exigiram essa 
exigência antes… e agora de um momento para o outro, há dois anos que eu já dei a patologia, 
já dei bloqueadores há dois anos, já demos as técnicas há dois anos… e agora ter de cair ali 
tudo… 

524 nós quando vimos, “ah, no hospital”, vimos as séries da televisão e é tudo muito giro, toda a 
gente faz – Serviço de Urgência, Anatomia de Gray… há uma espanhola, que é o Serviço 
Central, agora… há sempre aquele fascínio, se bem que a urgência para mim surgiu porque 
antes de vir para o curso, antes de vir para Lisboa, já era bombeiro, e sempre lidei com isso… 
e sempre me fascinou.  

529 Os primeiros ensinos clínicos, do 1º ano. O 2º ano, porque foi um ensino bastante pesado 
numa medicina, foi completamente diferente, até porque os primeiros tinham sido de 
observação. O 1º ano, o contacto com a realidade e sair… porque o 1º ano eram aqueles 
cadeirões de teoria e depois “vocês vão para ensino clínico com algumas práticas, mas vão 
para observação”,portanto, havia ali duas coisas e não estávamos de facto todos estruturados, 
também era o 1º ano. O 2º por causa da medicina, era um contexto muito pesado e foi dos 
cenários com mais situações de limite e portanto que pôs mais à prova… é um bocadinho mais 
decisivo. O 3º, porque era uma área que eu gostava muito, da parte da psiquiatria e teve… 

506 A falta de higiene, vivem como se fossem animais e não há ali dignidade humana… e o 
Enfermeiro, sinceramente, da experiência que eu tenho, pouco pode fazer mas também o que 
pode fazer pouco faz… Assistente Social, tentar… O.K. a Assistente Social também não 
pode… mas acho que podemos fazer mais… aquela situação é muito má mas não vamos entrar 
e sair a correr, que é o que na prática acontece. 

506 Isso também foi uma coisa que me chocou bastante, a maneira... eu nunca pensei que 
houvessem pessoas… falava-se, como sempre fui um bocadinho superprotegida de algumas 
coisas, enquanto pessoa, nunca pensei que houvesse pessoas a viver em tão más condições, 
isso foi algo que me chocou bastante e os Enfermeiros não pode fazer nada, os Enfermeiros 
não podem oferecer casas. 

506 Exactamente. Não pode mesmo, não consegue chegar a certos núcleos que são importantes na 
enfermagem, como o emocional e o da relação porque aquilo o que se debita em teoria… 

506 Sim e deve continuar a existir e é onde se deve reforçar mais, mas mesmo assim tem que estar 
presente que é quase impossível só por si só mudar as pessoas, eu acho que é a teoria aliada ao 
que se vive na prática que vai mudando as pessoas 

506 Eu concordo completamente e daí eu dizer nunca pensei que fosse tão grande. Neste momento, 
e também muito a pensar em “Ah, políticas de saúde, o que é que isso quer dizer, estar a 
estudar as políticas e não sei quê…” tem tudo a ver, tem tudo a ver, todas as mudanças que 
fazem afecta o mínimo cuidado, aumentando,  

506 por exemplo, agora tive num Centro de Saúde da região de Lisboa, que eu nunca… eu tive em 
dois Centros de Saúde da região de Lisboa, um bastante bom, com muitas condições, com 
muitos profissionais, muito material adequado… e outros também, num Centro que estava a 
cair aos pedaços, a equipa era fantástica, fazia o melhor que podia, com o que tinha e o que 
fazia o Centro de Saúde era a equipa de enfermagem, os Médicos não tive muito contacto. 
Desde o material, faltavam até compressas e soro, eu penso assim “O.K., eu estou a viver em 
Portugal ou estou a viver num submundo qualquer?”, a sério, revolta-me imenso e não poder 
fazer o tratamento adequado, sabemos que vamos estar a fazer uma coisa mas não é com os 
ensinamentos que temos ou que não estamos a fazer o melhor para a pessoa mas temos de 
fazer porque não temos outra maneira. Oh pá, a sério…. 

506 eu nunca vi a Saúde como um negócio, entrei a pensar que não, ingenuamente concordei 
completamente como o professor disse, que toda a gente tem direito a cuidados de saúde e que 
isso O.K. faz-se e que blá, blá, blá, mas é mentira, a Saúde é um negócio, até o Público é um 
negócio, uma tensão arterial…. aconteceu, um cuidado tão simples como a avaliação de uma 
tensão arterial passar de gratuita a ser paga, as pessoas que são doentes e as que mais precisam 
são as que não vão porque não têm dinheiro, continua a haver doentes, continua a precisar-se 



de trabalho dos enfermeiros mas as pessoas não têm poder, então, não têm saúde. 
506 os conhecimentos, obviamente, como eu estava a dizer há bocado, os conhecimentos são super 

importantes e dão suporte e podem-nos ajudar a depois para… e ajudam mesmo para o ensino 
clínico… mas no ensino clínico é que depois a gente… é assim… como é que hei-de 
explicar… é um bocadinho isto, algo que eu não conheço é nos explicado na aula e eu tento 
imaginar, não é?… mas imagino uma coisa que não é o que me estão a dizer, mas eu vou para 
o ensino clínico e “Ah, é isto que me estavam a dizer…” e então aí começo a sentir, a pensar, a 
perceber tudo… 

518 A verdade é que, eu, por acaso, não trabalho todos os dias, trabalho só ao fim-de-semana. A 
questão é que, sempre consegui conciliar, na medida em que…as aulas são de segunda a sexta 
por isso fins-de-semana não havia problema. Agora a nível de estágios, quando começava, a 
partir do 3º Ano, a fazer os turnos de Enfermeira, aí foi complicado. Foi complicado porque 
além do cansaço que é esperado para um estudante – porque além de fazer o estágio, está 
sempre sobre pressão porque tem que apresentar um trabalho, tem que apresentar 
conhecimentos, se não sabe tem que ir para casa estudar independentemente da hora que seja e 
que tenha de estar no dia a seguir – ou seja, isto tudo é muito desgastante. E, apesar de haver o 
tal estatuto, na realidade isso não acontece porque a professora orientadora não quer saber e o 
Enfermeiro orientador pode…na realidade, é o que mais se importa mas depois como passa 
tudo pelo Enfermeiro Chefe também não querem saber. Temos pena, é aquilo que me dizem… 

520 é muito difícil aplicar na prática porque se em todos os ensinos clínicos que eu fiz tive de fazer 
estudo de caso, tendo em consideração uma teórica, demorei algum tempo a fazê-lo, imagino 
na prática se aplicasse… os enfermeiros a fazerem todos os utentes que tinham não saiam 
dentro da sala de trabalho (risos), pronto, e para mim é um pouco inviável trabalhar os 
modelos teóricos… exactamente. 

520 Em relação à teoria de que fala, sei lá, em relação a alguma técnica que aprendemos 
teoricamente assim e depois para aplicar, não se aplica… é assim, eu tento sempre aplicar a 
teoria à prática, mesmo que esteja nos ensinos clínicos, acho que não o fazem segundo a 
teoria, mas eu faço sempre pela teoria, acho que não custa nada, primeiro que tudo, e se ela 
existe tem alguma razão, não é? Porque já foi estudada cientificamente para ser a mais 
correcta, portanto acho normal… quando é para aplicar eu aplico-a sempre. 

525 com o que tenho visto nos ensinos clínicos, o que nós damos… a ideia que eu tenho é o que 
nós damos um bocado na teoria, às vezes, é um bocado a forma utópica da Enfermagem e que 
depois na prática nós não conseguimos aplicar muitas das vezes ou não conseguimos ir por aí 
por contingências dos recursos ou do horário laboral ou seja do que for… principalmente, nos 
recursos, eu noto mais nos recursos porque, por vezes, somos muito poucos para muita gente 
e, por vezes, aquela utopia que nós temos de estar ali e fazer… passo a expressão do “mão na 
mão”, não é muito fácil, dá para fazer, é possível fazê-lo mas não tão… não permanentemente, 
sinto que é mais pontualmente que se consegue fazer isso. 

525 Depende um pouco das situações, não é? Se for algo que eu consiga aplicar de acordo com 
aquilo que aprendi na teoria, normalmente, defendo aquilo… defendo aquilo que foi dado na 
teoria e, claro, fundamentando sempre, não é só dizer que é assim porque é assim, 
fundamentando e, lá está, como estou na posição de aluno, se houver permissão por parte do 
orientador para que eu faça dessa forma, faço, se não houver permissão, se ele continuar a 
achar que não, que é melhor da maneira dele ou que ele sabe ou que ele faz, tenho de me 
adaptar, pronto. 

525 Submeter (risos) à opinião dele e pronto… que, por vezes, é também… depois também existe 
o oposto que é eu tentar perceber se sei uma coisa na teoria, chego à prática e dão-me uma 
fundamentação de fazerem de maneira diferente e o porquê e eu, pronto, se achar que 
realmente…ponderando a situação e se achar que realmente essa maneira será mais eficaz ou 
melhor, tomo-a como… 

503 Os enfermeiros lá, quando eram são tomenses, a maioria ia tirar o curso para Angola ou para 
Moçambique e depois voltavam para exercer. O trabalho que eles faziam lá era um bocadinho 
limitado pelas condições, mas eram pessoas bastante interessadas, os enfermeiros eram pessoa 
bastante interessadas. É um trabalho diferente do cá, por que não há recursos, lá os 
enfermeiros passam prescrições de alguns medicamentos. 

503 Lá os enfermeiros passam as análises e vêem os resultados das análises. É diferente, porque 
normalmente, como há pouquíssimos médicos o enfermeiro faz um bocadinho de tudo. Fora 
da cidade onde nós estávamos a estagiar, ia lá um médico de manhã e pronto...e fazia tudo, 
saúde infantil etc. 

503 Surpreendeu-me pela positiva, quase nenhuma pessoa, mesmo aquelas que estavam acamadas 



tinham ulceras depressão. 
 CATEGORIA B.1.3.2: Ensino clínico - Espaço tempo de ACÇÃO 
3.04 Eu gostei mais de hospitalar porque foi onde estive mais activa, entre aspas, no centro de 

saúde foi muito observação mas também…fiquei com uma ideia do trabalho comunitário que 
não tinha. 

3.04 Não foi assim muito diferente porque nós ouvimos sempre comentários dos anos anteriores, 
nos quais vais fazer aquilo e aquilo e aquilo, não foi assim tão diferente quanto isso. Embora 
eu achasse que no centro de saúde podia ter havido mais participação da nossa parte. 

3.15 Estava à espera de fazer muito mais no estágio porque fui... neste último ensino clínico a 
pensar que ia fazer muito mais técnicas e ao fim ao cabo não consegui fazer nada disso, como 
o campo de estágio não me proporcionou essas experiências. 
(...) porque nós aprendemos tanta coisa e depois vamos para o estágio e só fazemos pensos e 
administramos terapêutica por causa do serviço, porque é um serviço muito específico. 

3.15 Nós vamos para estágio e aquele serviço não permite que tenhamos muitas oportunidades, uma 
colega nossa por acaso teve oportunidade de puncionar mas foi a única porque não houve mais 
oportunidades para ninguém fazer. 

3.06 Houve muitas situações em que me senti mal, no centro de saúde, porque estava ali apenas a 
ver. Era muito passivo a aprendizagem 

3.10 É assim, para mim os ensinos clínicos são sempre os que a gente valoriza mais e pelos menos 
a mim é o que me incentiva mais. O que gostei mais. Porque nós temos a hipótese de por em 
prática coisas que aprendemos na aula teorias 

3.10 Eu queira… para o de Centro de Saúde eu tinha a expectativa muito em baixo, eu tinha feito 
também estágio no Centro de Saúde, no outro ano, e tinha ficado num centro de Saúde onde 
não tinha gostado de estar e então…e depois é mais um estágio de observação, vamos para lá 
com a ideia de “ah ok, não vamos fazer nada”…Mas este ano fiquei no Centro de Saúde 
diferente, gostei dos profissionais, fui com meus colegas de estágio diferentes dos que 
costumava ir porque fui com uma colega mais velha, já tinha 40 anos, que parecendo que não 
é metade, o dobro da minha idade…E parecendo que não é uma pessoa com uma experiência 
diferente e uma maneira de reagir as situações e adaptar diferente, e gostei… E ultrapassou 
muito as minhas expectativas. 

3.13 Não tinha doente, porque nos éramos 10 e o serviço não suportava tantos alunos, e então 2 
ficavam sempre… no inicio começamos por passar nos exames cardiologia, 
electrocardiograma, passamos por varias técnicas, hum… mas depois a professora achou 
que… se calhar nós ficaríamos um bocadinho prejudicados e então começámos a ir todos para 
o serviço mas dois,  um ficava como responsável pelo grupo todo e o outro ficava de ajuda. 
Hum… E houve uma semana que fiquei, as duas últimas semanas, uma fiquei de ajuda e na 
outra fiquei responsável pelo grupo, e então tive sempre 1, 2 doentes (um dia… dois dias, acho 
que foi o… só tive uma doente 2 dias e foram situações também, pronto, assim… 

3.13 Sim, eu…. no hospitalar tive oportunidade de fazer coisas que nós o ano passado so fizemos 
nos bonecos, não é? E é completamente diferente estar a mexer num boneco ou estar a mexer 
numa pessoa…  

3.11 Gostei mais porque... [hospital ] ali estive a fazer as coisas mesmo. (...)Do hospital sim, fazia 
tudo mesmo. Fazia as técnicas, acontece que no outro não fazia nada, era assistir às consultas... 

3.11 Foi uma experiência única porque quando a pessoa está com bata ganha... a pessoa obtém 
imensa responsabilidade porque as pessoas começam a tratar como se fosse já...uma 
enfermeira, eu ainda não sei nada, como responder aquela pessoa? Eu sou aluna e essa pessoa 
o quê que está a pensar de mim? É aluno mas já está cá, está a tocar em mim, tem alguma 
experiência? Vão-me fazer mal. 

3.11 Eu sinto medo, sinto medo porque eu acho... é bom ir ao hospital cedo para a pessoa saber se é 
isso que eu quero ou não. Se eu quero lidar com um ser humano, é mesmo isso que eu quero? 
Por outro lado eu acho que não porque as pessoas...(pausa) fazer uns certos cuidados, tipo 
terapêutica, ainda não vimos uma certa... grande informação, eu acho que é um bocadinho… 

3.19 Permitiram-nos aplicar os nossos conhecimentos e fazer já algumas “coisitas”. Por exemplo no 
Centro de Saúde o estágio era só de observação mas deixavam-nos participar em cuidados e 
tudo. Acho que isso é muito importante. Acho que no “fazer” ainda se aprende mais do que no 
teórico. Sem teoria não podemos ir para a prática mas acho que a prática acho que nos dá...  
nós já temos o conhecimento mas ao aplicarmos, interiorizamos esse conhecimento e portanto 
acho que foi muito importante a prática clínica. 

3.19 O mexer nas coisas, montar sistemas de soros e outras coisas. Inicialmente, não há espaço para 
pôr tantas coisas na mão: é o soro, propriamente dito, é o sistema de soro... Inicialmente não 



cabe tudo nas mãos, depois estar a segurar nas coisas e expurgar o sistema, adicionar ao soro 
uma terapêutica... era a agulha , era a terapêutica, era o soro numa mão, tinha de ser tudo. Isso 
também dá-nos grandes competências, obriga-nos a pensar, tenho de ter tudo na mão para não 
conspurcar nada. É fundamental. 

3.19 O Centro de Saúde correspondeu, ultrapassou as expectativas, agora o hospital não. O Centro 
de Saúde eu pensava “Bem vou para o Centro de Saúde e estou lá o dia inteiro quase a olhar 
para o ar, ninguém vai lá, o que estou lá a fazer? Eu não vou lá, porque é que os outros lá hão-
de ir?”. Quando cheguei lá, o meu segundo dia fui fazer tarde, entrei às 14h e saí às 20h, e só 
estava aquele enfermeiro à tarde, ou seja tudo o que eram pensos, injectáveis, consultas de 
atendimento permanente, veio tudo para nós, então aí essa tarde foi sempre a despachar “Então 
aí espera ,se calhar aqui há alguma coisa para fazer”. 

3.19 Em relação ao hospital foi o contrário. Também não sabia onde ia ser colocado. Eu antes de ir 
para o hospital “Bem, agora no hospital é que há-de ser para a frente e para trás, sempre a 
mexer, isso é que a gente precisa”. Cheguei lá o Hospital, 15 ou 20 doentes, uns vão-se 
embora de fim-de-semana, não vêm à segunda só vêm à terça... o hospitalar foi muito mais 
parado do que o centro de saúde.  

3.25 Bom, para já é complicado, eu estava à espera de fazer o máximo possível de aplicações 
técnicas, acho que também é importante. (...) E isso não aconteceu, para já por limitações do 
serviço ou , limitações do serviço não tanto,  mas pelo serviço em que estava simplesmente 
não aconteceu pronto. Não houve possibilidade para isso. Humm...noutro aspecto passar, 
porque nós tivémos a parte de Medicina e Cirurgia um bocado tudo junto, mas são áreas 
distintas e só tivemos possibilidade de passar cada pessoa por um campo, no meu caso passei 
pelo serviço mais de medicina outros passaram pelo de Cirurgia. 

3.25 o problema é que o ano passado era muito observação, mesmo ao nível de relação com as 
pessoas não, falávamos  éramos educados mas não tínhamos propriamente aquele à vontade 
nem tínhamos sequer ordem para fazermos ensinos ou fosse o que fosse. Este ano então foi 
mesmo, dez dias em ensino clínico a nível de Centro de Saúde não é nada, quando nos 
estávamos a adaptar e a começar a conhecer as pessoas daquela comunidade foi quando nos 
viemos embora. 

3.24 por exemplo no ano passado era o primeiro ano era tudo muito… era só observar 
520 Eu acho que os ensinos clínicos são sempre os mais importantes porque aplicamos a teoria que 

aprendemos, aprendemos mais alguma que não… que não absorvemos nas aulas ou que 
possivelmente não aprendemos e podemos aplicar também técnicas, ou seja, o ensino clínico 
abrange todo o ensino que aprendemos em Enfermagem, ou seja, acho que é o mais importante 
nesse aspecto. 

503 Muita coisa... Primeiro... Nunca tinha morado com amigos... Morei lá com 2 amigas. 
Estivemos a morar as 3. Depois foi conhecer uma cultura completamente diferente, num sítio 
completamente novo. Foi muito bom descobrir o país e as pessoas. Apesar de ser mito 
diferente e de não terem um trabalho fácil, marcou-me algumas experiências. 

503 Não gostei muito porque não fiz nada, foi mais como animadora vá, do que propriamente ao 
nível de enfermagem ... Era um lar que não tinha muita gente, só tinha senhoras, era um lar 
pequenino, estava eu mais três colegas minhas. Éramos 4, nem todos os dias lá ia o 
enfermeiro. O enfermeiro ia lá mais para organizar a medicação, portanto... 

503 Tendo em conta que eu estava a fazer um curso de Enfermagem e via os meus colegas a 
fazerem no centro de saúde continuados... Acabei por não desenvolver algumas coisas, 
nomeadamente ao nível dos cuidados continuados. 

 CATEGORIA B.1.3.3: Ensino clínico - Espaço tempo de APRENDER 
 B1.3.3.2 Desenvolvimento profissional 
3.03 Eu não sabia se ia gostar ou não, achava que se calhar não ia gostar e gostei. E tanto no Centro 

de Saúde como no Hospital. Primeiro porque senti que aprendi e que foi ali que mais aprendi 
conjuntamente claro com os conhecimentos teóricos do resto do ano. Mas fui lá que aprendi e 
que pus em prática alguns dos conhecimentos. 

3.03 Foi tentar perceber o porquê daquela situação, mudá-la conjuntamente com a família. Mas 
pronto...Casos muito complicados, casos sociais, não só de saúde e de doença, situações 
sociais associadas a problemas como drogas e coisas, coisas do género. 

3.03 E foi também ao poder ir a casa das pessoas regularmente não é?  porque há pessoas a quem 
prestava os cuidados dia sim,dia não e já durante vários, eu foi durante um mês, mas os 
enfermeiros estavam lá já há um tempo a prestar cuidados domiciliários e a relação que se 
estabelece com eles e tudo. Acho que há uma área de trabalho onde temos que investir muito e 
acho que há lá um campo de trabalho muito grande, acho que o campo de trabalho é vasto, é 



muita coisa . Lá está não é só da Saúde, era o que eu estava a dizer há bocado, não é só da 
Saúde mas também nos problemas sociais que muitas pessoas daquela zona têm. 

3.03 Ao início correu um bocado mal porque eu pensei “Mas agora tenho de estar aqui a fazer isto 
tudo, eu não sei fazer como é que eu faço?” Não, não devia estar primeiro com um enfermeiro 
para ele explicar e eu fazer? Mas depois do primeiro dia correu tudo bem, depois percebi que 
se calhar até tinha aprendido mais assim, tinha que fazer, tinha que me desenrascar, estava ali 
a correr tão bem agora ainda ia correr melhor. 

3.03 Sim, sim.  Também tinha logo um sentido de responsabilidade diferente “tenho uma bata 
branca vestida” tenho que ser responsável por isso, e durante o tempo em que estou com 
aquela bata tenho de ser responsável por aquilo que faço e por aquilo que digo (..) Eu, pelo 
menos, se bem que o sentido de responsabilidade não é só quando se tem bata. 

3.03 Primeiro era conhecer pouco o serviço, não saber... já tinha visto onde estavam o material mas 
não me lembrava de tudo e depois era nunca ter feito, nunca ter prestado cuidados a ninguém e 
ter que estar a dar banho à pessoa mesmo que seja banho assistido. O primeiro banho que eu 
dei... demorei para aí uma hora (risos) atrasei o serviço todo. Depois não tinha tempo para 
comer a meio da manhã e depois o almoço era a correr e depois fazer os registos e tudo. 

3.04 Foram porque nós entramos no hospital, ou no centro de saúde, e olhamos porque pormenores 
pequenos não nos diziam nada.(...) Olhar para o chão a ver se está lá alguma coisa caída ou ver 
como é que as pessoas lavam as mãos… essas coisas, ver como é que os enfermeiros tratam os 
utentes depois de termos ouvido que não podemos infantilizar as pessoas e que não podemos 
não sei quê e depois vamos para ali…[E infantilizam?] Infantilizam muito… 

3.05 foi no centro de saúde, estávamos fardados, era a bata branca, podíamos ser enfermeiros ou 
qualquer aluno de ensino secundário que tinha ido lá passar o dia, eu já tinha ido no dia 
anterior, estava lá na sala de tratamentos e chamam-me assim “Enfermeira”, e eu continuei a 
andar, e depois repetiu “Enfermeira” e depois é que eu fiz o clique e olhei para trás, e a partir 
daí fez uma grande diferença na maneira como me chamaram.  

3.05 Ou seja para mim a partir daí integrei, integrei o meu papel, enfermeira, não sou mas vou ser e 
comecei a relacionar com esse nome a partir dai nunca mais me fez estranheza nenhuma.  

3.05 A bata não me faz assim grande coisa. Porque a bata também já estava habituada na escola 
secundária usávamos muito a bata, depois também nos laboratórios portanto a bata não, a farda 
sim. A farda é mais completa, já no hospital a primeira vez que a vestimos é assim aquela 
coisa “ Não sou eu”, não sei, mas agora já mudei, também foi algo que mudou, já olho ao 
espelho e vejo-me fardada e já não me faz confusão. 

3.15 Mais importante... foi o meu contacto neste ensino clinico com uma doente de 104 anos que 
até agora... até à semana passada tinha ficado com ela, portanto já desde inicio que estou 
praticamente com ela... (...) Porque aprendi tanto! Em termos de tudo, da relação 
principalmente, foi muito importante... até porque ela às vezes tinha períodos de agressividade, 
outros períodos estava completamente bem, aprendi muito da forma de como é que tenho que 
estar, como é que eu tenho que fazer para que ela perceba... pronto, isso foi muito importante e 
depois também foi o grupo de estágio, não é? os nossos colegas, também tinha sido um 
momento alto porque nós temos ajudado uns aos outros... 

3.06 Primeiro sinto que os professores dizem que tudo o que nós fizermos, que nós temos de ser 
responsáveis pelos nossos actos e que temos de saber muito bem antes de ter qualquer atitude. 
E, em relação às experiências, foi principalmente no estágio, no estágio hospitalar em que tive 
oportunidade de passar bastante tempo com um doente apenas e que reparava que tudo o que 
eu dizia… fazia muitas perguntas, consegui criar um vínculo com a pessoa e reparava tudo o 
que eu dizia e acreditava, quase como um menino, incondicionalmente, que me levava a sério 
e eu, às vezes, quer dizer, não sei. Às vezes penso que é demasiada responsabilidade para 
mim, que talvez seja um bocadinho nova ainda para assumir. Às vezes ainda não tenho bem a 
certeza do que digo, como é que tenho mesmo de ter a certeza quando vou falar com alguém, 
percebe? 

3.06 Sim. Por exemplo, no Centro de Saúde, creio que havia uma relação boa entre enfermeiros e 
funcionários da classe administrativa. Relacionavam-se bem como colegas, companheiros 
pronto, que trabalham no mesmo sítio e tinham uma boa relação e entre os enfermeiros 
também. 
No hospital, reparei e não gostei muito de fazer essa crítica…Reparei que havia um bocadinho 
de distanciamento entre enfermeiros e auxiliares. Havia auxiliares que estavam a trabalhar e 
que estavam a tirar enfermagem ao mesmo tempo para avançar e progredir na carreira. Que 
havia algum distanciamento, alguma atitude de superioridade e arrogância para com os 
auxiliares. Entre nós, estudantes, para com essas pessoas, mesmo que tenham menos grau 



académico, têm experiência, têm vivências muito mais que eu e que quer aprender com quase 
toda a gente: com o médico, os enfermeiros e os auxiliares 

3.06 Não, eu não. A enfermagem, porque eu não me estou a representar a mim, mas sim a 
profissão. 

3.06 Há bocadinho estava a falar mais no sentido emocional, pronto. Mas estou a tomar cada vez 
mais consciência de que tudo o que eu fizer, tudo o que eu disser levam muito em conta, 
porque eu estou a representar uma profissão e tudo o que fizer pode ser prejudicial. 

3.06 Senti-me embaraçada e agora acho divertido. A atitude que eu tinha para com as 
pessoas era dizer que, quando as pessoas diziam «ó enfermeira» não dizia que sim. Explicava 
que ainda sou estudante de enfermagem, não sei muitas coisas, nesse aspecto ainda não a 
posso ajudar e, depois, encaminhava-a. Quando eu sabia, do que já estudei, do que já aprendi, 
mas tentava como que «limpar em lenço de papel». 

3.08 Sei lá, mesmo que a pessoa não fale, aquela parte do não verbal que por vezes nas aulas 
teóricas parece um bocado “Ah, isto é treta nunca acontece” mas geralmente acontece, os 
próprios gestos das pessoas, a maneira como olha, parece que às vezes vai dizer qualquer coisa 
mas depois retrai-se, temos que estar se calhar muito atentos a essas coisas porque dizem 
muito e era isso que eu não tinha muita noção se calhar no inicio só no ensino clínico é que 
com os próprios enfermeiros, com conselhos que eles nos davam e com situações mesmo reais, 
por exemplo, adolescentes que iam àquelas consultas de planeamento familiar e assim, é eu 
que tomei noção que o enfermeiro estava mesmo ali para ouvir às vezes só, e para dizer 
“Pronto, não se preocupe, vai correr tudo bem”, isso conta muito, a pessoa vai logo dali com 
um sorriso, parece logo outra. 

3.08 [Como foi vestir a bata a 1ª vez? ] Foi muito giro porque no Centro de Saúde onde nós 
ficámos, eu e a minha colega no primeiro dia o objectivo do estágio era, as enfermeiras 
pediram-nos para, sem vestir a bata frequentarmos o centro de saúde, sentarmo-nos um 
bocadinho nessa sala de espera e ficávamos a ouvir. (...) Então, sentámo-nos um bocadinho e 
fazíamos coisas do género, ir buscar uma revista e ficar a ler, pedir para aumentar o som da 
televisão essas coisas e depois ver como as pessoas reagiam para nós – “Ah, esta 
juventude...não sei quê...” principalmente idosos e depois no dia a seguir ou já à tardinha 
quando vestimos a bata  já era “Ah, Sr.ª Enfermeira, não sei quê... então por cá? As pessoas 
pareciam que ficavam mais simpáticas, parece que já éramos Senhoras Enfermeiras, já não 
éramos aquelas que estávamos ali sentadas na sala de espera. [E quais foram os objectivos da 
enfermeira quando fez isso convosco?] 
Acho que era um bocadinho percebermos essa diferença do vestir a bata, como é que as 
pessoas lidavam com o facto de sermos enfermeiros. 

3.08 Ainda não porque houve muitas coisas que as pessoas me abordavam para fazer e eu ficava 
nervosa. Epá agora estou com uma bata vestida e agora o que é que eu faço? E então sentia-me 
ali um bocado à toa, mas não sei acho que para lá caminho. 

3.08 Houve uma vez que nem respondi e depois tive que pedir desculpa à pessoa. Fiquei parva, eu 
tava a conversar com as outras enfermeiras e tava de costas mas eu era a única que da sala de 
espera me viam, então “Sr.ª Enfermeira, Sr.ª Enfermeira...”  e eu nada, estávamos ali uma 
conversa informal, nem era nada horas de...pronto era normal. E a pessoa “Então estou aqui à 
horas...” e eu “Ah, desculpe”. Ok , eu sabia que estava a chamar “Oh, Sr.ª Enfermeira..” mas 
não respondi. 

3.10 quando estive no Hospital fiquei com uma doente que tinha uma afasia e foi uma experiência 
diferente, nunca tinha tido e acho que deu para aprender…(...)Aprendi uma nova maneira de 
me relacionar com as pessoas, quando não conseguem fazer algumas coisas ou quando não se 
conseguem expressar tão bem… 

3.10 Eu senti muita dificuldade, um dos aspectos foi na transmissão da informação que nós 
tínhamos que passar para o paciente, às vezes sentia-me ali um bocadinho, não sabia se o que 
eu ia dizer se adequava, se ia entrar para outros campos e não queria estar a criar na pessoa 
determinadas concepções. Pronto, depois ao nível das técnicas, falta de prática ainda, na 
execução das técnicas. 

3.12 E depois a própria experiência que a pessoa vai ganhando, ao fim ao cabo vai adquirindo 
formas de trabalhar que são próprias, não tem de ser da forma como deram na escola, mas se 
calhar a forma como ela considera que foi mais correcta ou porque X ou Y disse e que ela 
adoptou como sendo a sua forma de trabalhar. 

3.11 No hospital era diferente, a pessoa chegava com... há pessoas que chegavam com dor intensa, 
não queriam falar, não sabia como abordar essa pessoa, era diferente. No centro de saúde a 
pessoa chega porque precisa de começar um certo tratamento. Chega e... pronto, há pessoas 



que chegam sem algum problema, é um determinado tratamento ou precisam de ajuda para 
falar ou pessoas que querem falar e não têm um familiar em casa, vão recorrer ao hospital para 
poder falar. É diferente, acontece que no hospital vão com um problema de saúde e há pessoas 
que não querem mesmo falar e temos que saber como lidar ou como começar... como é que eu 
tenho que começar a falar com essa pessoa e como é que eu posso tentar que essa pessoa 
liberte e esteja mais à vontade e que se sinta na sua casa, é diferente. 

3.14 Há pessoas que trataram por senhor enfermeira, no hospital é por menina… havia muitas 
pessoas que se referiam como menina… a mim e às minhas colegas.(...) É assim um bocado 
forte, uma pessoa que só tem um ano de curso e já ser tratada por senhora enfermeira…mas 
por outro lado é uma responsabilidade, é um incentivo…carregar já um nome destes, é o nome 
da profissão só com um ano de curso, a pessoa não pode falhar. 
[Sentia responsabilidade?]  Sim. 

3.14 [como é que ultrapassou essa dificuldade na comunicação com o outro?] Por observação dos 
colegas, de colegas alunos como colegas profissionais, fui vendo como é que eles faziam 
(hesitação) optei inicialmente por utilizar alguns chavões para depois começar a adaptar-me 
eu, pôr a minha personalidade nesses chavões. (...) Era as fras…isto foi principalmente no…na 
comunidade do entrar na casa das pessoas, eles diziam sempre a mesma coisa e fui-me 
adaptando a esses chavões. Não me recordo assim agora…especifico 

3.14 Eu acho que “cliente” é muito aquela coisa do “ah eu estou aqui porque estás a pagar” 
mas…também doente põe as pessoas numa situação muito de fragilidade, muito vuln…vul-ne-
ra-bi-li-dade e há pessoas que até nem o são até…apesar de estarem doentes são bastante pro-
activas nos seus cuidados e… 
[Como as grávidas…] Exacto, ou até…eu não estive com grávidas (risos) estive mais foi com 
idosos e há aqueles idosos que sim senhor têm o 4º ano e há outros que nem isso têm que “há é 
como a menina quiser” ou “como a senhora enfermeira quiser” mas há outro que não, estive 
com professores neste caso uma professora, estive com um senhor que era... qualquer 
coisa…ele lia muito, era qualquer coisa de literatura, não sei bem (…) mas sabia muito, o 
senhor sabia muito e falava imenso e era uma pessoa culta. 

3.16 no estágio de comunitária na área da vacinação e foi muito importante a 1ª vacina que dei, 
fazer a punção do local, foi bastante importante aí é que me senti mesmo útil e que estava a 
aplicar os meus conhecimentos, embora eu não tenha dado na escola, mas no centro de saúde 
as enfermeiras estavam sempre a dizer para fazer e a dizer a teórica para fazer isto e aquilo e 
foi extremamente importante, senti mesmo uma grande alegria até por estar a exercer como 
estudante funções do enfermeiro.  

3.16 A primeira [dificuldade] foi em estabelecer relações mas depois para o fim já estabelecia 
facilmente. Senti um pouco de dificuldade em diagnosticar problemas nos doentes.(...) Não 
tomava iniciativa estava à espera que os outros o fizessem, sentia-me um bocado automatizado 
com o serviço e com os colegas. Depois mais para o fim já diagnosticava algumas acções a 
serem feitas. (...) Sim. Ao início era muito passivo, à espera que me dissessem o que era para 
fazer e mais para o fim já tinha mais autonomia.  

3.16 A primeira foi em estabelecer relações mas depois para o fim já estabelecia facilmente. Senti 
um pouco de dificuldade em diagnosticar problemas nos doentes. (...) Não tomava iniciativa 
estava à espera que os outros o fizessem, sentia-me um bocado automatizado com o serviço e 
com os colegas. Depois mais para o fim já diagnosticava algumas acções a serem feitas. (...) 
Sim. Ao início era muito passivo, à espera que me dissessem o que era para fazer e mais para o 
fim já tinha mais autonomia.  

3.16 Porque foi algo importante no desenvolver da minha personalidade, no desenvolver da, no 
estabelecimento da comunicação e relação com o outro e o centro de saúde….(...) Temos mais 
actividades, na parte do contexto hospitalar, tínhamos mais autonomia, no centro de saúde era 
mais um estágio de observação.  

3.16 Principalmente o estágio hospitalar, embora no estágio de comunitária também tenha tido 
várias oportunidades, mas de facto cuidarmos de um doente x dias seja muito importante, 
porque estabelecemos uma relação e o facto de ter tido vários doentes foi proporcional a ter 
estabelecido várias relações diferentes e ter conseguido melhorar essa minha faceta. 

3.17 Por exemplo momentos, situações,  episódios que exigem uma intervenção rápida, 
momentânea, pensamento rápido da parte de qualquer enfermeiro que esteja na altura. Um 
senhor que por acaso aparentemente estava estável, estava a ser transferido de cadeira de rodas 
para o leito, tinha ido à casa-de-banho era de noite, devia estar só um auxiliar de acção médica, 
e o senhor começa a ter uma crise convulsiva e naquele momento a situação vivida tanto por 
parte do doente como pela parte da auxiliar de acção médica requer ter pensamento frio, 



sensato, do enfermeiro está ali de forma para fazer o que é melhor para a pessoa. Essas crises e 
essas situações, são situações em que nos despertam não só para estas situações mas são 
grandes momentos de aprendizagem que nós adquirimos um conjunto de informações que 
pronto depois é necessário sofrer um processamento mas que são de grande importância para 
nós 

3.17 No mesmo seguimento daquilo que eu disse, pronto basicamente é como se nós adquiríssemos  
um papel completamente diferente, a partir do momento em que circulamos de bata ou farda 
por exemplo nos espaços públicos onde circulam por exemplo outras pessoas estamos ao fim 
ao cabo a envergar a responsabilidade dos comportamentos do enfermeiro, ou o aquilo que o 
enfermeiro deve ser. Por isso é que não se pode ter uma atitude irresponsável, ou dizer o que 
se quer ou fazer o que se pretende, independentemente onde se está. Estamos a representar 
basicamente o papel do enfermeiro. 

3.17 Senti dificuldades por exemplo, como é natural no relacionamento com os utentes por mais 
que por exemplo  a pessoa se sinta à vontade há sempre pessoas que se fecham de certa forma. 
Senti algumas dificuldades, como também senti  

3.17 Pensava no que posso fazer, por exemplo perguntava porque é que a pessoa não podia falar ou 
esperava simplesmente que a empatia da relação melhorasse ao longo do tempo ou mostrar por 
exemplo noutros aspectos que estava presente e que estava disponível para que depois a pessoa 
começasse a perceber, que fizesse a ponte e pensasse se estaria ali ou não pessoa de confiança, 
desse género.  

3.17 Outra dificuldade, hummm…. A dificuldade que eu senti por exemplo, é às vezes, por vezes 
acontece dar resposta e isso ser necessário nessa altura, por vezes tenho dificuldade em dar 
resposta a mais do que uma necessidade, por exemplo. Sentia muito, de uma forma sistemática 
muitas vezes dar resposta de, por exemplo se ela me disser “Porque é que isto acontece? 
Porque é que vai ter consequências noutros aspectos?”, nisso aí sentia dificuldades porque 
acaba por ser a minha perspectiva. O aspecto mais, digamos difícil de tudo, porque decorar ou 
fazer toda a gente faz numa certa temática mas tornar isto em termos práticos, como é que isso 
se manifesta ou como é que isso ou quais as consequências que vai ter noutros aspectos nisso 
sentia alguma dificuldade. Daí também, respondendo outra vez à pergunta, ter sido também 
uma das áreas que eu tenha desenvolvido mais 

3.17 fundamentalmente lidei com doentes oncológicos, nos dois estágios onde estive, porque 
primeiro é uma área que me interessa bastante não só pela vertente psicológica, social das 
pessoas e toda a panóplia de intervenções e teóricos que há acerca do assunto, a questão é que, 
lá está, é uma área em que há sempre coisas imprevisíveis e essas coisas imprevisíveis são 
sempre grandes momentos de aquisição de experiências.  

3.18 Quando vesti a bata a primeira vez foi no centro de saúde, mas isso…estávamos num meio 
muito pequenino, as pessoas conheciam já as enfermeiras do centro de saúde e toda gente 
sabia que nós éramos alunas. Já nos identificavam como alunas e sabiam. Já no hospital, 
lembro-me de as pessoas me chamarem enfermeira e nós riamo-nos. No inicio a gente leva na 
brincadeira mas é uma responsabilidade completamente diferente, parece que mudamos ao 
vestir a farda e depois temos… 

 I – Mas como é que é isso de ir a casa das outras pessoas? 
S.- Eu gostei, não tinha qualquer problema. Talvez também pela enfermeira que tinha que 
estava à vontade, mas não tive problema nenhum. Era estranho observar as condições em que 
as pessoas vivem e o estado de saúde em questão e… mas faz falta porque nos centro de saúde 
e mesmo nos hospitais dizemos às pessoas para fazer “isto, isto e aquilo” e depois, não 
sabemos em que condições em que vivem. “Utilize isto e aquilo, e faça aquilo assim, assim” 
mas depois chegamos casa das pessoas e não têm nada e às vezes é inútil estar a dizer essas 
coisas à pessoa porque a pessoa ouve, não diz que não tem e não vai fazer nada… 
I – Então, e pegando naquilo que acabou de dizer, em que é que o seu olhar ficou diferente, em 
relação a essas pessoas, depois de ter entrado em casas diferentes? 
S.- Por exemplo, no contexto de centro de saúde, antes de dizer à pessoa que tem que fazer 
“isto, isto e aquilo” perguntar se tem possibilidade, se tem ajuda ou não tem, conseguir 
informar, tirar o máximo de informação a nível do ambiente familiar, e das condições físicas e 
económicas que a pessoa tem para depois ter, conseguir prestar os cuidados adequados. 

3.18 Eu gostei, não tinha qualquer problema. Talvez também pela enfermeira que tinha que estava à 
vontade, mas não tive problema nenhum. Era estranho observar as condições em que as 
pessoas vivem e o estado de saúde em questão e… mas faz falta porque nos centro de saúde e 
mesmo nos hospitais dizemos às pessoas para fazer “isto, isto e aquilo” e depois, não sabemos 
em que condições em que vivem. “Utilize isto e aquilo, e faça aquilo assim, assim” mas depois 



chegamos casa das pessoas e não têm nada e às vezes é inútil estar a dizer essas coisas à 
pessoa porque a pessoa ouve, não diz que não tem e não vai fazer nada…(...) Por exemplo, no 
contexto de centro de saúde, antes de dizer à pessoa que tem que fazer “isto, isto e aquilo” 
perguntar se tem possibilidade, se tem ajuda ou não tem, conseguir informar, tirar o máximo 
de informação a nível do ambiente familiar, e das condições físicas e económicas que a pessoa 
tem para depois ter, conseguir prestar os cuidados adequados. 

3.18 é um bocado estranho dizer mas parece que…antes de entrar para o curso nós não tínhamos 
noção do que era a saúde, então olhávamos numa perspectiva diferente e vivíamos o nosso 
estilo de vida mas confiávamos, não a cem porcento mas lá perto. E agora estar dentro deste 
mundo veio provar que as atitudes de todos os profissionais de saúde, incluindo os 
enfermeiros, claro que há excepções; parece que já não tenho tanta confiança. Se calhar, 
quando eu tiver no papel do doente já tenha um bocado de receio para aquilo que vou. 

3.18 Porque eu penso que…como é que eu hei-de explicar…eu ponho-me no lugar da pessoa que 
está doente, pensando que se fosse eu e sabendo aquilo que tenho no momento, não gostava 
que reagissem comigo como alguns reagem. Como por exemplo, o facto de haver muita gente 
no hospital sem saber porque está no hospital, o saber que vai ser operada e não saber o porquê 
de ser operada, estão em constante sofrimento, ter curiosidade em saber sobre o seu estado de 
saúde, ter consciência daquilo que tem e não tem... ninguém lhe disse nada; e isso tudo mexe 
um bocadinho… Acho que não é uma função do enfermeiro, é do médico, mas a verdade é que 
quem dá a cara muitas vezes é o enfermeiro, quem está ali nas horas das visitas, e não só, é o 
enfermeiro e o enfermeiro tem que saber dar a volta a isso. 

3.19 Acho que no estágio de hospital uma coisa que ajudou muito foi atribuírem-nos uma pessoa. 
Isso obrigou-nos a desenvolver a tal questão da comunicação porque no Centro de Saúde deu 
para trabalhar a comunicação mas eram muitas pessoas,  entra uma, vem outra é “Bom-dia, faz 
a coisa e adeus, até à próxima” , enquanto no hospital não, a pessoa está lá todos os dias, 24 
horas sobre 24 horas obriga-nos a estabelecer uma relação com ela, que é muito diferente da 
que se estabelece com as outras pessoas. Embora a gente já as conhecesse , às pessoas do 
Centro de Saúde, no final do mês que lá estivemos, mas no hospital obrigam-nos a estabelecer 
uma relação diferente.  

3.19 Foi no hospital essencialmente que eu trabalhei a comunicação. Embora fosse um aspecto para 
o estágio comunitário eu aprendi muito mais no hospitalar, esta parte da comunicação. (...) O 
que dizer, o que fazer as mãos, o que fazer as mãos, mais...o que responder à pessoa, as pausas 
na conversa, os silêncios são aterrorizantes, são de cortar a respiração completamente! (risos) 
(...) É que no inicio a gente pensa nisso tudo mas depois para o final já nem pensamos nisso. 
Nem sei como tinha as mãos, se estavam atrás das costas ou se estavam à frente. Muitas vezes 
gesticulava agora para o final, no início não, as mãos ao lado do corpo, quietinho, não mexe. 
Mas no final não, é como se tivesse uma conversa normal com outra pessoa que já conhecesse, 
é diferente. 

3.19 É o contacto com diferentes pessoas ou fazer tantas vezes aquilo, aquilo para mim passa a ser 
natural. Quando a gente chegou a primeira vez ao hospital estavam lá não sei quantos doentes 
tivemos que estabelecer uma relação com todos eles. A primeira semana é complicada, a 
segunda semana já estava quase normal . 

3.20 [vestir uma bata] Foi engraçado. (risos). (...) Primeiro, acho que a pessoa tem de manter mais a 
postura, tem de ter um ar mais respeitável, porque de certa forma estamos a cuidar das 
pessoas, as pessoas têm de ter confiança em nós, acho que com a bata vestida acho que temos 
que ter uma responsabilidade em dobro e uma postura também em dobro para que as pessoas 
não desconfiem do nosso trabalho. 

3.20 Eu acho que principalmente temos uma experiência que os outros alunos não têm, não é um 
facto, mas pelo menos a maior parte, nunca trabalharam, somos mais velhos temos uma 
experiência de vida, de trabalho e de sermos mais velhos, e temos outra responsabilidade, acho 
que somos mais responsáveis, por sermos militares mesmo, temos as hierarquias bem 
implícitas, sabemos até que ponto havemos de ir ou não.(...) Eu acho que o principal, acho que 
como nós somos mais experientes não temos receio de fazer alguma coisa, se eu estiver com o 
enfermeiro e o enfermeiro for fazer uma entubação ou algo do género e me pedir eu faço, mas 
se calhar se for outra pessoa se calhar já fica mais  a descoberto, e mais ansiosa e com medo de 
falhar, não é que nós não sentimos isso mas já estamos habituados à pressão de certo modo. 

3.20 Eu acho que aprendi a ver a pessoa de uma outra maneira que não via no inicio quando eu  fiz 
o estágio do primeiro ano no Centro de Saúde. 

3.21 já apanhei três anos em que mais ou menos estava na área, não era enfermeira era socorrista, 
por isso as pessoas já  “ Olha a enfermeira, a enfermeira…” mas agora que sou aluna de 



enfermagem, este ano por acaso houve uma situação em que eu fiquei, fiquei com o ego lá no 
topo então as senhoras da limpeza, auxiliares já não me lembro “ Ah, Sr.ª. Enfermeira sabe” 
meteram conversa comigo eu perguntei já não sei o quê “Ah, Sr.ª. Enfermeira sabe” “ Sabe, 
Sr.ª Enfermeira” e eu fiquei assim “Epá…” fiquei contente , fiquei com o ego…(...)  Sim, 
porque eu antes não era enfermeira , era socorrista, não tinha nada… não estava a estudar para 
ser enfermeira. 

3.21 mas acho que é diferente as competências do enfermeiro no hospital e no Centro de Saúde. Eu 
não sei explicar muito bem. 

3.21 Eu vou falar no meu caso, foram os únicos que eu experienciei, tive no estágio de 
quimioterapia e aí sim, o enfermeiro dá importância à família, tenta que a família esteja 
presente nas horas complicadas que o doente passa pronto porque o cancro não é uma 
doença…humm…é uma doença que tem um nome já pesado, não é? E lá as enfermeiras dão 
imensa importância ao facto de a esposa, o marido, os filhos ou os pais estejam presentes de 
modo a compreender o que é que se vai passar. 

3.25 Eu não me senti muito constrangido como alguns colegas às vezes referem que é mau entrar 
em casa da pessoa e estar a invadir o espaço dela, não, não me senti assim porque felizmente a 
todos os sítios a que fui, as casas que fui fomos bem recebidos pelas pessoas, os enfermeiros 
diziam quem é que nós éramos, o que estávamos ali a fazer, e as pessoas receberam-nos 
sempre muito bem e convidavam-nos a entrar em casa não era aquela questão de nós 
entrarmos porque vamos a atrás do enfermeiro e a pessoa nem sequer sabe quem nós somos 
minimamente e o que estamos ali a fazer e nesse aspecto nunca me senti constrangido 
felizmente e foi uma experiência até agradável porque lá está nada melhor do que para 
conhecer a comunidade, ir lá e conhecer as condições em que vivem e o ambiente em redor.  

3.25 Porque para já é uma profissão que acarreta muita responsabilidade e eu neste momento não 
tenho perseverança ainda suficiente, não é, por várias questões,  não é por acaso que eu estou a 
meio do curso, não tenho segurança ainda suficiente para estar ali como enfermeiro ou como 
um profissional de saúde e que consegue dar resposta ali a tudo. 

3.25 Pode sentir, acho que a pessoa ao tratar-nos assim pensa que nós sabemos tudo ou que temos 
resposta para tudo,nós sabemos tudo,  tudo o que ele disse era sagrado, tenho um bocado esse 
receio, então normalmente quando as pessoas me tratam por enfermeiro, tento sempre, tento 
sempre não corrijo sempre que não sou enfermeiro ainda, digo que sou aluno estagiário, ainda 
estou a aprender porque não vá ás vezes as pessoas pensar que...porque nós não temos resposta 
para tudo ainda. Mesmo como profissionais de saúde nunca iremos ter para tudo e agora então 
muito menos e as pessoas ficarem com aquela imagem “Eu perguntei isto e afinal este tipo é 
enfermeiro e não sabe? Que raio de profissionais é que eles andam a escolher hoje em dia? 

3.26 Quando entrei no estágio de… tenho que ver pelo de Comunitária... Eu acho que a bata branca 
ou o uniforme dá um determinado estatuto…não é estatuto, é um respeito. Eu acho que os 
doentes, há excepções como tudo, acho que os doentes têm muito respeito pelos enfermeiros 
e… 

3.26 Senti-me respeitado. E sinto que a presença de um enfermeiro numa enfermaria com alguns 
doentes, eu acho que é um sentimento de alívio para a pessoa que está lá. Mais do que um 
médico, acho que eles com os médicos sentem- se um bocadinho mais receosos, retraídos… 
mas com o enfermeiro sentem- se à-vontade, às vezes até à- vontade de mais mas…(risos) 

3.26 [como é que ficou? “Senhor enfermeiro!”  - De certeza que aconteceu…o que é que sentiu?] 
Sim… Tipo “o que é que será que me vão perguntar?...(risos) Será que eu vou conseguir 
responder? Ou satisfazer a necessidade da pessoa? Foi isso que eu mais senti. Eu lembro-me 
de determinadas questões e algumas que eu não soube responder…Era esse o meu 
medo…Aliás, foi o meu medo no início do estágio. 

3,26 Não comunicavam verbalmente e também não…certamente também por eu ter alguma 
dificuldade e eu lembro-me que nos relatórios de estágio que fazíamos normalmente, lembro-
me de referir isso e também lembro-me de referir uma certa evolução até ao final do estágio. 
Era um bocadinho também por minha culpa e mesmo por parte das outras pessoas que não 
estão muito dispostas a falar, até mesmo na sua dificuldade de comunicação…Às vezes são 
pessoas idosas, que não respondem, se calhar, da maneira que nós queríamos que respondesse 
e depois temos que modificar a pergunta para que a pessoa percebesse. (...) Se calhar nós 
fomos para ali com termos técnicos, não é? Vimos da escola, vamos todos feitos sabichões que 
vamos fazer um bom trabalho e depois ficamos ali, temos logo ali um bloqueio, porque a 
pessoa não entende…(...) Adaptar…Adaptarmo-nos à outra pessoa, acho que também é 
importante. 

3.26 O meu último doente que me foi atribuído, era uma pessoa com sessenta e tal anos, teve um 



AVC, portanto, bastante debilitado e que nós chegámos ali, no primeiro dia ele estava deitado 
na cama e acho que, se não fossemos nós enfermeiros estudantes, acho que íamos sair e ele ía 
continuar deitado e acho que estivemos, não só da minha parte, mas de ajuda de uma ou duas 
colegas que estavam comigo, com esse doente. Foi um esforço grande para levantar a pessoa 
da cama, para falar com a pessoa, para levar a pessoa ao banho com a nossa ajuda, sermos nós 
a termos que dar banho à pessoa…Tentámos com que a outra pessoa reabilitasse determinadas 
áreas aparentemente perdidas, alertámos que se calhar era importante encaminhar, então a 
pessoa para a fisioterapia, e nós mesmo fizemos um bocado de fisioterapia ao doente. Foi 
uma….Ver a pessoa que esteve lá desde o início, que inicialmente não foi atribuído a nenhum 
estudante, mas nós olhávamos e conhecíamos e vimos que houve uma evolução, uma certa 
evolução, se calhar não foi muito grande, mas houve alguma e isso foi notório, mesmo por 
parte da equipa de enfermagem que trabalha naquele serviço ficou admirada e isso foi feito por 
nós. Acho que isso foi uma situação que me marcou não só pelo aspecto positivo mas também 
pelo aspecto negativo de chegarmos ali e parecer que aquela pessoa estava perdida. 

3.26 Como é que lido com isso, como é que lido com a morte e apesar de muito ser frio, que já não 
sou tanto…ou em termos de futuro poderei vir a ser mais, devido à profissão… Portanto, isso 
eram obstáculos, foram obstáculos e bastante duros na primeira semana, aliás nos primeiros 
dias de estágio, a própria professora percebeu isso em mim. Envolvemos técnicas, tinha que 
haver, não era chegar e fugir, continuar a fugir. E acho eu consegui ultrapassar isso e mesmo a 
professora esperava isso de mim e acho que parte do trabalho dela também ficou satisfeito 
porque se não isto não fazia sentido. 

3.24 É bom, é bom porque quando eu vim para o curso é com o objectivo de ser enfermeiro, tudo 
bem que cá dentro eu sei que ainda não sou, mas é bom é concr… é o… é tipo projectar o 
futuro do presente, que é… aquilo que um dia irei ser, e gosto disso, porque na minha 
concepção tenho, senão não vinha para o curso, um grande respeito e… e gosto ser… de vir a 
ser enfermeiro, e  gosto sinto me bem com isso, apesar de saber que não sou. 

 como lhe disse tinha, eu tinha, eu lá na força aérea trabalhava, já tinha bata, tinha mesmo farda 
mesmo e não foi aquela mudança como se calhar alguns colegas meus a primeira vez, não 
notei assim uma diferença muito grande nisso, mas é sempre bom, uma pessoa de branco, é 
outro tipo de estatuto, que não é bem um estatuto, é o.. a gente sente-se diferente, sem duvida, 

 é um sinal de responsabilidade responsabilidade, sem duvida mais responsabilidade porque se 
a gente vir é, vamos para o exemplo do centro de saúde, consegue-se perceber isso é quando a 
gente está fora desta área toda, vai ao centro de saúde e quando a gente está… está ali com o 
objectivo de ajudar os outros, de trabalhar, a responsabilidade sem duvida que… 

 [responsabilidade atribuída] Acho que vem das duas partes, os outros atribuem e eu também 
tenho que a atribuir a mim próprio. 

3.27 Eu acho que [a bata] serve mais para os outros do que para nós, serve mais para as pessoas que 
estão lá poderem identificar e…pronto, é uma maneira das pessoas saberem que podem ir ter 
com aquela pessoa e aquela pessoa está lá para isto e para aquilo do que propriamente para 
nós. 

3.29 ter a ideia que as pessoas olhavam para nós e de repente já éramos alguém isso fez-me um 
bocadinho de confusão. A farda fez mais confusão. Não sei porque não gosto muito de fardas 
mas..porque ali ainda havia uma menor distinção entre nós e as enfermeiras e os médicos, e a 
nível dos hospitais nos corredores as pessoas aproximam-se mais e querem mais respostas e no 
centro de saúde era mais fácil de orientar as pessoas. 

510 eu acho que, de cada ensino clínico vamos tirando aprendizagens e às vezes são, são… coisas 
pequeninas que, se calhar, naquele momento não nos dizem grande coisas mas que depois, nos 
próprios ensinos clínicos, ajudam-nos a perceber que se calhar já vimos uma situação 
semelhante ou já tivemos algum caso semelhante e conseguimos tirar aprendizagens… agora 
assim, um específico… 

503 Alguns estágios. O estágio de pediatria foi um estágio que me marcou pela positiva, foi um 
estágio que eu gostei de fazer. Embora não tenha tido tempo de desenvolver algumas coisas 
que deviam ter sido desenvolvidas, mas foi um estágio que gostei de fazer. Mas agora mais 
recentemente foi um estágio de comunitária, em São Tomé.  

512 Os estágios, acho que são sempre… são momentos únicos de aprendizagem, não é? Uma 
pessoa, de facto, pode errar e não… e não… não digo não se sentir culpada mas, de alguma 
forma, sente-se protegida quando erra (risos)  

512 e… por acaso, ainda ontem a professora mandou-me pedir isso e… é o último momento que 
nós temos para errar e não… ter alguém por trás de nós porque depois daí seremos nós a errar 
e arcar com as consequências, de alguma forma, de forma mais evidente. 



516 Eu acho que os estágios que tive, acho que foram determinantes, mais até que propriamente as 
aulas teóricas, creio que os estágios ao estar em contacto com as populações, com os 
problemas das pessoas, com as vivências das pessoas, com as histórias de vida… na prestação 
de cuidados… o que é que foi determinante para a criação de competências… porque no 
campo prático nós praticamos, embora tenhamos o suporte teórico, eu acho que é na prática 
que nós nos desenvolvemos mais.  

516 Eu, particularmente, desenvolvi bastante ao longo dos estágios, até agora tinha sido mais na 
parte da vertente hospitalar, sendo que neste ano tive um estágio de comunidade que gostei 
particularmente e creio que foi determinante esse contacto com as pessoas, com a… porque eu 
nunca tinha tido assim um contacto tão próximo com problemas, não só doença, mas também 
na promoção da saúde… nunca tinha tido esse contacto próximo e creio que foi isso que me 
desenvolveu mais, o contacto com as pessoas, com a população, creio que foi determinante. 

516 Momentos importantes… todos os estágios hospitalares, foram… surtiram em experiências 
muito ricas, muito enriquecedoras e que trouxeram aprendizagens fundamentais, para o futuro 
como pessoa e até como profissional, ao contactar com as pessoas em… com problemas de 
saúde muito graves, com repercussões a nível da sua vida… bastante doentes.  

516 Creio que isso me desenvolveu porque eu não tinha essa noção, não tinha a noção que… como 
uma doença podia… podia ter repercussões na vida de uma pessoa, não tinha grandes noções, 
na minha vida pessoal nunca tive problemas de saúde por aí além e não tinha a noção como 
isso pode alterar a vida de uma pessoa. 

527 Porque na minha opinião nós acabamos por, mesmo ao nível dos conhecimentos teóricos, 
claro que esta parte é importante, mas ao nível da interiorização nós conseguimos interiorizar 
melhor fazendo, do que estando um dia inteiro numa sala de aula, claro essa parte é 
importante, não estou a desvalorizar, porque se nós não tivermos essa parte, chegamos ao 
ensino clínico e não conseguimos, mas… nós estamos um dia inteiro aqui, a ouvir várias 
matérias, até podíamos chegar a casa… muitas vezes não fazemos, mas pronto… até podíamos 
chegar a casa e ir estudar e até podemos tirar uma boa nota na frequência mas depois, se for 
preciso passada uma semana… não devia estar a dizer isto (risos)… passada uma semana se 
for preciso a maior parte dos conhecimentos já…  no entanto, em ensino clínico se tivermos 
uma situação em que nos é exigido certos conhecimentos, mesmo que na altura não os 
possuamos, nós vamos precisar deles e vamos pesquisar e são conhecimentos que ficam, 
porque nós precisámos deles para intervir junto daquela situação. 

524 Tive experiências também importantes, até porque enviei-lhe um jornal de aprendizagem, uma 
situação no 2º ano, relacionada com a morte, foi mesmo isso… foi uma experiência muito 
importante, nível pessoal, ultrapassar isso, experiências nossas, situações pessoais nossas, que 
estavam… que nós só passando pelas coisas temos que as ultrapassar profundamente e isso 
ajudou-me bastante a superar essas coisas, tanto a nível pessoal, como futuramente a nível 
profissional.  

508 Nos estágios na comunidade, nalguns sítios, fiquei estupefacta no início quando entrava em 
casa das pessoas e a Enfermeira que estava comigo cumprimentava as pessoas com dois beijos 
na face. Mas foi um ensino clínico que me permitiu ver além do hospital, até porque, 
engraçado, cheguei a encontrar um doente que já tinha visto (não tinha sido meu doente) no 
hospital, na comunidade, em casa dele. É mesmo isso, nós na na comunidade somos nós que 
vamos ter a casa das pessoas, e não elas à nossa... 

525 Os ensinos clínicos é o habitual, não é? As nossas vivências… é como estamos na prática e 
acho que é quando também um pouco como… não digo que é tudo com a prática, precisamos 
da teoria, mas… e de alguma fundamentação teórica mas é com… grande parte da nossa 
evolução sinto que é mais com a prática porque o contacto mesmo com as pessoas, o contacto 
directo com… a partilha com os outros profissionais, pronto, sinto que consigo evoluir mais…  

513 Porque tenho prioridade em escolher e como penso - sempre pensei mais na carreira que 
depois vou ter quando terminar o curso e que é mais ligada a…é mais os cuidados primários 
do que essencialmente o Hospital – tentei focar-me mais aí para conseguir também levar 
alguma bagagem para lá. 

513 Acho que não há aquela…Por exemplo: no Centro de Saúde nós conseguimos conhecer a 
pessoa, a família, há uma interacção maior…é diferente. No Hospital ele entra e sai e não há 
aquele relacionamento – depende dos sítios, não é? 

513 Por exemplo, se vamos falar de um IPO, dessas situação em que os internamentos são mais 
prolongados ou vão lá fazer tratamento, é diferente. Agora, por exemplo, no segundo ano 
estive na Medicina em Stª. Maria, o estágio na altura eram 3 dias por semana, ia lá quarta, 
quinta e sexta. Quando voltava era tudo diferente: utentes novos, patologias novas, pronto o 



formato é [Imperceptível]. Podemos ter um conhecimento mais amplo das situações mas não 
há aquela relação e identifico-me mais na Comunitária. 

 B.1.3.3.2 Desenvolvimento pessoal
3.06 Este ano, uma das coisas que pude aprender. Primeiro, sinto que cresci por lidar, 

principalmente no hospital, por lidar tão de perto com a doença. De dar mais valor. Que 
consigo dar mais valor às coisas da vida. Que nós, quando estamos saudáveis e quando 
estamos bem, temos muito aquela mania de reclamar de tudo e não estamos satisfeitos com 
nada e pessoas que estão doentes, qualquer gesto, qualquer coisa que têm dão muito valor. 

3.06 Estar satisfeita comigo mesma, não só porque sou assim, porque tenho a minha profissão. Há 
coisas que são mesquinhas. 

3.06 Na sociedade existe muito o padrão de beleza, vive-se muito o grau de beleza e eu comecei a 
dar menos importância a isso, porque, primeiro, na minha perspectiva, as pessoas são muito 
bonitas e convencem-se com que se estragam. São pessoas ocas, não têm conteúdo, pronto 

3.06 E depois, comecei a olhar de maneira diferente as portadoras de SIDA, não são deficientes. É 
diferente. A neurolinguística tem muito impacto também no que pensamos. 

3.06 Outra coisa que eu aprendi e que nunca pensei, mas isto é a minha opinião, e é revoltante: na 
minha perspectiva para uma pessoa ter qualidade de vida, para viver bem e para ter direito à 
saúde é preciso ter dinheiro. Para medicamentos, mesmo a própria alimentação. Nós sabemos 
aquilo tudo, mas não temos dinheiro para fazer uma alimentação correcta, portanto. 

3.19 Sou uma pessoa um bocado tímida, enquanto é falar com os meus amigos é uma coisa, quando 
chega a falar com pessoas mesmo que sejam amigos de uns amigos meus mas que eu não 
conheça já é diferente, para mim já era mais complicado estabelecer uma relação com essas 
pessoas, agora não. Está aqui é igual, falo com essa pessoa mesmo que nunca a tenha visto, 
chego logo lá e falo logo à pessoa sem qualquer problema e dantes não. Não conhecia a 
pessoa, não dizia nada. 

3.24 deu bastante para crescer a lidar com as questões de dor e sofrimento das pessoas, eh… ajuda 
nos bastante na nossa parte pessoal e a maneira de ver o outro mudou bastante, muitas vezes… 

3.24 a parte de ver o outro, porque muitas vezes a gente não consegue… olhamos para a pessoa e 
vemos o físico e… toda aquela pessoa, apesar da gente muitas vezes a primeira imagem nem 
gostar da pessoa quando estamos a tratar dela mas se a gente for a ver que a pessoa tem uma 
história, tem uma vida, tem por hábito, e perceber porque é que ela é… porque e que ela reage 
assim, porque é que não é como a gente queria, a gente não tem… as pessoas, nem toda a 
gente tem de ser como a gente quer. Compreendê-la, o chegar mais perto dela, o ajudar a 
pessoa eh.. é muito importante e neste aspecto acho que foi bastante produtivo. 

3.29 Pronto, eu acho que também vim para este curso e também escolhi a área de saúde porque eu 
acho que é nestas alturas em que as pessoas são reais e acho que é dos momentos mais 
importantes da vida porque fora as falsidades e hipocrisias e as coisas que andam descobertas 
e sei lá algumas coisas que não são claras e transparentes eu acho que nestas alturas as pessoas 
não podem ser doutra forma senão transparentes. (,..) Eu já percebi que [outros técnicos] 
conseguem arranjar uma série de defesas e pronto não são. Mas também nós mesmos apesar 
das defesas se quisermos conseguimos apercebermo-nos. E eu acho que é o ponto extremo do 
nosso desenvolvimento se quisermos aproveitar. 

3.29 Outra situação que eu também gostei muito e que gosto no curso é haver uma certa diversidade 
de matérias e podemos explorar vários campos e portanto a disciplina de opção que eu tive foi 
técnicas de comunicação, educação e promoção para a saúde, gostei muito também não sei foi 
a abordagem de um professor externo, psicoterapeuta e eu gostei muito da forma como ele dá 
a disciplina porque à partida não parecia tão interessante.  

505 Uma experiência muito específica, que eu sei dizer… ensino clínico de saúde mental, unidades 
terapêuticas, ou aliás, comunidades terapêuticas… o que é que isto me permitiu ver, por 
exemplo, desconstruir o estereótipo do drogado, que é o desgraçadinho que anda ali na rua… e 
isso para mim foi muito importante, além de mudar a minha visão sobre outros, também 
mudou um bocadinho a minha sobre mim mesma, ou seja, é uma pessoa igual a mim, 
simplesmente tem dependência e é aí que se tem de actuar… isso para mim foi muito 
importante, posso agora não saber verbalizar, mas permitiu-me crescer mesmo muito. Mais 
experiências?... 

505 fazia a ligação logo automática entre: drogado é aquele desgraçadinho que está ali a arrumar 
carros, todo sujo… é uma pessoa na mesma. 

505 E o que é que pude perceber? Enquanto estavam lá, naquele contexto de tratamento, eram 
pessoas com vidas, com histórias, algumas muito parecidas com as minhas, outras nada a ver, 
que entraram naquele mundo da droga, mas que… eu posso encontrar pessoas dependentes, da 



droga e de outras substâncias, na rua e não ser apenas dependente, não ser o desgraçadinho que 
está a arrumar os carros… isso para mim foi uma aprendizagem, uma aprendizagem  durante 
um mês que contactei com essas pessoas e… mas que me fez crescer e pensar coisas 
diferentes, que depois alarguei, não só nesse contexto mas para tudo, para tudo na vida, ou 
seja, o julgamento, o estereótipo das pessoas está para além da imagem, da barreira… uma 
grande aprendizagem mesmo… o estereótipo tudo bem, mas agora o que é que faço para 
desconstruir isso, ou seja, não ficar só pelo… 

512 Contacto com profissionais que, de alguma forma, não só mostravam o saber técnico mas que 
mostravam o saber ser humano, enquanto enfermeiro. 

506 Ah… depois também uma coisa muito, mas mesmo muito… sair de um serviço e… primeiro, 
a minha forma de estar no mundo mudou bastante, sinto-me sortuda por não estar doente, por 
não ter doença que me fique… deixe presa ao Hospital. 

506 (mais valor) à relação com as pessoas, tento divertir-me mais, saio mais, dou mais valor aos 
pequenos momentos e à idade que tenho, acho que tenho de aproveitar. 

518 A nível pessoal acho que mudou tudo. Para já dou muita mais importância na vida do que 
dava, antes de vir para o curso. Coisas pequeninas. Por exemplo, uma das coisas que me 
chocou imenso era…se calhar não…no 1º Ano o choque de entrarmos num Hospital e de 
estagiarmos num Hospital. Eu vinha para casa com os problemas todos dessas pessoas  porque 
eu não estava habituada…eu achava que era uma coisa simples, porque nunca tinha 
experienciado. Eu vinha para casa a pensar naqueles doentes, a pensar nos familiares dos 
doentes e no que eles estavam a sofrer e acho que isso ao longo destes anos todos fez-me 
mudar, ou seja, se calhar, hoje dou mais importância a pequenas coisas na vida que dava antes 
de entrar para este curso. Acho que também tem o seu lado negativo… 

518 Ainda não aprendi, mas estou a aprender. O que é difícil…é difícil. Não consigo…não consigo 
simplesmente sair da porta do Hospital e do serviço e apagar, não consigo. Até porque, 
enquanto alunos, nós temos que pegar no problema da pessoa e ir para casa estudar e depois 
parece que a pessoa está constantemente presente e estou a estudar a patologia mas a pessoa 
está ali e não sai. Portanto, não consigo distanciar, é verdade. Agora que há mecanismos de 
defesa que qualquer pessoa, inconscientemente, os tem. 

518 É assim , em relação ás defesas…Eu nos primeiros tempos de estágio não conseguia conter as 
emoções. Ou seja, quando me apetecia chorava, quando me apetecia ria, era eu. (...) dentro do 
estágio. O que depois, chamaram-me a atenção, não é?...E acho que sim, claro que faz todo o 
sentido. Então, acho que a partir desse momento a ganhar os tais…não sei se fui eu que 
comecei a ganhar ou se fui eu que [imperceptível] a mim própria os tais mecanismo de defesa 
que era para ver se não chorava ou para ver se não me ria quando queria. Pronto, se calhar, 
pelo que me foi dito, se calhar era de forma exagerada. Então, sempre que possível, tento ou 
ausentar-me um ou dois minutos ou  então desanuviar um bocado com colegas do estágio, com 
o orientador, ou então parece que arranjo outras coisas para fazer e deixo aquela que tinha para 
fazer para mais tarde, por exemplo. 

518 É assim, por exemplo, se eu tiver uma pessoa doente - claro com uma certa patologia - mas a 
pessoa está bem, ou seja, é comunicativa, está consciente, não demonstra sofrimento…está 
tudo…é como se estivesse tudo OK com ela, apesar de estar internada. Ou seja, eu vou para 
casa, estudo a patologia e acabou ali. Agora se eu tiver uma pessoa em que é super emotiva e 
fala, fala, fala comigo e puxa por mim e derrama lágrimas por tudo o que faz ou que diz e a 
relação que vejo que ela tem com os familiares é…quer dizer é forte e se choca, então aí sim. 
Levo tudo para casa: vou a pensar na patologia mas na realidade só consigo ver esses 
momentos mas fortes que ficaram. 

 CATEGORIA B.1.3.4: Ensino clínico - Espaço tempo de SENTIR 
 B.1.3.4.1 Emoção 
3.03 ouvir dizer por qualquer coisa que fazíamos “Ah,muito obrigada!”. É gratificante. As pessoas 

agradecem e eu tinha de explicar “Não tem nada que agradecer, isto é o que eu tenho de fazer 
e não me custa nada e faço com todo o prazer, não tem nada que agradecer” e as pessoas 
agradeciam (risos).   

3.03 Por exemplo, se ele quisesse transmitir algum mal-estar que nós pudéssemos ajudar. Nem que 
fosse se quisesse mudar de posição ou que precisasse de ir à casa-de-banho ou tivesse sede ou 
quisesse comer qualquer coisa. Esse apoio também conversar um bocadinho havia pessoas que 
gostavam de estar ali connosco a conversar, uns mais que outros, outros não gostavam tanto. 
Quando a gente fazia a colheita de dados, que eu fiz, senti que a pessoa não estava muito à 
vontade para responder, já estava a fazer muitas perguntas há muito tempo e a pessoa ainda 
por cima ia ter alta portanto ele queria era ir para casa. 



Foi um bocadinho até porque não houve a possibilidade de fazer a colheita de dados com 
privacidade, foi na enfermaria e... 

3.04 foi no estágio, o meu primeiro utente, também foi uma pessoa que me marcou bastante, ele era 
um senhor relativamente novo, ele deve ser mais novo que o meu pai e ainda me fez mais 
confusão. Ele era completamente dependente dos enfermeiros e ele quando se foi embora deu-
me um rebuçado e eu não consegui comer aquele rebuçado, guardei o rebuçado lá em casa 
para ter uma recordação daquele senhor. Foi uma pessoa que me marcou bastante. 

3.04 Ao princípio… nos primeiros dias fez-me um bocado de confusão, principalmente aquele 
primeiro senhor, como é que uma pessoa tão nova com 42 anos, já está naquele estado de 
dependência e vai ficar assim o resto da vida, fez-me um bocado de confusão 

3.04 Fez-me confusão, também, o primeiro impacto com o invadir a intimidade daquela pessoa mas 
depois – também não estava habituada não é – mas deixou de me fazer tanta confusão invadir 
o espaço daquela pessoa.(...)Ver a pessoa despida e invadir a intimidade dela… 

3.04 As pessoas a olharem para mim como se eu já fosse enfermeira (...) Deixava-me contente por 
um lado mas deixava-me assustada por outro, porque depois as pessoas olham para mim como 
enfermeira e exigem de mim uma coisa que eu se calhar não lhes posso dar. 

3.07 Foi das minhas melhores experiências este ano, gostei bastante. Não sei, é um ambiente 
diferente... é o ambiente da pessoa e mas depois também depende de doente para doente, se 
calhar há casos em que me senti um bocadinho intrusa mas depois há aqueles casos em que 
nos recebem assim de braços abertos... (...) Porque era estudante de enfermagem. 
Possivelmente se fosse enfermeira não me sentiria.(...) , fui eu que senti mesmo. "Ah então 
trazes uma colega?", eu não ia lá fazer nada porque é que eu ia? Mas eu gostei muito, foram 
poucas estas situações e eu gostei muito.  

3.15 Eu ao início sentia-me sempre um bocado intrometida na vida dos outros não é? Mas depois as 
pessoas deixam-nos à vontade porque em tudo e também adaptar as condições da casa à 
situação da pessoa, isso também aconteceu algumas vezes. 
[E no hospital, sente-se intrusa na vida dos outros?] 
Até agora não. 
[E no entanto já fez uma higiene total a algum doente...] 
Sim já, mas nunca senti isso. 

3.15 Foi estranho (risos) porque... porque eu sei que no fundo que ainda não sou enfermeira, sou 
estudante de enfermagem e então... mas pronto, mas sinto-me bem, gosto que me chamem de 
enfermeira já. 

3.07 Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que me chamaram de enfermeira, foi mesmo no 
centro de saúde, no primeiro estágio, possivelmente no primeiro ou segundo dia: "Senhora 
enfermeira pode dizer-me onde é que é?... " "É numa sala lá em cima" e eu naquela altura acho 
que nem pensei nada, tinha... foi mesmo estranho, gostei da sensação. 

3.06 E também me apareceu uma coisa assim. Tive muito azar. Sempre tive uma relação um 
bocadinho turbulenta com o meu padrasto, porque ele é doente. Tinha imenso medo, porque 
são pessoas que não se…. O imprevisível assusta-me. O meu padrasto, vivi com ele muito 
tempo numa relação turbulenta e depois diagnosticaram, há muito tempo, uma questão bipolar 
e há pouco tempo esquizofrenia. Felizmente já não estou a viver com ele. Punha-me 
completamente louca. Eu não sabia como lidar com ele.(...) O que acontece é que, no meu 
segundo dia de estágio, tive que fazer cuidados de higiene a uma pessoa que tinha exactamente 
o mesmo nome que ele. (...) Primeiro, segundo e terceiro, os três nomes iguais. Uma pessoa 
dependente. Pronto, sempre tive algum tacto, mas depois é óbvio que é uma pessoa diferente. 
Temos que aprender a desenvolver competências. [Como é que resolveu essa situação?] 
Esquecer o nome daquela pessoa, que é uma pessoa deficiente que precisa, que está naquela 
situação. 

3.06 Nesse caso sim, mas, por exemplo, lá está, eu tinha estado alguns dias com pessoas que tinham 
cancro, que estavam revoltadas. Depois também depende dessas fases que estão na doença. 
Nas primeiras 5 semanas e mesmo no fim do estágio também, continuei a não saber gerir. 
Levava para casa os problemas, ia para casa a pensar nas pessoas. Foi mais forte a ligação não 
é. Também investi mais naquela pessoa, mas continuava a ir para casa a pensar nas pessoas e  
fiquei, mas fiquei uns fins de semana mesmo deprimida, porque não sabia como gerir. 

3.09 Lembro-me. Foi bata, foi a Comunitária. Foi giro porque nós sentimo-nos com outra pele, 
sentimo-nos já... 

3.09 Sentimo-nos outros, é verdade. Porque é assim nós....o estágio foi para aí a meio do ano e nós 
andámos desde o início do ano “ai futuros enfermeiros, futuros enfermeiros” fomos 
construindo aquela imagem, fomos assimilando que vamos ser enfermeiros, acho que nunca 



tinha ouvido tanto as palavras “ Ser enfermeiro” e ali é aquele momento em que se torna 
verdade em que se realiza, não é só a dizerem e a gente pensar,  é mesmo ser mais real por 
assim dizer e foi giro porque nós sentimo-nos outros e acho que isso também acarreta um 
bocado de medo por causa da responsabilidade que temos, temos uma bata é sinal que 
sabemos, que temos o direito, por assim dizer, de usar a bata; e os outros, a maneira como nos 
vêem é diferente. Vêem-nos com bata, vêem-nos como médicos, mas as pessoas vêem-nos, 
mesmo sendo enfermeiros, as pessoas vêem-nos não é como deuses, mas como seres 
superiores, por assim dizer... 

3.09 Eu sentia que estava a ser uma fraude, porque eu não sabia assim tanto para puder usar a bata e 
muitas as vezes as pessoas perguntavam-me coisas,por exemplo indicações, “Onde é que é a 
sala de tratamentos?” e eu não sabia responder, dizia “ Olhe sou estudante, não lhe sei dizer, 
mas se perguntar à enfermeira ou à...” e depois indicava,  sentia que se calhar não tinha o 
direito de usar bata, que se calhar era precoce e que a imagem que as pessoas tinham de mim 
não era a correcta. 

3.09 Era e eu tentava logo, logo, logo dizer que não era. Porque as pessoas vinham logo com meia 
dúzia de perguntas e eu dizia “ Não, sou estudante de enfermagem”. 

3.09 Eu... deu-me vontade de rir porque (risos) “ Eu, enfermeira?” “Nem lá perto” porque não sei as 
pessoas só por nos verem de bata acho que... não é logo verdade e eu acho que a nível pessoal  
tenho essa imagem, por exemplo se eu vir uma pessoa, não vou dizer de bata, fardada à tropa 
por exemplo, à militar posso achar logo que é comandante ou é tenente ou uma coisa assim e 
pode ser um simples soldado e isso não lhe tira o valor mas é fazer uma imagem do que não é. 
Acho que é por aí... 

3.09 Porque é um momento de avaliação para já, porque vai contar muito para a avaliação, é um 
momento em que queremos aprender, queremos pôr na prática aquilo que aprendemos, 
queremos viver situações sempre emocionantes, as melhores possíveis e sobretudo porque 
depende do sítio, porque depende de quem esteja connosco.  

3.09 Uma fonte de stress muito grande é, por exemplo, os transportes  para o sítio, parece uma coisa 
insignificante mas é importante porque também mexe com a nossa qualidade de vida, se for 
num sítio que é daqui a três horas, de minha casa ao sítio três horas para lá, três horas para cá, 
é desgastante.  

3.09 Pronto e isso tudo influencia depois o meu rendimento no estágio e é tudo tipo bola de neve, 
temos que ter em conta todos os factores e a escolha do campo de estágio, (“Claro que não”) 
mas minimamente, isso foi tudo... A gente nem queria pensar no início do ano, deixa lá chegar 
a hora que a gente logo vê... 

3.08 É um bocado assustador. Porque só o facto de nós “Não se importa que vá ali à sua casa-de-
banho lavar as mãos?”, parece que temos de estar ali a entrar pela casa das pessoas e tal, 
(...)mas não sei entrar naquela privacidade, 

3.08 depois havia aquelas pessoas que já conheciam a enfermeira que ia lá se calhar todos os dias e 
depois eu a entrar assim um bocado mal, outra vez emplastro, havia aquelas pessoas “Ah,então 
muito bem estudante, então está a gostar?” e havia outras que ficavam um bocado “Mais uma 
para vir meter cá o nariz” (risos). E eu sentia-me um bocadinho mal, não é?(risos)  

3.08 Pois,um bocadinho (risos). Estava assim um bocado vá lá deixa-me abrir umas compressas, 
alguma coisa para fazer para não estar aqui a olhar..(risos) 

3.08 A primeira morte no hospital. Era uma unidade, eles não lhe chamam unidade de cuidados 
paliativos, mas pronto, as pessoas estavam um bocado... A doente não era nossa, nós nem 
tínhamos muito contacto com ela, mas calhou naquele dia irmos lá prestar-lhe cuidados no 
leito e assim, porque lá é política toda a gente deve tomar banho na sua casa-de-banho e quase 
sozinho e assim por isso só mesmo aqueles doentes que não podem mesmo é que tomam na 
cama, então nós fomos ver e depois naquele dia a senhora morreu. Então os enfermeiros  
ficaram muito preocupados connosco, “Coitadinhos logo hoje, foram dar-lhe banho”. Eu não 
posso dizer que fiquei triste, nem que sofri com a morte daquela senhora, porque eu não 
conhecia, não é? Ao fim ao cabo, eu não tinha contacto nenhum com ela, mas toda aquela 
carga de ver os enfermeiros, a cuidarem da senhora e a chamarem a família e não sei quê foi 
um bocado... a cuidarem do corpo.   

3.08 Em funerais já (risos). Não tinha tido contacto nenhum com isso por isso é que não dói tanto, 
lá está, por isso é que foi marcante, nunca tinha contactado com isso.  

3.08 Lá está, um dia que um doente meu, morra, isso vai tocar-me muito mais. Não deu para ver 
bem como é que é sentir um doente nosso morrer, porque não considerava... Lá está não 
conhecia mesmo a senhora. 

3.10 Sim… primeiro pensamos logo… eu pelo menos notei muito isso quando fui para o hospital 



porque com a farda nós parecemos que fazemos parte, um bocadinho da mobília, porque 
somos reconhecidos como alguém do serviço. Eu acho que nós gostamos de sentir essa 
sensação: sentimos que já pertencemos a algum sítio. 

3.12 Dentro de mim, foi um bocadinho .... foi um confronto ao fim ao cabo porque é estar a decidir 
entre aquilo que foi dado e é dado como certo e correcto e aquilo que depois se faz na prática. 
Não sei , eu senti-me confusa nessas situações. 

3.12 [a bata] No 1ºano? Foi um grande momento. Senti-me assim importante (risos) porque ... 
3.12 [chamar de enfermeira] Ah, foi tão giro (risos). Senti-me orgulhosa. Acho que tive mais esse 

impacto, não sei, não tenho tão presente o primeiro estágio, mas neste segundo estágio em que 
tive mesmo, veio uma senhora falar comigo, acho que era mãe de uma senhora que estava lá 
internada e veio ter comigo com uma questão, como se eu fosse enfermeira do serviço “Ah, 
Senhora Enfermeira explique-me lá isto e não sei quê” e eu a partir desse momento tive que 
assumir o papel de praticamente de enfermeiro e explicar o que se passava com a pessoa, 
realmente até foi com uma senhora que tinha sido minha doente e então era mais do que minha 
obrigação dizer o que se estava a passar com a senhora e como é que ela tinha estado durante o 
dia e eu aí, senti-me muito bem (risos) 

3.12 Senti nessa altura que já tinha um estatuto perante uma sociedade que era respeitado , tinha 
passado daquele nível, a senhora não sabia que era aluna estagiária e senti-me mesmo...senti-
me valorizada. Senti que a minha opinião naquela situação contava bastante para a pessoa, 
neste caso a filha, tirar as suas conclusões e saber como é que devia agir com a mãe. 

3.13 A realidade durante este ano e meio pronto, é completamente diferente, não é? Deparo-me 
mesmo com situações, pronto, com pessoas doentes, e… situações que mexem connosco, nós 
não… 

3.13 ao inicio e complicado… estar a invadir o espaço da outra pessoa 
3.13 e…e  gostei, tive lá situações que foram gratificantes. 
3.11 Foi muito difícil. Foi muito difícil, invadir a privacidade da pessoa, 
3.14 Acho que o estágio em hospital, acho que…sem dúvida foi o mais intenso e acho que me vai 

marcar…principalmente o doente que tive mais debilitado acho que é um exemplo que eu vou 
ter para o resto…o resto do curso. (...) Estava em fim de vida e… e nunca tinha estado com 
uma pessoa em fim de vida, mesmo daquele tipo de pessoa de dizer este senhor morre…se não 
morre amanhã morre depois e prestar-lhe os cuidados todos para ver… aplicar uma data de 
técnicas que apliquei ao senhor e…(...)  Morreu  
…não tinha família nenhuma lá, aliás, (hesitação) eu tinha estado lá, vim-me embora e ele 
morreu nessa noite e… mas acho que não estava lá família, não estava ninguém. (...) Ele era 
traqueostomizado, não falava, mas ouvia era hum…eu mexia-lhe na mão falava com ele, 
mexia-lhe na mão para ele se estivesse a ouvir ou se quisesse responder ou apertar ou fazer 
alguma coisa. 
Eu senti-me (pausa)…aliviada, sinceramente, porque o senhor estava em muito sofrimento, 
estava a sofrer muito e eu estar ali, morrer dali a uma semana, dois ou três dias era prolongar-
lhe o sofrimento e a mim custa-me mais ver uma pessoa a sofrer do que propriamente morrer. 
[Alguma ideia, ou pensou nisso, porquê que custava vê-lo em sofrimento nesse período?] 
De qualquer maneira acho que me iria sentir impotente, saber que ele estava a ter dores e eu 
não poder fazer nada. 

3.14 A bata foi um máximo, foi no centro de saúde, e foi num sítio que não era bem da minha 
residência mas é um sítio que conheço bastante bem e conheço imensas pessoas. Quando 
vestia a bata senti-me, não sei, importante. Quando vesti a (hesitação) farda (pausa)… achei 
giro, quer dizer, a farda não(pausa)…não é…não é aquela coisa, mas pronto(risos). (...) Senti 
que era uma… uma nova etapa da minha vida, que era a…era a primeira vez que a iria vestir 
mas que com aquela bata ainda ia passar quatro aninhos da minha vida. 

3.14 Tanto um como o outro… tanto um como o outro. As pessoas, os colegas com que tive, os 
enfermeiros que me acompanharam, os orientadores, os sítios de estágio, tudo… até as pessoas 
com quem tive…os clientes, os doentes, foi tudo muito bom mesmo. Foi uma experiência 
muito boa. (...)eu passei por todas as áreas, tive…tive mesmo em todas as áreas. Pensei que me 
custasse mais os domicílios. Houve situações que me custaram muito porque o sofrimento era 
mesmo evidente e não se podia fazer nada mas pensei que me fosse custar ainda mais, entrar 
no meio da pessoa, na casa da pessoa, conversar com a pessoa, estar dentro das situações, dos 
problemas, do contexto de vida dela no hospital é diferente. 

3.16 Foi uma grande responsabilidade por estar assim e estar identificado com um símbolo foi uma 
grande responsabilidade. 

3.16 Estava orientado, teve alta, estava consciente, embora não tenha percebido isso, certo? Mas 



para mim foi na mesma reconfortante. Não tive o agradecimento pessoal, mas senti-me 
preenchido. 

3.16 Por acaso não me recordo da primeira vez, mas deve ter sido no centro de saúde. Eu ouvia e 
muitas vezes não respondia ao estímulo verbal, mas quando me era dirigido mesmo 
directamente respondia logo que era estudante de enfermagem, mas sentia-me muito 
importante dentro da instituição, sentia-me mais, mais homem (risos) por dizer…  

3.17 O que eu sinto, basicamente e muito linearmente é uma grande responsabilidade naquilo que 
vou dizer. Sinto mesmo a necessidade de, se não conseguir responder pelo menos à pessoa, 
pelo menos demonstrar que ao menos a pessoa sentiu ou não está arrependido de me ter 
chamado enfermeiro. 

3.18 É estranho nós prestarmos cuidados a uma pessoa durante uma, duas semanas e a pessoa está 
bem e parece que passado….mesmo do dia para a noite desaparece. E a forma como isso 
acontece e a forma como os outros reagem perante a morte fez-me impressão, também por eu 
não estar habituada e eles [enfermeiros] já terem experiência mas parece que não reagem. 

3.18 Não foi a forma como reagiram ao facto de a pessoa estar…a senhora morreu. O comentário 
foi mais ou menos do género “Ah faz cá dentro, que isso agora… estamos na passagem de 
turno já não nos compete a nós, compete aos que vêm”… (...) E “Deixa estar aí a senhora, que 
ainda vai libertar muita coisa por isso depois limpam…”  

3.18 As expressões deles que…. Não digo que eu não vá adoptar essas expressões mas…ao 
primeiro impacto e à falta de experiência que eu tenho, fazem-me assim um bocado de 
confusão e depois penso: E se fosse a minha avó? E se fosse a minha mãe? Não gostava de 
ouvir isso…E mete-me um bocado de receio fazer parte deste mundo, mesmo quando não 
concordo com certas atitudes. 

3.18 Sempre tive um problema em controlar as emoções, eu já no estágio disse, e a professora 
também me disse várias vezes…Eu acho que…Eu quando sei que a pessoa está prestes…está 
em fase terminal, a minha reacção é assustar-me. E depois de saber isto tudo, a minha reacção 
foi diferente, foi aproximar-me cada vez mais, para a pessoa não se sentir, pelo menos 
naqueles últimos momentos antes da morte, não se sentir sozinha. Porque eu sei que depois da 
morte, a pessoa vai completamente… 

3.18 Da minha parte não há porque acho que…não sei se é por não ter gostado da situação que se 
passou com a doente, não percebi…Não sei se a professora em questão não queria que eu me 
aproximasse mais, me envolvesse em demasia…(...) Não perguntei mas eu ía ao quarto falar 
com a doente, na mesma…até porque ela ficou com o colega, rapaz, e ela para além de ser 
idosa tinha assim um bocado de preconceito e ela chamava-me, e chamava-me para lhe prestar 
os cuidados de higiene. 
[Percebeu o porquê de não ficar com a doente?] 
Indirectamente eu percebi o porquê, que disse que eu não sabia controlar as emoções, a partir 
daí não perguntei mais nada. (...) Nesta situação eu não, não pensei muito, eu mesmo não 
estando com a doente, eu ia sempre ao quarto, ou seja, eu mantinha não um contacto assim tão 
próximo mas pronto… E também não quis….eu engoli e pronto…foi para outro. Porque 
também estava em estágio, era campo de estágio e o objectivo era obter o máximo de 
experiências e acho que o facto de irmos trocando de doentes era bom para mim, pronto. E 
então não me chateei com isso e passei à frente. Mas claro que era preciso saber o porquê, não 
é chegar ao pé de mim e dizer “isto, isto e aquilo” “não consegues, não controlas, vamos 
mudar”.(...)Sinto-me um bocadinho, como se diz…impotente, sem força ou sem capacidade 
para ultrapassar seja o que for…Parece que chegou ali, tenho um obstáculo e então volto para 
trás porque já não o consigo ultrapassar e pronto… 

3.27 Por exemplo a minha primeira doente que foi uma senhora que já lá estava desde Fevereiro. 
Tinha tido um AVC, o filho tinha uma deficiência motora e não tinha condições para lá ter em 
casa porque não podia tomar conta dela…Nós estivemos em estágio, começámos em Junho, a 
senhora já lá estava desde Fevereiro; e aquilo mexeu um bocado comigo porque tanto tempo 
para mim aquilo era não fazerem nada (pensando) porque durante tantos meses, se calhar 
deviam ter arranjado melhor para aquela situação e como era a 1º doente, aliás eu tive essa 
noção no final do estágio, que me tinha afeiçoado demais e não sei quê, a professora 
apercebeu-se dessa situação e pronto, teve várias conversas comigo e explicou a situação. Fez-
me ver as coisas de uma maneira mais realista porque, nós não sei se foi por ser o 1º estágio se 
porque estamos no inicio, vamos para lá com os sonhos que conseguimos mudar tudo, que 
conseguimos fazer tudo bem, que basta querermos que conseguimos resolver as situações e 
pronto, chegamos lá e se calhar decepcionamos um bocado, porque não conseguimos… 

3.27 Porque me senti extremamente útil, pronto…nós não sabemos quase nada, não podemos fazer 



quase nada por aquelas pessoas mas naquilo que podemos fazer eu senti-me extremamente útil 
e acho que é extremamente gratificante chegar ao final do dia e pensar “aquela pessoa até 
estava melhor do que quando eu cheguei há uma semana atrás” e ver a evolução, pronto…eu 
se calhar tive a sorte de não apanhar nenhuma situação inversa mas pronto, foi isso que eu 
senti, é muito bom ver as pessoas a recuperar e…e sentir o carinho por parte das pessoas. 

3.27 Eu sentia-me bem e sentia-me confiante porque as outras pessoas mostravam confiança no 
nosso trabalho e houve uma evolução, não foi logo desde inicio, foi aquela evolução do inicio 
tudo o que nós fazíamos verificavam e aos poucos e poucos deixaram de o fazer…(...) acho 
que…de alguma maneira se não confiassem no nosso trabalho tinham continuado sempre a 
verificar… 

3.27 Eu acho que a sensação que nós temos é que somos importantes (risos), nós sabemos que 
somos estudantes mas o facto das pessoas se dirigirem a nós como senhoras enfermeiras acho 
que nos faz sentir bem connosco próprios mesmo nós sabendo que ainda não o somos… 

3.29 Um bocadinho de invasão porque eu ia só em observação e ajuda mas pronto de alguma 
maneira é estranho, começarmos a pensar que o papel que deveríamos estar a fazer ainda que 
sob observação, é um bocadinho normal e percebemos que as pessoas se não fosse o 
enfermeiro que lá vai naturalmente não...  
Fiz dois dias. No 1º dia parecia que tinha absorvido tudo o que era de negativo que tinha visto, 
parece que tinha absorvida então não tinha muita expressão, não me apetecia rir, não me 
apetecia chorar, não me apetecia nada, foi como se tivesse engolido aquelas emoções todas e 
no primeiro dia foi assim muita reflexão, fui para casa e fiquei assim um bocadinho atordoada 
a pensar em tudo o que tinha visto. Depois começou a tornar-se normal e havia muito poucos 
meios para os Cuidados Continuado, os carros estavam... o óleo do motor quase a cair no pé 
do enfermeiro e essas coisas. 

507 Há pouco tempo faleceu uma doente, eu cheguei a casa e fartei-me de chorar, assim… chorei 
mas… porque eu tinha uma relação muito forte com essa pessoa, então, foi uma coisa assim 
mesmo… má, pronto. Eu tenho noção que isto não devia acontecer, não devia ficar… porque 
se quero ser boa enfermeira, não é?... isto não devia acontecer, não deveria ficar tão mal, se 
calhar, por ter vivenciado aquilo… mas, na verdade, aquilo faz parte da minha profissão, mas 
eu não consigo separar muito bem as duas coisas. Sinto-me muito envolvida na profissão, ou 
melhor, sinto que a minha profissão está muito envolvida com a minha pessoa, não consigo 
distanciar. (...) Eu acho que… antes daquela situação ter ocorrido, eu já tinha uma relação com 
aquela pessoa, e aquele doente… não cá fora, exclusivamente profissional… mas aquele 
doente, uma senhora até, era a minha doente, que me estava atribuída há algum tempo e 
tínhamos criado uma boa relação, etc… e de repente, assim do nada, aconteceu, portanto, 
aquela situação e eu fiquei mal, mesmo, fui um bocado a baixo à conta disso. [Como é que 
ultrapassou?] Com o tempo… reflecti sobre isso, claro, e até escrevi sobre isso, mas com o 
tempo… foi passando. 

508 ... tive uma doente que tinha sido mastectomizada, e quanto mais pensava, mais sentido tirava 
de toda a situação: tenho de treinar o meu envolvimento emocional. Porquê? Porque estas 
circunstâncias não são normais. Vão continuar a acontecer. Porque ajudar não significa 
carregar como se fossem meus, os pesados fardos dos doentes de quem cuido. (...) Não sei se 
num futuro próximo serei capaz de estabelecer, para já, estas fronteiras. A ligação emocional 
que estabeleço com os doentes, especialmente quando estão ao meu cuidado, é uma 
característica que faz parte da minha personalidade, daquilo que me define como pessoa. 
Penso que será preciso algum treino e experiência para que isso seja possível. Mas acredito 
que é o tornar consciente das nossas dificuldades que nos permite encará-las contorná-las, pelo 
que estou confiante de que um dia serei capaz de responder a este desafio... 

 B.1.3.4.2 Sensorial
3.05 Essencialmente os cheiros, os cheiros e males característicos da casa, isso a mim incomoda-me 

muito porque é uma coisa que me incomoda, eu sou maníaca por maus cheiros não gosto 
(risos) e isso faz-me muito confusão.  

3.05 No entanto, por exemplo fezes, isso não me incomoda, mas os maus cheiros da casa e das 
pessoas isso incomodava-me e é algo que ainda ando a trabalhar nisso, mas que não me inibe 
de fazer e vou lá fazer e conversar com a pessoa e aconteceu em casas que estavam muito mal 
mas que a pessoa precisa de estar ali meia hora e estamos ali meia hora constante, sim senhora. 

3.05 Como trabalho? É tentar abstrair-me, ou seja, a primeira tentativa foi tentar não respirar pelo 
nariz (risos), não resultou, foi muito natural que não respire (risos), ou seja, a minha primeira 
tentativa foi tentar abstrair-me ao máximo disso e acho que já vou conseguindo, já…  

3.08 depois o cheiro da casa das pessoas, não quer dizer que cheire mal ou bem, apanhamos as duas 



coisas 
505 Cuidados continuados e visitas domiciliárias… e desde o primeiro ano, todos os anos tive 

essas experiências… e gosto, gosto imenso… já não me sinto incomodada com os cheiros, 
como me sentia, coisas que trabalhei que já não me incomodam e não me preocupo tanto com 
o que estou a sentir, mas principalmente às vezes de ver o ambiente acho que, por exemplo, o 
facto de ir agora a casa de uma pessoa há tanta coisa que antes não via e que agora vejo e isso 
tudo.  

522 Olhe, é… chegar e é o cheiro… é tudo… entra por nós adentro… o cheiro bom ou mau… seja 
aquilo que for… (...) é isso é o impacto…é o impacto inicial… que estou num sítio que não é o 
meu habitat, por assim dizer… é daquela pessoa, não é? ... E… mas lá está é o impacto inicial, 
pois que… No fundo, nós estamos ali é para, é para, com um objectivo… ver o que a pessoa 
necessita. 

 


