
 
Tema A.1 - Acesso ao CLE - Percursos prévios 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA A.1.1: Percursos prévios académicos 
1.01 [Entrar no ensino superior] “Sempre tive essa ideia. Fui-me mentalizando sempre. Sempre tive 

sempre tido boas notas” 
1.01 Fui ao centro de saúde, ao médico de família por aquelas coisas que temos de vez em quando. 

Depois estive internado eu vivia na Suíça... Tinha muita febre, muita febre. Fiquei com uma 
ideia, mas assim não muito precisa porque era muito novo. Mas fiquei coma ideia, fazendo a 
comparação de cá com lá que as coisas lá eram muito mais eficientes. Achei que sim... 

1.02 Sempre fui boa aluna estudei num colégio particular em Lisboa e estive lá desde o 1º ano até 
ao 12º. Tive sempre boas notas. Fui sempre aluna do quadro de honra 

1.02 Desde que me lembro e sabia que tinha que estudar para isso e correu me sempre tudo bem às 
mil maravilhas, excepto quando cheguei aos exames (riso). Os exames baixaram-me 
significativamente a média e portanto então… não entrei em medicina… 
Bom.. eu não posso dizer que sou uma pessoa que estudava todos os dias.. até agora não.. mas 
agora acho que vou começar a atinar. Mas antes não estudava todos os dias. Tava na aula, não 
falava muito, tomava as notas e quando chegava aos testes é que dava mesmo o litro. Não era 
naquela de chegar a casa e ir rever todos os dias a matéria. Mas era mais de ouvir o que os 
professores diziam, mas também estava tudo os livros.. mas não fazia nada de especial.. 

1.03 Tem corrido bem. Acabei o 12º com uma boa média. O que eu queria mesmo sempre era 
medicina. Mas o ano passado não consegui entrar. Nem este ano consegui. 

1.03 Eu nunca fui de estar sempre enfiada em casa agarrada aos livros. Estudo quando vejo que 
aquilo está a dar rendimento e depois quando vejo que não está a dar rendimento páro e 
retomo. E tem funcionado bem. Quando tenho que estudar, estudo e tenho arranjado sempre 
tempo para me divertir. 

1.04 Tive bastante sorte nos professores que tive e adaptei-me bem à reforma. Como no 7º ano fui 
para uma escola secundária e foi uma razão para me adaptar bem, penso que foi uma boa 
influencia. E também porque tinha um objectivo que queria atingir e esforcei-me para isso. 
Todos os dias estudo um bocado uma horita ou duas e normalmente estudo todo os dias 

1.05 - Perturbada por motivos pessoais, tive altos e baixos, porque o 12º ano estive a fazer 
melhorias das quatro principais disciplinas que são a biologia, química, psicologia e 
matemática, e foi o ano em que estudei e me esforcei mais na minha vida, aprendi a estudar 
como nunca tinha estudado, aprendi a marrar como se costuma dizer. Consegui saber tudo ao 
máximo detalhe. 

1.05 Uma grande motivação, porque eu já sabia o que queria, queria vir para enfermagem então foi 
uma grande motivação que me ajudou. 

1.07 Acho que tenho lutado por ter sucesso e tenho conseguido sempre, à excepção de não ter 
entrado para onde eu queria, que era medicina. O apoio de muita gente foi importante, da 
minha família do meu namorado. Foi importante. 

1.08 Tenho tido a preocupação de estudar e de ir às aulas de fazer tudo certinho, de ter tudo 
organizado, quando é para estudar é mesmo para estudar, quando não é para estudar, não é 
mesmo para estudar. Acho que é isso da dedicação. Nunca fui de faltar às aulas de não estar 
com atenção, quando é para ir para as aulas é para ir para estudar. Claro que sempre gostei de 
tirar aulas, e de trabalhar para isso. 

1.09 Foi em termos de notas…. eu acho que nunca fui muito boa. toda a agente diz que se eu 
quisesse era uma muito boa aluna, mas eu não acho assim tanto, mas pronto... É que eu tenho 
que me interessar por aquilo, se não fica assim de lado. empurrando com a barriga como se diz 

1.09 Normalmente estou atenta nas aulas. não vale a pena estar distraída na aulas e depois dizer 
“ah! eu em casa vou rever”. já sei que não vale a pena. assim estou atenta e tenho que apanhar 
tudo nas aulas, depois em casa… vou rever…è mesmo isso e não estudar em cima dos testes 

1.13 Na escola fui sempre dentro da área de saúde, depois até tirei o curso da cruz vermelha de 
socorrismo avançado, do qual já não me lembro nada. Depois no secundário era da área A, de 
saúde. Quando terminei o 12º ano concorri à força aérea, e concorri também para aqui para a 
escola, vim fazer os pré-requisitos e tudo. Mas como entrei para a força aérea nunca cá vim 
ver se entrei. 

1.13 também tinha aquela curiosidade, como hei-de explicar de saber o que era a vida militar, e 
como tinha a possibilidade de tirar lá o curso de enfermagem, juntava as duas coisas. 

1.13 Inicialmente nós deveríamos fazer o curso lá na escola de saúde de serviço militar, mas a 



escola está para fechar. Só lá está agora o 4º ano. Eu tinha previsto fazer o curso lá. 
1.15 Muita dedicação, porque eu não sou assim muito inteligente e, então… dedico-me muito e 

estudo muito e assim e então o desporto ajuda-me imenso. O desporto alivia a mente e fez me 
sempre muito bem. 

1.15 Sempre, porque para já ganhamos a licenciatura, e isto está cada vez mais difícil. Para o 
mercado de trabalho é muito importante, 

1.15 E sempre tive essa ideia. Os cursos profissionais antes do secundário não me interessavam 
muito. Porque é uma coisa nova, vamos conhecer mais coisas mais pessoas, é uma coisa mais 
específica. E não é uma coisa que entramos logo no mercado de trabalho. É diferente. 

1.10 Bem... Eu sempre fui aquilo que se costuma de chamar de boa aluna na primária, no 
secundário, sempre tive boas notas. Não era uma aluna excelente, mas era uma boa aluna. O 
ano passado não entrei na universidade pública, por algumas décimas, numas universidades 
mais do que noutras, mas entrei para a privada e também tive boas notas na privada.  

1.10 Sempre fui uma aluna regular.Eu acho que é mais ao meu método de estudo, não é tanto ao 
tempo que eu dedico ao estudo. É mais ao método. Não sou daquelas pessoas que está aqueles 
dias todos e todo o dia sentada a estudar. Só estudo quando vou ter uma prova, ou uma aula 
importante, eu não sei… se me pedissem para eu explicar o meu estudo eu não sabia explicar 
bem, mas sei que me dei bem. 

1.10 Eu até já estive no ano passado num curso de enfermagem noutra escola particular, mas mudei 
para esta agora que não é particular. Eu já o ano passado tinha candidatado às públicas e não 
entrei, e este ano entrei. 

1.10 Eu gostei do curso, mas se calhar, e até pensava que, se calhar não era enfermagem... era a 
medicina que eu queria, nunca fui uma pessoa corajosa, para ser enfermeira para ver certo tipo 
de coisas. Para ver, por exemplo, pessoas morrerem, que eu achava que não tinha coragem 
para isso. Mas depois do primeiro ano já passei por situações dessas e até não correu mal e vi 
que era mesmo isto que gostava 

1.28 Antes de vir para aqui estava em tecnologias da saúde e, também por uma questão de 
empregabilidade, achei que era melhor vir para aqui. Eu trabalho, tento trabalhar.  .Sou 
licenciada em Engenharia do Ambiente. 
Aliás, eu aos 18 anos vim para esta escola, fiz o primeiro ano inteiro de enfermagem… Era 
uma coisa muito antiga. E fiz o primeiro ano, e na altura entendi que o que queria era fazer 
com que as pessoas não adoecessem, ou seja, saúde pública. Naquela altura a minha visão 
sobre saúde pública era muito reduzida, em termos de enfermagem e fui para engenharia do 
ambiente a minha primeira, grande e única paixão na altura. Entrei, fiz Engenharia do 
Ambiente e fui trabalhar na área, há cerca de três anos entendi que já não me chega, e voltei à 
saúde. 

1.28 [não foi uma primeira escolha] porque os meus pais gostavam que fosse para Medicina.  Não 
foi a primeira opção porque os meus pais me pediram para por Medicina primeiro. “Oh mãe. 
Eu ponho mas não é o que eu quero” 

1.28 Eu estava no segundo ano. Portanto entrei… Eu tentei entrar aqui mas enfermagem está num 
grande estatuto, notas muito altas e eu só percebi isso já perto de Julho…Titulares de cursos 
superiores nem abriam vagas, portanto…e pensei “Agora para voltar para a escola é tramado” 
Não dava, não deu,. 

1.28 e entrei como titular de curso superior em Cardio, foi por isso, não foi por dizer que vou para 
cardio. Agradou bastante, as coisas…a temática é bastante interessante, Apesar de eu 
continuar a achar que eu não queria estar numa sala, com umas máquinas, aparecer uma 
pessoa, põe o papel em cima, tal e tal, se não conheceres conhecesses…já está..Aquilo 
não…não metia aquilo muito bem na cabeça,, foi pensar no que existe onde eu possa trabalhar 
na Saúde (...) 

1.28 Eu entrei em Engenharia do ambiente, até, ainda estava no primeiro ano de Enfermagem. Mas 
optei por não ir logo para poder fazer o estágio. Os objectivos não coincidiam, eram 
desfasados. Porque no primeiro ano de enfermagem falava-se muito sobre saúde pública, 
cuidados de saúde primários, como é hoje 

1.26 Estive em Medicina Dentária, foi o mau primeiro curso quando acabei o 12º ano. Medicina 
Dentária nunca quis porque eu acho, os dentistas, digamos,  estão metidos num gabinete o dia 
inteiro e não é o que eu queria e, portanto, desisti e estive a fazer melhorias de 12º ano para 
concorrer para Medicina. Concorri para Medicina, não entrei e, então, fui para Química 
Aplicada à Genética, ali na Universidade Nova, porque achei que poderia ser um curso 
interessante, estar ligado à saúde. Portanto, fui para lá sem saber muito bem o que aquilo é. 
Estive lá 2 anos e foi uma desilusão, porque aquilo era ligado à genética, mas mais produção 



animal e não gostei nada. 
Nestes 2 anos concorri na mesma para Medicina, mas não entrei e este ano é que decidi 
mesmo: quero um curso ligado à saúde, que é o que eu quero mesmo fazer. 

1.25 Exacto. Acho que, pronto. Especificidade, como é óbvio. O secundário é muito mais 
abrangente, não se foca só num tema. A especificidade é muito maior. A nível de estudos 
também é muito maior, o Ensino Superior, já não é propriamente “Ok, tenho que estudar isto”, 
já inclui também um bocado iniciativa própria para investigação; ir procurar em mais sítios, 
mais coisas, para tentar saber mais… 

1.25 Já tinha essa ideia, pré-concebida, do ensino superior. Que era mesmo assim, com o contacto 
com outras pessoas mais velhas que já tiveram nessa situação, não é? Que passaram pelo 
mesmo, portanto, já tinha essa ideia, que seria assim. E agora, pessoalmente, estou a confirmá-
lo não é? Que tem que ser mesmo assim. 

 CATEGORIA A.1.2: Percursos prévios nos contextos de saúde 
 CATEGORIA A.1.2.1: Percursos prévios nos contextos de saúde -  Enquanto utente
1.02 Sinceramente nunca tive contacto com os médicos, nem muito menos com os médicos 

obstetras, mas sinceramente... sempre que eu ia ao médico, não fui muitas vezes não tenho 
esse hábito… Mas o que me atraía muito era o estetoscópio quando era pequena. De ver 
aqueles materiaizinhos, gostava daquele ambiente. 

1.03 Depois já tive uma hospitalização, mas era muito bébé, já tenho ido com familiares mas nunca 
fui muito ao hospital e uma ou outra vez fui com a minha irmã ou a minha prima. 

1.04 Desde pequenina andava em hospitais. Tinha muitos problemas de ouvidos e sempre fui bem 
tratada e então decidi seguir o exemplo que quero, que espero vir a conseguir. Fui uma vez 
operada e estive internada. 

1.12 Um bocadinho, bem... dentro da minha vivência, que eu já fui internada muitas vezes, já fui 
operada à perna duas vezes e duas vezes ao ouvido. Já tou muito por dentro do assunto 
também. 

1.13 Já tive internada porque tive um acidente. Tive internada foram 5 ou 6 dias, depois, uma ano 
mais tarde fiz uma cirurgia plástica e depois tenho feito mais mas é com anestesia local. Tinha 
18 anos. 

1.14 Apareceu-me um problema na nuca, tive durante muito tempo a ser acompanhada 
intensivamente num hospital, estive lá uns 3 meses tinha 11 ou 12 nos,  com essa idade estar as 
férias todas no hospital… é um bocado complicado 

1.17 Para além do normal enquanto doente ou visitante, já estive internado e meus familiares 
próximos também... e também já tive alguma afinidade com enfermeiros e auxiliares. Em 
situações contextuais que aconteceram 

1.18 Sempre que vou a hospitais ou a centros de saúde e clínicas, fascina-me e faço conversas e 
digo e pergunto, pronto. 

1.18 Eu tinha medo dos médicos quando era pequenina e apanhei alguns traumas porque tive 
problemas quando era pequenina e eu lembro-me que eram os enfermeiros que me vinham 
apoiar e brincar, e sempre quis ajudar os outros nestes momentos porque já tinha passado por 
aquilo. 

1.18 Quando era pequenina tive apneia. Acho que é assim que se diz, tinha um problema 
respiratório e fiquei com problema na respiração. Até muito tarde com problemas e aerossóis e 
fiquei internada. 

1.20 O enfermeiro lá no exército preenche o formulário, faz os seus exames e vê a tensão arterial e 
dá-nos como apto ou não apto. 

1.26 Foi basicamente com aquelas idas ao centro de saúde, que eles estão lá, dão as vacinas e não 
sei quê. Também aquele apoio que se dá aos idosos: ir a casa, tratar deles, nos centros de dia e 
esse tipo de coisas assim. 

 CATEGORIA A.1.2.2: Percursos prévios nos contextos de saúde -  Enquanto 
Acompanhante/Visita/familiar

1.02 Entretanto um dia, lá fui a uma consulta de ginecologia da minha mãe e fui com ela e achei 
aquilo profundamente horroroso (ginecologia nunca me atraiu)... 

1.03 Quando uma delas lá esteve internada três dias, a ideia com que fiquei é que aquilo varia 
muito. Os critérios variam muito quando mudam de turno de pessoa para pessoa, de 
enfermeiro para enfermeiro. (...) Lembro-me de uma situação que era ao nível do oxigénio, a 
percentagem era de 89 ou de 90 uma coisa assim: “Ah! É normal, é normal!”. Mudou de turno: 
“Ah! Não! Isto não pode estar assim!” Isto era com os enfermeiros. Diferentes pessoas 
trabalhavam de forma diferentes, depende muito dos enfermeiros se calhar não devia variar, e 



ao nível dos médicos julgo que é a mesma coisa. 
1.06 fui visitar uma vez uma pessoa internada. Sei que as visitas que eu fiz afectaram-me um 

bocado porque o doente estava em estado em vegetativo. 
1.07 Nunca estive internada, mas a minha avó já foi operada e esteve lá bastantes vezes e eu ia lá 

visitá-la muitas vezes. (...) Gostei sinceramente porque achei que ali era um sítio onde as 
pessoas estavam internadas, e lá estava a ajudar quem precisava e eu gostei disso porque achei 
que eu um dia também poderia a vir fazer aquele trabalho e onde eu poderia fazer qualquer 
coisa por aquelas pessoas também. 

1.08 Eu nunca fui operada nem internada, mas por exemplo familiares: eu lembro-me de a minha 
avó estar internada, e estava lá uma senhora ao lado, que não se conseguia mexer, nem nada. 
Chegou lá uma pessoa, uma auxiliar de acção médica, deixar lá o tabuleiro com a comida não 
ajudou, nem nada. Depois chegou lá um médico, também só esteve lá a ver uns papéis e 
também não ajudou nem nada. E ela não se conseguia mexer mesmo. E eu é que tive que a 
estar a ajudar a comer, nessa altura nem uma enfermeira sequer também havia. 

1.12 a minha mãe, é doente cardíaca, o meu pai tem diabetes e apareceu-lhe agora a diabetes, e a 
minha mãe teve que por uma válvula no coração… 

1.16 Tive um tio que tinha problemas de alcoolismo, e tinha problemas de fígado e levava algálias. 
1.19 O meu avô sofreu um AVC e então eu vi os enfermeiros a tratar dele, e contacto e o meu pai 

também esteve internado, com problemas no coração já há alguns anos também pude ver 
algumas coisa dos enfermeiros a trabalharem. E no dia a dia quando vamos ao hospital 
também se vê, não vou lá vulgarmente mas vou de vez em quando. 

1.20 eu... hospital, já entrei como acho que a maioria das pessoa, já entrei, mas é coisa que 
felizmente nunca precisei. Tive muito poucas vezes doente e foram raras as vezes que lá fui. 
Na marinha tinha exames e consultas anuais e a gente pelo menos uma vez por ano 
contactamos com o enfermeiro... 

1.29 nunca tive suficiente tempo no hospital para ver a acção dos enfermeiros e quando os viam 
eles realizavam tarefas sem grande ligação à pessoa e era tudo muito rudimentar e muito 
rápido. 

1.23 No Brasil… E então é uma visão muito diferente das coisas porque é um hospital num país 
subdesenvolvido que tem o mesmo…a mesma taxa de sucesso que um hospital num país 
desenvolvido, uma coisa…não…Uma coisa agradável de se ver, até o próprio hospital, a 
forma como está inserido na Comunidade…mesmo os doentes, vê-se que são pessoas, embora 
tenham uma doença muito grave, e algumas são crianças, vê-se que são felizes… 

 CATEGORIA A.1.2.3: Percursos prévios nos contextos de saúde - Prestador de cuidados
1.03 Este ano, no verão, fiz um curso de TAT (tripulante de ambulância de transporte) nos 

bombeiros voluntários e alguns turnos no INEM e andei nas ambulâncias. Tive pouca prática 
porque o curso não incluía prática. Não fiz nada por aí além. Era mais o velhinho que tinha a 
tensão alta ou baixa, era medir a tensão e depois fazer o teste da glicémia e transportar para o 
hospital se fosse caso disso. Apanhei também um acidente de viação, mas também não era 
nada de especial. Não apanhei nada de grave, nenhuma paragem não apanhei ninguém num 
estado muito mau. 

1.07 Eu já, durante alguns anos, fiz férias missionárias. E trabalhei e fiz voluntariado em férias 
missionárias em algumas instituições de centros de férias, centros de deficiências centros de 
saúde, e a partir daí ganhei uma paixão por esta área 

1.07 No início quando fui para a experiência missionária e a pessoas precisam de ajuda e vinham 
ter comigo e se agarravam... eu pensava que elas não estavam no seu estado normal, achei 
aquilo tudo muito estranho, e até tive muito medo, mas depois comecei a perceber que era 
mesmo assim, que elas eram mesmo assim. Que fazia parte delas, eu era diferentes delas e elas 
eram daquela forma. E aquela a maneira deles de agir e de estar. 
Depois com a experiência começamos a perceber o que pode ser um olhar, ou uma palavra da 
aquela pessoa, começa-se a perceber muita coisa daquelas pessoas que como se costuma dizer 
são varridos, né? Mas não é! Não são!  

1.07 Só nas férias, nos missionários, estive no Algarve, nos Açores, em Fátima e noutros sítios. Não 
era bem em cuidados de saúde, mas a ajudar, a dar comida por exemplo, em lares ou em 
instituições, em pessoas com deficiência ou a idosos. Havia instituições em que havia pessoa 
com problemas psicológicos, e as pessoas não podiam sair de lá. 

1.09 Foi uma experiência de uma semana de teórico e depois prático era 15 turnos das  
2 às 8, e vi situações interessantes com pessoas a entrar em coma e coisas ainda piores. Não 
apanhei uma que eu queria que era uma PCR (paragem cardiorespiratória), porque tivemos 
treino para isso. e um parto também queria ter um parto para ajudar, mas não.. só tive uma 



grávida, mas que não estava ainda com vontade de ter o bébé. 
1.11 Sim na capital. Cá estou há três anos mas nunca fui cá. Cá já pedi várias vezes para ajudar, 

para fazer voluntariado, para ajudar a crianças, mas não consegui. Só uma vez fiz numa 
instituição em que ajudei. Porque eu sempre tive esse gosto em ser médica... em ajudar. Era 
uma instituição onde fazia voluntariado. Ajudava as pessoas, a dar formação. Informar as 
pessoas o que é que era a escola, pessoas que estão em risco. Era para dar aulas de apoio a 
crianças de primária para ajudar as crianças. Depois não deu mais porque não combinou com o 
meu horário da escola. Depois pediram-me, se… como não havia... Os alunos estavam de 
férias. Para ajudar a arrumar os livros na biblioteca, e eu gosto, mas só que depois não deu 
para combinar com o meu horário e eu deixei… 

1.13 Entretanto as coisas não correram da melhor maneira, fui seguindo sempre, mas para a área de 
socorrista. E estive lá 3,5 anos e concorri à GNR mas também na área da saúde. Estou num 
posto de socorros, damos consultas, temos lá um médico que dá consultas, damos injecções, 
fazemos pensos, medimos a tensão arterial, temos saídas com a ambulância, porque estou no 
corpo de intervenção, temos saídas para fora, tiros, distúrbios da ordem pública. Tenho alguma 
prática de injecções vacinas, e já na força aérea também fazia isso. 

1.13 [Tenho] Farda branca, mas depois temos as divisas. Sou GNR mas passar multas… não sei 
(risos). 

1.16 Mas também fui monitor numa colónia de férias, e tive vários incidentes, lá e enquanto não 
chegava o enfermeiro, tinha que ficar lá com as crianças 

1.16 essa experiência do trabalho que tive na colónia de férias, como monitor, em que nunca tinha 
tido assim uma experiência de estar atrás do balcão. Fiquei com uma visão completamente 
diferente do mundo. 

1.19 talvez o contacto com os meus pais, que tinham que trabalhar muito, e eu tinha uma irmã mais 
pequena e sempre tive que tomar conta dela. e os meus avós também tive que acompanhá-los. 
Todos estes contactos com crianças e pessoas idosos… penso que isso pode ter ajudado. 

1.27 na marinha o meu curso, tinha a ver com essa área 
1.29 nas férias, na Medicina Molecular….As vezes tinha que ir ao hospital e observava…As 

pessoas, a espera das pessoas…a reacção das pessoas…A forma como é que elas reagiam, a 
forma como é que elas saíam das consultas, do que estavam à espera…. 

1.21 Fui três anos socorrista numa base militar onde aprendi imensas coisas. Com enfermeiros que 
já tem muito ano disto. Como a base tinha recruta e cursos, tinha muitos trabalho para fazer: 
cortei pensos e bolhas nos pés. Como lá aprendi muitas coisas acho que da base do curso de 
enfermagem já aprendi um bocadinho. Depois fui para outra base onde estive 1,5 anos mas lá 
não fui socorrista como gostaria porque esta mais à base de burocracia e de papéis. 

1.21 Na secundária ainda tentei ir ao hospital para ir tentar fazer serviço de voluntariado para ver 
como era, mas não deixaram por que disseram que não se responsabilizavam se houvesse 
alguma coisa. Não consegui e então fui fazer voluntariado num lar, em que não há muitos 
enfermeiros, mas sempre se fazia alguma coisa. Escaras, ajudar os velhinhos a comer, a vestir 
a conversar com eles, lembro-me de uma senhora que tinha um cancro da mama e achava que 
o enfermeiro que lá ia também fazia um bocadinho de psicólogo com ela por que falava com 
ela e eu ia com ele  também porque o cancro deixou a senhora muito afectada e deprimida. 

1.22 Não correu mal, apesar de nunca ter pensado que algum dia ia ser enfermeiro…Mas sempre 
gostei da área de Saúde. Eu tirei; em 2004, talvez, durante um ano um curso de técnico auxiliar 
de fisioterapia. Estou, acabei agora drenagem linfática… Drenagem linfática e gestão de 
stress, também tirei um curso. Porque mesmo que eu saísse da Marinha, ou assim. A minha 
vocação, ou a minha direcção ia ser a área de Saúde. 

 CATEGORIA A.1.2.4: Percursos prévios nos contextos de saúde - Observador a pedido
1.01  “Fomos à Estefânia, e fomos ao de cascais, mas aí não nos deixaram entrar tão bem, Falámos 

com as enfermeiras dissemos-lhes quais eram os nossos projectos e elas disseram-nos os 
recursos que tinham. E até me disseram, as enfermeira, que enfermagem não tinha nada a ver 
com a medicina, foi uma das coisas que me disseram. 
Depois estivemos a ver, estavam lá as pessoas a serem atendidas.” 

1.14 e eu fui lá uns dias ao serviço dos idosos e doentes terminais, de geriatria (também tinha parte 
de internamento de urgências), e fui lá ver se gostava em Agosto passado 

1.15 Já vi no centro de saúde lá da minha terra. Há lá uma enfermeira que é muito minha amiga e 
então disse lhe que queria vir para enfermagem e fui lá ver como era a profissão dela. 

1.17 Nós temos uma ideia, temos uma teoria preconceptual do que é a enfermagem e precisamos de 
sempre de pesquisar de ir ao campo, de avaliar de tirar os nossos dados e, nada melhor do que 
realmente observar o enfermeiro no seu ambiente de trabalho, as suas práticas, porque uma 



definição do enfermeiro... é um bocado vasto. Precisamos realmente de saber o que é que ele 
faz do que é que ele poderá vir a fazer, o âmbito onde ele trabalha. 

1.11 - Já muitas vezes vi na minha terra. Eu desde criança que sonho ser médica. Vejo... sempre 
vou ao hospital, gosto de sentir contacto com o hospital, de sentir aquele cheiro e ajudar de ver 
a pessoa a precisar, para poder ajudar. Para naquele momento ser médica e ajudar a pessoa. E 
eu ia no hospital para ver isso. Ou se tinha dor de cabeça ou alergia ia no hospital. Porque eu 
gosto de estar no hospital, quero ajudar as pessoas. 

1.11  porque as pessoas lá já me conhecem e eu vou sempre na consulta e os médicos já me 
conhecem sabem que eu gosto. E às vezes vou, eu peço que quero ir visitar, peço e eles 
deixam... 

1.25 estou na marinha. Embarquei e ao longo do tempo, como havia um enfermeiro a bordo, ao 
longo do tempo, fui  tendo contacto com ele e fomos conversando, ele foi-me contando certas 
e determinadas situações e eu na altura…estava também um bocado naquela fase do “ok, 
depois disto o que é que eu faço”… Não sabia muito bem que caminho tomar e fui 
conversando com ele e comecei a ganhar “gosto”, também sempre fui uma pessoa que gostei 
muito de ajudar os outros e ser simpático, dentro do possível, não é? E pronto, acabei por 
tomar essa opção e assim que abriu o concurso inscrevi-me, achei que sim, inscrevi-me e 
pronto, cá estou. 

 CATEGORIA A.1.2.5: Percursos prévios nos contextos de saúde - Comunicação social
1.02 e  depois vi na tv aqueles filmezinhos e as séries… 

Depois tenho visto aquelas séries da tv com os médicos, a “Anatomia de gray”,  “Dr house”… 
o “serviço de urgência”. E gostava de ver aquelas coisas de ecografias 

1.09 o Dr House por exemplo, gosto muito, e da anatomia de Gray. 
1.09 Depois é que comecei a tomar mais atenção a interessar-me mais, gosto por exemplo de 

comparar o realismo com a ficção que eles fazem. Há coisas que eu já sei que não são assim de 
uma maneira como estão representadas lá na televisão, e são de outra. Por exemplo: os óculos 
nasais muitas vezes disseram-me nos bombeiros que tinham que ser colocados à volta das 
orelhas e debaixo do queixo e na televisão não é assim que aparece 

1.12 há também um bocado a comunicação social, o “dr. house”,  e o “serviço de urgência”… 
1.20 E depois vi na televisão…  
 


