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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.6: Avaliação do percurso 
 CATEGORIA B.6.1: Sobre o CLE
505 se pudesse pôr mais tempo de prática clínica punha, por exemplo, não digo passar o ano inteiro 

em estágio mas às vezes quatro, cinco semanas num local é o suficiente para a pessoa começar 
a entrar no ritmo e aí queria aprender mais. Se calhar mais duas semaninhas… umas seis, sete 
semaninha de ensino clínico.(...)  mais prolongadas… talvez... experiências mais duradouras. 

505 Se a gente pudesse aumentar os dias… era óptimo, para haver mais tempo para a parte teórica 
também ser trabalhada com mais calma. Vem em módulos, muito concentrados e nada 
aprofundados… e o resto é para fazer em casa… para algumas pessoas funciona e para outras 
não, se calhar encontrar aqui um meio termo… mas como os dias têm limite (risos)… 

505 Claramente e sem dúvida nenhuma: fisiologia e farmacologia. É do que eu mais me deparo 
com surpresa por não me lembrar ou saber e que tenho de ver… sei os mecanismos, sei como 
é que a pessoa funciona, fisiologicamente falando, mas às vezes não consigo ir buscar aquilo 
imediatamente… não tanto fisiologicamente, mais na terapêutica. No entanto, é essencial 
também a pessoa saber, se não sabe ir procurar. [porque] Principalmente pelo risco inerente, 
não é? Porque é uma grande responsabilidade administrar uma terapêutica que não era a 
correcta, por exemplo, ou que não sabemos bem o que é e se calhar nem tem nada a ver com 
aquela pessoa, ou seja, seguir realmente os passos todo e isso é muito importante, não cingindo 
só à terapêutica, à prática de enfermagem. 

505 Diminuiria o número de vagas (risos).(..) há muita gente… muita gente a entrar por ano e 
perde-se tempo e espaço na aprendizagem. (...)  os professores não têm tempo para leccionar 
com calma, porque só têm uma hora, porque a seguir vem a outra turma, poderia ser diferente 
se calhar se houvesse menos gente e em termos de espaço físico, também se torna pequeno 
para tanta gente. E também porque não há muito emprego lá fora e realmente e estão se a 
formar… é um bocadinho o que me disseram há pouco tempo: “estamos a formar enfermeiros 
ou para o desemprego ou par se irem embora de Portugal”. 

507 Eu acho que existem coisas um bocadinho repetidas, por exemplo, as análises de situações, às 
vezes, são situações específicas… acho que até são específicas e adequadas a cada ano… mas, 
por exemplo, questão éticas, abordadas no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano… até pode haver uma 
evolução e, pronto… mas eu acho que, se calhar, precisávamos de outras coisas diferentes, de 
mais… por exemplo, de conteúdos, conteúdos mais científicos. 

507 Patologias, por exemplo, farmacologias. Eu tive uma cadeira de farmacologia, no meu 2º ano, 
que durou um semestre, se bem que o semestre, pronto, foi resumindo a dois meses e depois, 
para tudo ficar supostamente dado, cada grupo, dividíamos o curso em grupos, e cada grupo 
fez um trabalho sobre uma doença, mas eu não faço ideia do que os meus colegas fizeram. Eu, 
às vezes, falam-me… tipo em estágio, o que me perguntam mais é em patologias, técnicas e 
coisas… 

507 Isso é o que nos é mais questionado, por assim dizer. Técnicas, “…sabes esta doença?”, 
“Sabes porque é que isto acontece?”… e eu muitas vezes não sei, depois, nesse dia, chego a 
casa e vou pesquisar mas eu acho que isto nos deveria ter sido dado de alguma forma, porque, 
tudo bem, somos enfermeiros e o cuidar, tudo bem… mas as patologias também são 
importantes, eu acho. 

507 Pode ser uns dos conteúdos mais importantes na área de enfermagem mas, para mim, eu acho 
que não, ou melhor, eu acho que, se calhar, com três cadeiras seguidas de ética, eu não aprendi 
tanto como se tivesse uma cadeira de patologia que era, se calhar, o que mais me fazia falta, 
tudo bem que podem achar que sim, que é, mas… 

507 Eu na minha opinião não acho, não acho que seja mais importante. Acho que preciso de 
patologias, acho que preciso de farmacologias, preciso de suportes básicos de vida, preciso de 
conseguir intervir, muitas vezes, não consigo e também não posso só estar ali ao lado da 
pessoa, só a confortá-la e tal e deixá-la morrer, não é? 

507 Depois, 2º ano, acho que veio assim… um virar da página, por assim dizer, que me trouxe 
muitas alterações e acho que foi assim… se calhar não há choque… nem o choque do 
secundário para o primeiro foi assim tão grande… acho que foi mais do primeiro para 
segundo… e acho que, aí, foi realmente importante, acho que aprendi imenso, as cadeiras 
também me ajudaram muito, o estágio em si também, foi de um serviço mais complexo e onde 
me foi exigido mais. Pronto, gostei, foi o ano que mais gostei, foi o ano que fiz os estágios que 



mais me preencheram… 
507 Fiz em pediatria, fiz em psiquiatria e fiz em saúde da mulher, mas o que mais me fascinou foi, 

realmente, a pediatria, foi onde me deu aquele clique que acho que já precisava há algum 
tempo, porque no 1º ano do curso andei, assim, meio fico ou, vou? Mas acho que no 3º ano foi 
quando “O.K., estou no sítio certo”. 

507 Eu vim para enfermagem porque queria. Mas queria porque não conseguia ter notas para 
medicina, não foi por muito mas, infelizmente, não entrei. Infelizmente… já não sei se é 
infelizmente ou felizmente… não entrei. E na altura foi um momento menos bom da minha 
vida, a fase em que entrei, depois disso… tive naquela fase em que “fico ou, vou”, entrei em 
exame, a questionar-me, entre aspas, “volta a fazer exames, volta a tentar”… mas eu fiquei… 
na altura fiquei também, um bocadinho, por razões monetárias, pronto, e fiquei… entretanto, 
foi aquele 1º ano… não foi, assim, uma experiência nada de… nada de importante, quer dizer, 
nada de muito positiva, achei que não aprendia muito e que sentia necessidade de mais para 
além de… O 2º ano já gostei mais e o 3º ano foi aquele em que senti que, realmente, estava cá 
por… 

507 Eu vim para cá… sou de Coruche, portanto… não sou de cá… e portanto, ainda fica a alguma 
distância e tenho de ter casa alugada cá, e pago imenso de renda e depois as propinas… então, 
tinha um bocadinho medo de deixar enfermagem de parte, e de me dedicar exclusivamente a 
exames para voltar a entrar, e tinha também um bocadinho de medo de voltar a tentar e voltar 
a não conseguir, portanto, deixei… além disso, por razões monetárias, era um ano que ia ficar 
aqui, gastar dinheiro e poderia não dar em nada, portanto, resolvi continuar… 

510 Não sei se para melhorar a actuação, para corresponder mais aquilo que os ensinos clínicos ou 
os profissionais dos ensinos clínicos depois nos exigem. Na escola, por exemplo, a parte da 
patologia está um bocadinho descurada e deixa um bocadinho essa parte para trabalho 
autónomo… e depois quando chegamos aos ensinos clínicos vemos que aquilo que querem 
que nós saibamos é muito essa área ou… 

520 Sim…a par da patologia, outras áreas. Por exemplo, a parte da farmacologia, a mesma coisa, 
porque nós aqui temos um módulo, uma carga horária muito pequena para essas partes, sendo 
que é muito atribuída ao trabalho autónomo, que tem de ser, porque não é, não é assim em 
grandes quantidades que nós vamos conseguir aprender tudo de uma vez, mas acho que na 
escola dão pouca ênfase e depois chegamos aos ensinos clínicos dão imensa ênfase a isso, direi 
80%. 

510 Eu acho que também é importante, acho que nós conseguimos aprender isso através de um 
trabalho autónomo, temos muito mais trabalho depois, não é? Mas acho que conseguimos, 
acho também que as pessoas estão muito à espera, tanto os enfermeiros como os utentes em si, 
estão muito à espera que nós sabemos muito disso. 

512 eu, neste momento, sinto-me um bocado insegura, se calhar, um sentimento de incerteza no 
sentido em que, se calhar, neste momento ando num curso e não sei se… não sei até que ponto 
é que o empenho que eu tive exactamente no curso será reconhecido e poderei transportar para 
depois a minha profissão todo esse empenho ou se terei oportunidade para isso. 

512 Se depois terei emprego, a questão é essa, é mesmo por aí, portanto… pronto… e neste 
momento, sinceramente, é mesmo muita insegurança, é mesmo o que eu sinto… de não saber 
ao que vou, é mesmo por aí. 

512 Eu acho que seria importante começar ou pelo menos em todos os anos haver como que 
metade das cadeiras mais de componente teórica, do como estar em presença dos utentes, 
como relacionar com utentes e depois, então, cadeiras mais… mais práticas do fazer isto e 
daquilo… acho que seria bom termos ali um fifty-fifty 

512 termos mais prática e depois termos, por outro lado… e não ser um ano cingido como foi o 2º 
ano. O 2º ano, para mim, aquilo foi técnicas atrás de técnicas e depois descuramos muito da 
outra parte, das outras dimensões e acho que poderia haver ali uma certa… um certo 
nivelamento em termos dos conteúdos a esse nível,  

512 Porque nós estamos na área da saúde e, de facto, acontece qualquer coisa e nós não sabemos 
reagir é assim muito… pronto, isso se calhar tem muito a ver com os meus gostos pessoais em 
termos de… da própria área dos cuidados de emergência e tudo mais… mas acho que devia ser 
dado noutra altura, no 1º ano, 2º ano no máximo, podíamos ter bem essas… todas essas teorias 
bem assentes. 

512 Pois, exactamente, lá está, isso acaba por ser um dever cívico quase ter presente essas… o 
saber reagir nessas situações para ajudar o outro mas, pronto, isso seria por aí… mas assim 
cadeiras não estou a ver, penso que até estava bastante adequado, se calhar, mais patologia… 
sim. 



512 depois a questão do suporte básico eu acho que isso… que ser dado nesta altura do 
campeonato é mesmo triste. 

516 Em termos de conhecimentos, do pensamento, do agir na hora, de reconhecimento das 
limitações porque aí também vamos, na prática, quando tivermos a trabalhar sempre podemos 
recorrer a outro… claro que podemos sempre recorrer aos colegas mas não temos aquela 
figura paternal… acho que vai ser aí que também vai haver aquele choque do agir, da tomada 
de decisão, vai haver aí um grande impacto… espero eu. 

516 é um bocadinho decepcionante, embora… todos os docentes dêem ênfase que temos de fazer 
isso em trabalho autónomo mas não há aquela acompanhamento, aquele acompanhamento 
mais próximo… 

516 também, muitas vezes, os estudantes não procuram isso, também é verdade… acho que devia 
haver um acompanhamento mais próximo, se as coisas não são dadas podiam-nos dizer 
“podiam estudar isto” “ e onde podem encontrar”, há docentes que fazem isso mas há outros 
que não fazem e eu acho que devia haver esse acompanhamento porque é fundamental, é 
fundamental porque o ensino secundário não tem nada a ver com o ensino superior. 

516 Acho que o acompanhamento devia ser mais próximo, se nós nos estamos a preparar para uma 
vida futura, talvez… não só… muitas vezes, não só [imperceptível] do orientador, mas devia 
haver um… acompanhamento… devia haver, por exemplo, no fim de uma aula dizer “… tem 
isto para trabalho autónomo…”, “… deviam rever isto, que não foi abordado nesta aula…” 
porque, muitas vezes, nós somos deixados com uma série de temáticas para abordar e, às 
vezes, perdemo-nos um bocadinho porque ainda não… pelo menos nos primeiros anos, agora 
no fim já é mais… com a prática, já temos vindo a desenvolver mais esta competência de 
gestão do trabalho autónomo… mas podia haver mais essa acompanhamento porque há muitos 
conhecimentos que não são abordados durante as aulas e eu acho que era fundamental que 
fossem, não enumerados, mas um acompanhamento mais próximo. 

516 Houve unidades curriculares em que houve isso, por exemplo, em… em enfermagem de 
criança e jovem, por exemplo, nas práticas nos dávamos… nas práticas do grupo, os 
professores mandavam alguns exercícios… alguns exercícios para depois fazermos em casa e 
aí pelo menos foi um… sentimos que pelos menos houve algum tipo de acompanhamento 
extra… extra aulas lectivas… e acho que era fundamental desenvolver este plano de estudo 

516 eu acho que a escola dá pouco ênfase… se antes era muito o modelo biomédico e agora é mais 
o modelo psicossocial, mas eu acho que a parte da biologia, da… mais… por exemplo, a 
patologia, a farmacologia, eu acho que está pouco explorada porque, ao fim ao cabo, 
chegamos ao 4ºano e muitas vezes vamos para estágio e somos confrontados com uma 
determinada… com uma pessoa com uma determinada patologia ou com determinados 
fármacos e ficamos … não temos bem consolidados os conhecimentos. 

516 Tive que me reportar ao que me lembrava, do estudo autónomo ou das aulas teóricas mas em 
muitas das situações tive de ir para casa rever, estudar… ainda agora continuo porque eu senti 
que… principalmente essas duas cadeiras, Farmacologia e Patologia, também Anatomia no 1º 
ano, mas ainda era no plano de estudos antigo, embora ainda fosse insuficiente eu creio que, 
pronto, foi mais desenvolvida do que propriamente estas duas…  

516 porque, ao fim ao cabo, nós tivemos a patologia e farmacologia com cerca 80 horas de 
contacto, na farmacologia demos cinco grupos farmacológicos em vinte e dois, tendo os outros 
ficado para estudos autónomos mas, é claro, não é a mesma coisa do que darem aulas teóricas. 

516 O novo plano de estudos, mais orientado para o psicossocial, descurou… como é que eu hei-de 
dizer, nem 8 nem 80, devíamos arranjar um meio termo… porque, de facto, eu creio que esses 
conhecimentos ficam aquém, depois… e creio que também são necessários, são absolutamente 
essenciais no trabalho de enfermeiro, e creio que ficam um pouco descurados neste plano de 
estudos, dá-se mais ênfase à… quando temos, por exemplo, duas cadeiras de História e 
Epistemologia de Enfermagem, em que na segunda estamos outra vez a abordar os modelos 
teóricos que já abordamos no primeiro ano, enquanto, por exemplo, em farmacologia só demos 
cinco grupos farmacológicos, vamos para estágio, somos deparados com fármacos que não 
pertencem aos grupos farmacológicos que nós demos, já ficamos assim um bocadinho sem 
saber muito bem o que fazer, nem saber muito bem o que dizer quando confrontados com 
perguntas. Mesmo em termos de patologia também, demos [imperceptível], um bocadinho de 
oncologia, mas eu creio que não foi suficiente, creio que… devia-se dar um bocadinho mais 
de… importância a essas unidades curriculares e menos a outras, não sei… talvez. 

517 Eu acho que o plano de estudo devia restringir mais aquilo que fornece aos alunos numa dada 
área, uma dada temática, porque o que acontece é que… é importante nós termos sempre um 
referencial teórico, mesmo que no contexto da realidade não se aplique totalmente, mas o que 



acontece na enfermagem, actualmente, é que temos um referencial teórico não se aplica nada 
na realidade e mais uma vez acho que o principal problema é o facto de nós tentarmos 
abranger tudo e mais alguma coisa e acabamos por não abranger nada… pronto, e eu acho que 
devíamos focalizar mais o plano de estudos em áreas mais específicas e tentar abordar menos 
coisas que não são tanta da nossa competência, acabamos por saber tudo e acabamos por não 
saber nada. 

517 Sei lá… por exemplo, eu sou capaz… se calhar isto é um bocado controverso, mas é a minha 
opinião… sei lá, por exemplo, áreas da reabilitação…. áreas da reabilitação é importante no 
seguimento, por exemplo, em patologias que se pode encontrar… mas do ponto de vista da 
aplicação na reabilitação a nossa actuação é tão limitante que não é reconhecida, portanto, eu 
acho que isto devia ser eliminado, lá está,  nós vamos fazendo as coisas pela rama, mas não 
sabemos tão profundamente que possa ter resultados e é por isso que não é reconhecido 

517 Por exemplo, na reabilitação em termos de AVC, existem fisioterapeutas, existem terapeutas 
ocupacionais que são especializados nisso, nessas coisas, pronto, e que levam… têm tempo ou 
não, mas enfim… têm um tempo específico, têm capacidades para desenvolver um trabalho 
muito mais perto do doente, muito mais efectivo do doente, o enfermeiro é importante que 
tenha, por exemplo, essas noções, mas o que acontece é que no meio de tanta coisa que tenta 
fazer e que… acabam por ser mais prioritárias, o controlo hemodinâmico do doente, por 
exemplo, se essa parte acaba por ser esquecida e não é reconhecida… 

517 [Quais os aspectos que considera que deveriam ser mais aprofundados?] Basicamente é aquilo 
que nos exigem no serviço, o conhecimento sistémico… por exemplo, conhecimentos mais 
exigentes, cada vez mais exigentes, cada vez mais… respostas mais objectivas, mais… 
[...]do meio da fisiopatologia, do meio fisiopatológico do estado de um doente, da forma 
hemodinâmica, forma cinética de terapêutica, por exemplo, porque ao fim ao cabo, é aquilo 
que eu estou a dizer, não é que as outras coisas não sejam importantes, mas estão é 
desajustadas para a realidade que nós encontramos lá fora, se nós estamos lá fora e sabemos 
um conjunto de coisas que não nos são requisitadas, nós sentimo-nos frustrados, “mas o que é 
que ando ali a fazer”… quando chego aqui, a um serviço, e em vez de perguntarem coisas de 
forma transversal, no seu peso, medida… não, fazem perguntas muito mais centradas num 
aspecto e os outros são completamente esquecidos, até porque são os próprios enfermeiros a 
dizer, são os próprios enfermeiros a dizerem “isso não interessa nada”… 

517 O 4º ano para mim é uma integração, para aquilo que vem a seguir… digamos assim, uma 
aplicação daquilo que se foi aprendendo, daquilo que se foi produzindo ao longo dos três anos 
e aplica-se no 4º ano já tendo em mente “O.K. eu tenho que tomar consciência de que é isto 
que eu vou fazer” e portanto… também existe uma parte integrativa, também… obviamente 
que eu vou aprendendo coisas, mas a mente já está mais para além desse simples acto 
acumulativo e integrativo… existe mais uma preocupação pessoal do que… pelo menos eu 
falo por mim 

519 Também pelo plano de estudos que aqui há, tivemos aulas de Farmacologia que não demos 
nem um terço dos grupos farmacológicos. Patologia foi um lamiré e mesmo assim aquilo que 
foi dado, pelo menos, foi bem dado mas foi muito pouco, muiiito, muiiitooo pouco, por 
exemplo, estou em Oncologia, ao longo do curso inteiro, sem contar com a opção que era 
outro âmbito, sem contar com a opção tive para aí duas horas com algo relacionado com 
Oncologia.  

519 Acho que também tem a ver com o processo de Bolonha, não me parece adequado para nós. 
(...) Sim, em particular porque há uma quebra muito grande nas horas de contacto, há uma 
quebra muito grande. Nós… eu lembro que a Farmacologia, para alguns colegas foi uma 
quebra de mais de metade do número de horas, mais de metade, seguramente, e no dobro das 
horas faz-se muitas coisas, muita coisa. 

522 É assim… eu acho que… que não é o caso que eu vou dizer, de não gostar… mas é o caso de 
eu dizer de gostar mais… se calhar noutra área, há áreas que…com um grau de mais de… não 
é acção… não quer dizer acção… posso para conseguir ser mais fácil, posso lhe explicar um 
curso que por exemplo eu gostava – por exemplo, protecção civil… porque é uma coisa mais 
activa…não, é completamente activo, mas é diferente… o que queria dizer é que se fosse, se 
calhar, vendo as várias áreas existentes, se calhar não escolhia saúde. Dentro da saúde, e 
dentro do panorama e que sei agora, se calhar sim, nem sei porque não… 

522 Mais atenção… acho que se devia dar mais atenção… para já, devia-se estar mesmo em 
contacto com os alunos para perceber como o curso está a ser, se está a ser motivador, se não 
está... se as pessoas estão interessadas ou se não estão, se estão motivadas ou não e daí para se 
ver o que é preciso mudar ou não… porque neste momento, sei que há muita desmotivação… 



também se prende muito de factos que não é só a escola, mas pelo facto nacional… mas 
também… mas também se prende algumas coisas com a escola, essencialmente foi 

522 Lá está… eu penso que…as disciplinas que existem… pronto, existem e estão bem… prontos 
e ainda bem… dentro dessas próprias disciplinas é que às vezes devia-se direccionar mais os 
assuntos para nós, para a nossa profissão, para a nossa actuação… se quiser um exemplo, 
falando da sociologia, nós tiramos dois anos, tiramos um segundo ano, pronto, tiramos que era 
sociologia da saúde, mas tiramos um primeiro ano que era uma sociologia geral, que não era… 
que não tem nada a ver praticamente… e acho que fazia todo o sentido que houvesse logo uma 
especificidade, preparar-nos logo para… 

522 … mas lá está, nós como, como… aquilo que as pessoas, os colegas do meu ano se queixam 
mais, porque tivemos contacto com duas realidades e então tivemos uma mudança… pronto, 
as mudanças normalmente causem sempre impacto e neste caso acho que, no geral, as pessoas 
têm a percepção que o impacto… têm a percepção que a mudança não foi negativa. Em termos 
de conteúdo programático da… nada mais que isso… mas em termos de conteúdo 
programático das disciplinas. 

524 Eu acho que houve… pois nós até tivemos o azar de sermos o ano de experimentação e muita 
coisa… eu acho que muitas coisas correram mal connosco, que depois possibilitaram melhorar 
para os outros anos.  

524 Depois comparando com o que havia nos outros planos de estudo, eu acho que nós ficamos a 
perder em muitas coisas e até comprando com colegas de outras escolas, há muitas coisas que 
nós não aprendemos porque, se calhar, se dá muita importância à relação, sinto que nós 
valorizamos muito, mas na fase em que nós estamos há coisas que nos fazem mais sentido 
aprender teoricamente do que coisas concretas, como a relação de ajuda e a empatia, por 
exemplo. Faz-nos mais sentido aprender Patologia, faz-nos mais sentido aprender 
Farmacologia, faz-nos mais sentido aprender teoricamente essas coisas do que a relação 
terapêutica e a relação de ajuda. 

524 É importante porque depois chegamos aos serviços e depois exigem de nós… não só por 
exigirem de nós… nós mesmos exigimos porque estou perante uma pessoa ela tem isto mas eu 
não sei o que é que isto quer dizer… e depois acabo por também ter aquela falta de confiança, 
não só pela falta de destreza, mas também por não saber ao certo o que aquela pessoa tem, o 
que aquela medicação faz ou porque é que tem de fazer aquela medicação ou porque é que tem 
de fazer esta técnica. 

527 Por exemplo, o tempo de estágio… por exemplo, foi-nos retirado o estágio em cuidados 
intensivos, nós não temos qualquer… temos uma disciplina no 4º ano, mas eu acho que, por 
exemplo, nessa área nós ficamos completamente a zeros. (...) eu, quando acabar o curso, 
querer trabalhar nesta área, mas acho que é uma parte fundamental em enfermagem, que todos 
nós deveríamos ter formação 

527 eu acho que no geral toda a gente discorda do nosso planeamento neste aspecto, por exemplo, 
nós agora tivemos os dias de…. Suporte Básico de Vida e também há opção e isto, na nossa 
opinião, não devia ser uma opção, devia ser algo que estaria integrado no curso e acessível a 
todos. (...) Porque eu acho que qualquer enfermeiro devia ter formação nesta área para poder 
intervir numa situação em que seja necessário. Somos profissionais de saúde… (risos) 

524 Outra situação importantíssima do curso, que é a seguinte - a linguagem CIPE -, se tiver… 
porque acho que isto é um erro crasso…se calhar nós somos 300 alunos… mas veja esta 
situação, nós andamos aqui quatro anos, em que nos fazem fazer registos à mão. Nós agora 
saímos e vamos falar com a linguagem CIPE, existe linguagem CIPE como cadeira de opção, 
que 20 pessoas, 30 ou 40 tiveram oportunidade de fazer, o que lá fora, o que está a acontecer é 
que toda a gente está a fazer linguagem CIPE, nós chegamos lá, “ agora tem de fazer registos, 
adaptados à linguagem CIPE”, é outro choque, porque eu nunca tive contacto com aquilo e 
acho que era uma situação que no curso também devia ser revisto… não se compreende isto. 
Nós estamos a formar profissionais, para chegar agora ao fim de dois meses e começar 
trabalhar e o simples facto de fazer um registo no computador e não termos acesso… 

524 Eu acho que o nosso curso neste momento, infelizmente, está ser muito virado para a questão 
da relação… estamos muito a ir para a questão da relação, é importante, é fundamental, claro 
que sim… mas é como dizem: “ao fim de dois anos, se não fosse isso, vocês estavam prontos 
para serem enfermeiros…” não estamos, não me venham com isso, nós temos os 
conhecimentos mas se calhar tínhamos mais a ganhar com o articular de tudo aquilo que 
fazemos, acho que era importante até pensarem nestas coisas porque isto é muito importante, 
falo por mim… e de certeza que muitos dos meus colegas sentem o mesmo… articular os 
conhecimentos, não é só chegar aqui, aplicam a matéria num powerpoint e agora vão para casa 



estudar… mesmo o nosso estudo, nós irmos para casa, temos o trabalho autónomo para irmos 
para casa e estudar, mas não quer dizer que estamos a estudar as coisas certas ou que é aquilo 
que devíamos saber, o obrigarem-nos a articular o conhecimento acho que era vital e é 
fundamental. A farmacologia, então, é uma área que nós sentimos que estamos mesmo a 10%, 
tudo o que eu sei assim de farmacologia, eu considero que é por mim… 

524 Todas as outras intervenções têm responsabilidade, mas a farmacologia é uma daquelas que… 
nós um pequeno erro e cometemos um… matamos uma pessoa, que é mesmo assim.  

524 Ao mesmo tempo, está bem que é o processo de Bolonha que preconiza, mas acho que a 
escola devia ter mais atenção nesses pormenores, porque deixa-nos com a responsabilidade… 
nós agora saímos, depois destes quatro anos, vamos trabalhar, mas saímos com a 
responsabilidade toda nossa e a escola parece que… não sei como é que hei-de de dizer isto… 
não presta atenção a especificidades… não tem mesmo atenção a estas especificidades, 
devíamos ter trabalhado mais isto. Sinto muito essa necessidade. 

524 mas sinto uma grande necessidade… por exemplo, ao longo do curso, há disciplinas…. e se 
calhar há muita gente a falar nisso… há disciplinas que nós estamos a ter aqui,  que eu 
considero mesmo, são importantes, tudo muito bem…. mas às vezes parece-me uma perda de 
tempo quando, por exemplo, seria mais pertinente ter disciplinas que nos fizessem pensar estas 
coisas “ temos a fisiopatologia, temos a medicação, vamos articular isto, o que é que está aqui, 
o que é que vai interferir ali” para não ter este choque de chegar a este estágio e ter isto tudo… 
e tivemos disciplinas que andámos aqui meses… 

529 acho que nos formaram um bocadinho… de certeza, para nos relacionarmos muito com as 
pessoas, mas esqueceram-se da parte da patologia, porque nós nem se quer tivemos patologia 
pediátrica e nós sem patologia pediátrica, chegamos a um serviço e basicamente, em termos de 
conhecimentos com a parte médica, com aquilo que podemos discutir com eles, ficamos sem 
bases para fazer essa discussão 

529 E quando ficamos sem bases há duas atitudes, ou somos humildes e tentamos contornar isso 
para não nos sentirmos ignorantes ou então abrimos a boca para ouvirmos do outro lado que 
não estamos preparados e isso não nos dignifica, não é?... portanto nós desvalorizamo-nos. 

529 É assim… eu quando estava no 1º ano, tinha trabalhos do 2º e do 3º, havia trabalhos muito 
completos sobre patologia e que achava que não queria saber daquilo e nem sequer tive 
oportunidade de me por em testes… porque eram coisas muito pesadas e eventualmente essas 
coisas impossibilitaram-nos de outras. Mas há cadeiras que nós temos que estão incorporadas, 
em vários princípios que nos deram ao longo dos anos, e que não há necessidade de ocuparem 
espaço por semestre 

529 Eu gosto imenso de relação de ajuda, mas achei óptimo que fosse opção, porque como opção 
foram 20 alunos e fez-se bem, apesar de ainda sermos muitos, com 45 ou 50 não se faz… 
portanto foram 60 ou 70 horas perdidas. 

529 Análise de Situação, ainda continuo a achar que, por mais bonito que aquilo pareça, faz-se 
muito bem se orientador, de facto, fosse para nos orientar, em vez de estar a fazer mil e uma 
coisas, e fosse lá em 2 semanas e nos pedisse… só conversar, nem é fazer um estudo de caso, 
sobre uma pessoa e pensássemos todos juntos sobre ela, e se calhar tinha o mesmo efeito, digo 
eu… porque este ano prometeram-nos que ia ter a ver com o estágio e até agora não, 
basicamente, desta vez fomos nós a criar a situação problema para um grupo e um grupo criou 
para nós, foi a única diferença, de resto a situação é a mesma. 

529 Mas não devia ter acontecido isso… só que nós considerámos muito “O.K, vamos pôr isto em 
diagnósticos, vamos pôr a pessoa aqui”, só que ao porem a pessoa ali, só se concentraram na 
intervenção e deram um resumo de patologia, sem bases, sem aprofundamento e depois não dá 
para fazer as duas coisas… nós podemos se calhar aprofundar e não ter o medo de cair na parte 
médica, mas a parte médica faz parte da nossa profissão. 

508 É assim... no primeiro ano acho que foi um ano de  tomada de consciência - sobre aquilo 
fazemos normalmente. No segundo ano, acho que já foi pior, mais desorganizado, e no terceiro 
foi um tempo muito diferente mais para reorganizar e ter experiências todas muito diferentes 
umas das outras. 

3.11 Penso que em termos dos conteúdos eu acho que tem que se reforçar mais... não na área 
psicológica que é importante, que nós estamos constantemente a trabalhar nessa área mas eu 
termos de conhecer mesmo o corpo humano, eu acho que como enfermeira poderiam 
aprofundar mais, apesar de já estarmos a tirar o lugar que não é nosso, é do médico, mas eu 
acho que era para implementar mais o saber nessa área, acho que era importante. 

311 Por exemplo os exames, exames médicos, algumas coisas... ah, vamos passar só esse slide mas 
nós não vamos executar essa técnica, não é nosso, ou aprofundar uma ordem sabemos na 



ordem geral mas não aprofundamos porque nós não vamos fazer essa avaliação. Nós só vamos 
fazer colheita de dados, estar com o doente, verificar os sinais que é para poder alertar. Eu 
acho que nós podíamos aprofundar mais porque é um ser humano com que estamos a lidar. 

3.24 Na escola, no plano de estudos, nas aulas, de tudo,  algumas disciplinas que acho que deveriam 
ter sido dadas mais aprofundadamente, e foi 300 alunos numa sala de aula… 

3.24 Eu acho que fundamental é a área da Farmacologia, porque é uma área bastante complexa , 
não é, e que… é aí que leva a maior parte dos nossos erros terapêuticos, e acho que essa 
disciplina, sem dúvida, não está nos trâmites que a gente deu, e… com tanta gente, e depois 
mesmo a forma de avaliação, que… e notou-se isso depois no fim do período.  

3.24 Toda a gente se queixava da farmacologia porque foi muito vago e acho que a maior… se se 
fizesse uma ronda por todos os alunos toda a gente iria responder isso: a Farmacologia foi uma 
disciplina que foi muito mal dada, foi tipo chegar as aulas, ler os dispositivos para a turma e 
dúvidas era mesmo “tá quieto”, porque é mesmo assim, e acho… 

3.24 A Farmacologia é importante porque a gente… a base, muitas vezes, da medicina e da… e 
mesmo da enfermagem, usamos a farmacologia para tratar das várias complicações, e depois é 
claro há os princípios activos, há as interacções e isso tudo, e sinto que de facto tem de ser um 
trabalho mesmo próprio de cada aluno preocupar-se com isso, porque se não muitas vezes, 
quem não se preocupar com isso, se o pessoal só se basear naquilo que deu, vai muitas vezes 
incorrer em erros terapêuticos, sem dar por eles, porque não foi-lhes explicitado isso e é 
fundamental eu acho que sim… 

525 ao nível da Farmacologia, senti que nós ficamos um pouco mal preparados…muito mesmo… 
muita da Farmacologia que eu sei, neste momento, foi fruto dos ensinos clínicos e ter que 
saber aquela medicação, lá está, se não sabemos o que é que é.. 

525 Eu penso que a cadeira não foi… isto foi no processo da mudança, não é? E nós apanhámos a 
Farmacologia logo no 1º ano da ESEL, quer dizer, 1º, 2ºano supostamente… e eu acho que, 
pelo menos o que vejo, pelo que via dos anos anteriores, como tive contacto com os anos 
anteriores, que o curso, a cadeira, não foi bem estruturada, não foi bem adaptada para ter 
tantos alunos ao mesmo tempo. 

525 no caso da Saúde do Adulto, por exemplo, de Patologia de…(...)  Não, o que eu queria dizer é 
que ela podia ter sido abordada também aí e que não foi, ou melhor, não foi tão abordada. 

525 Eu penso que, na minha opinião, o curso está a tomar um caminho um pouco… na minha 
opinião, errado… na minha opinião, penso que está a tomar um caminho um pouco errado 
porque se está a virar muito para a parte social, sociologia, psicologia e… também é 
importante, são casos importantes e acho que aquilo que argumentam de “ ah, isto o que 
interessa é saber as teorias das técnicas e etc.” 

525 Muitos professores… [diziam] “… as teorias das técnicas porque depois a prática vocês depois 
vão ter muito tempo para aperfeiçoar, para praticarem, para tirar a prática..”, acho que muitos 
desses professores também se esquecem é que depois de nós sairmos daqui vamos para o 
mercado de trabalho e no mercado de trabalho vão-nos exigir, como enfermeiros que somos, 
que nós saibamos ou que no mínimo façamos o mesmo que eles e que tenhamos os mesmos 
conhecimentos que eles e a mesma destreza ou, não digo a mesma, mas uma destreza muito 
próxima da deles. 

525 Na minha opinião, parte também um pouco da profissão dos professores porque são só… 
muitos deles são só professores e já são professores há muitos anos – teoria, teoria, teoria – já 
estão um pouco afastados da prática, não têm, se calhar, já tanta noção ou tanto contacto com a 
realidade, com aquilo que realmente é necessário, que se impõe, porque a teoria é boa mas… e 
é necessária mas nesse campo o contacto com as pessoas, eu penso que aí, é uma coisa que 
podemos aprofundar mais na prática e não na teoria, eu acho que nos interessa mais termos 
técnicos, eu sinto que nós como alunos temos sido um pouco menosprezados, ultimamente, 
nos últimos anos, porque em relação a isso… porque nós não saímos preparados. Eu tive casos 
de… em que tive de explicar, no 3º ano, numa prática, confrontar-me “… mas, então, tu não 
sabes fazer isto?” e eu “ não demos”, não digo o não demos mas “…demos em teoria mas a 
prática não temos, não sei executar, vou ter de aprender agora a executar, não sei fazer…” 
(...)Puncionar, por exemplo, puncionar (risos). 

  525 As pessoas não têm esse curso e conseguem… têm umas noções completamente diferentes 
porque nós… quer dizer, a Emergência Médica, mas também não temos, acabou… não temos 
nada… temos aquelas… temos um pouco, como é que é? Temos um dia, não é? Um dia não, 
temos uma manhã sobre Emergência Médica e opcional, ainda por cima. 

520 [Quando entrou no curso a enfermagem era a única possibilidade?]Não. Não porque, pronto, 
como eu sou militar queria ir para os quadros e tinha… dentro do leque que tinha hipóteses foi 



a que mais me agradou, porque as outras duas que tinha não era licenciatura, era um curso 
técnico, nesse caso preferi tirar uma licenciatura e, pronto, ou tirar Enfermagem ou ir para a 
Escola de Oficias, mas não me agradou muito ir para a Escola de Oficiais passado algum 
tempo de já lá estar porque estou em internato e eu não queria fazer esse trabalho e então foi a 
escolha mais assertiva… 

520 Estou…[satisfeito] o percurso que tive em relação a ter escolhido este e não ter escolhidos os 
outros? Sim… Eu não tinha expectativas… não tinha expectativas mas, se calhar, foi mais 
trabalhoso do que pensava. Apesar de não ter expectativas nenhumas, sempre pensei que não 
fosse muito trabalhoso, pronto. Foi a única diferença que se calhar… 

520 A muito trabalho… a muito trabalho… trabalhos de grupo, trabalhos individuais de estudo de 
estágio, enquanto estamos no estágio temos de estar sempre a trabalhar e, portanto, eu sempre 
pensei que fosse menos trabalhoso nesse aspecto. 

520 eu vou falar mas não vou falar muito por mim porque eu, por acaso, não tive muito essa 
experiência. Mas, por exemplo, na área de Saúde Infantil, que eu fiz no Centro de Saúde, o que 
aprendemos na escola foi bastante útil, mas colegas meus que tiveram em Hospital não se 
adequou minimamente… Saúde Infantil. Quem teve no Hospital, em Pediatria, já não se 
adequou, pois é preciso muita patologia que não demos, praticamente nenhuma, na escola. 

520 A experiência que eu tenho, mesmo com as pessoas que falo, mesmo com os enfermeiros que 
já tiraram o curso antes de ser licenciatura, o que eles dizem é que fizeram o mesmo em três 
anos do que nós fazemos em quatro, pronto, mais intensivo, segundo eles o curso era mais 
intensivo e mais prático, mas que, segundo eles, até aprendiam mais do que nós aprendemos 
agora, por isso, na minha opinião, não sei o que está correcto se é os quatro, se é os três anos, 
não é? Se mudaram para quatro alguma razão foi, mas há pessoas que dizem que os três anos 
chegavam e que aprendiam bastante, como nós ou, se calhar, mais… pronto, eu, não… 

513 Eu vou ser mesmo sincera: estou um bocadinho decepcionada com o curso em si. Não sei se 
pela minha experiência profissional porque já trabalhava na área da saúde…talvez vinha com 
expectativa completamente diferente em relação a, secalhar, outros colegas que nunca tiveram 
contacto com a área da saúde.  

513 Pensei que fosse uma coisa mais prática – é certo que a teoria é importante – mas pensei que 
fosse um curso mais prático, onde tivéssemos mais prática ao longo do ano lectivo e não só no 
final.  

513 Acho que perde-se um bocadinho, nós termos a teoria e não podermos logo praticar. Também 
sei que agora é complicado, com a confusão das quatro escolas somos muitos – as condições 
não são as melhores.  

513 Mas em relação a estes quatro anos, é claro que não desgostei de todo, mas estou um 
bocadinho decepcionada com o curso em si…com a profissão não tanto  

513 É nas teórico-praticas, sem dúvida…ou práticas-laboratoriais como lhe chamam. É assim, 
durante os três anos – porque este ano não tivemos práticas-laboratoriais – mas durante os três 
anos foram mesmo muito, muito, muito poucas as oportunidades que tivemos e acho que é 
importante porque nós não vamos tratar de bonecos, vamos tratar de pessoas. Mas acho que é 
importante nós termos um primeiro contacto ou realizar certas técnicas, secalhar, num boneco 
– é claro que nunca é mesma coisa que numa pessoa – mas…não sei…secalhar não vamos 
com tanto receio: “será que eu sei fazer? Não sei, eu nunca fiz”. 

513 Eu, por exemplo, e falo por mim, também por não ter passado muito por Hospital, mas até 
hoje ainda só fiz 3 punções. Pronto…E eu noto que é assim: daqui a uns meses sou 
Enfermeira, hoje de manhã tivemos uma reunião sobre o novo estágio lá da Escola Militar, 
vamos estar de Urgência, vamos fazer serviço de Urgência e eu disse assim “eu vou lá chegar 
naquela altura e já sou Enfermeira.” Não vou como aluna. Chego lá e “olha eu não sei.” É 
assim…acho que é um bocado triste nesse sentido…secalhar também um pouco por minha 
culpa. Secalhar também por não ter passado tanto por serviços de Hospital como deveria…mas 
foi uma opção que fiz.  

513 [mais aulas teórico-práticas e mais treino prático?] Sim. 
513 É assim: eu já estou cansada, mas mesmo cansada de fazer diários de aprendizagem, reflexões, 

trabalhos de grupo…Eu acho que é importante mas acho que se investe muito nessas 
“coisinhas” e não dão valor a outras coisas que, secalhar, para nós eram mais importantes. (...) 
É as práticas. É mesmo…acho que há uma lacuna e eu tenho falado com colegas de outras 
escolas e sinto mesmo isso…é assim…eu, ao pé deles…é esse o meu receio. 

506 Tanta coisa, nem sei por onde começar (risos)… não sei mesmo… Eu concordo… lá está, eu 
sou um bocado idealista e concordo… sempre vai haver esta discrepância, é normal haver e 
deve continuar a haver para nós constatarmos que o que está a ser feito não é o ideal a ser feito 



e o que está a ser feito muitas vezes não é enfermagem, não é? 
506 Pois, é isso que eu estou a pensar… aprofundar temas que tenham a ver mais com a prática da 

enfermagem, mais com o dia-a-dia…[imperceptivel]… é normal que me sinta mal em frente à 
equipa ou quando a gente vai para estágio, porque a gente não sabe praticamente nada. 
Patologia, sabemos pouco de… sabemos o básico dos básicos de Patologia, a sério… 
Farmacologia, incrível a quantidade que nós que temos que saber no dia-a-dia, pelo menos… 
não estou a falar dos grupos estou a falar mesmo dos medicamentos mais importantes e a gente 
sabe alguns grupos… 

506 [existem alguns conteúdos sobrevalorizados?] Os modelos teóricos. Pronto, há modelos que 
são super-ideais, nós… O.K., devem fazer referência mas não andar a desperdiçarmos horas a 
falar deles porque não dá para empregar, por exemplo, o modelo Watson super completo… 
não dá e além do mais, já me estou a queixar, não há tempo para estar com o doente… neste 
momento, não há cuidados holísticos, a meu ver, tenta-se fazer, tenta-se fazer o que é 
importante, e a escola deve continuar a reforçar, tenta-se mas não dá. 

518 A questão é que, acho que é inacreditável colocarem-me, como aluna do 4º Ano, num estágio 
comunitário de Saúde Escolar. E depois por opção minha, foi de Cuidados Intensivos. Logo aí 
há um…acho que é passar do “8 para o 80”. (...) O “8” é nós sermos um grupo de 5 pessoas 
em Saúde Escolar, em que prática…em que lidar com doentes não existe – não existem 
doentes, eu não tive um único doente. Passa tudo por fazer trabalhos e preparar 
[imperceptível] da Educação para a Saúde, que os temas já nos são dados, ou seja, nem sequer 
temos, supostamente, oportunidade de escolha e depois passar para o “80” em que temos 
imensos doentes, todos debilitados e que temos de dar o melhor de nós, que às vezes não 
existe. Não existe porquê? Porque acho que há uma falta de preparação 

518 Por exemplo, uma das coisas que me perguntaram logo, quando eu cheguei á Unidade de 
Cuidados Intensivos foi “Por onde é que passaste? Por onde é que estagiaste sem ser 
Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria?” E eu disse “Então eu não passei em mais lado nenhum”. 
Porque no 1ºAno, Centro de Saúde mas era tudo por base de observação, o mesmo acontece no 
estágio Hospitalar. E no 2ºAno foi assim o único ano em que eu consegui por tudo em prática, 
tanto a nível Comunitário como a nível Hospitalar. 

518 ...eu acho que faz muito mais sentido, se formos a ver de acordo com as exigências que nos 
são pedidas no curso, darem-me um estágio de Saúde Escolar no 1ºAno e secalhar o estágio 
que fiz no 1ºAno passar para o 4º, por exemplo. Porque tem que haver um seguimento lógico 
no crescimento e no desenvolvimento dos estudantes e não há. Há quebras quando nós nos 
estamos a desenvolver e estamos a criar “estaleca” , que é isso mesmo, e depois cortam-nos. 
Pronto, e metem-nos num sítio onde realmente não conseguimos desenvolver mais nada a não 
ser trabalhos…Pronto e depois colocam-nos num sítio – por acaso foi opção minha, mesmo 
para ganhar essa tal “estaleca” porque eu achava que ia para [imperceptível ] sem saber nada. 
Pronto…então daí ter ido para a Unidade de Cuidados Intensivos por opção minha. E ainda 
bem que escolhi, estou a sofrer bastante porque tenho que estudar, tenho que me aplicar - isso 
é normal – mas acho que falta um seguimento lógico…penso eu. É a minha opinião.  

518 Acho que antigamente – não estou a  a chamar aqui…”antes é que era bom” – mas realmente 
cada escola, e mesmo se formos a comparar com as Privadas, as escolas têm um seguimento 
lógico…todos os alunos passavam por experiências Hospitalares, por…a nível de Medicina, 
Cirurgia, de Urgência e de Cuidados Intensivos, tinha uma coisa lógica, era obrigatório e agora 
não há. Agora somos muitos e só uns é que podem passar por um sítio, outros só podem passar 
por outro, há já uma quebra. É a minha opinião… 

518 [Erasmus?] Não me ocorreu porque…É assim: não foi por questões financeiras, não foi por 
questões familiares, não foi por nada, foi simplesmente porque durante o curso nós ouvíamos 
que Portugal dos melhores cursos e eu achei “então para quê ir para fora? Estou aqui tão 
bem!” Se calhar tinha uma experiência, a nível pessoal, melhor, porque acho que as pessoas 
quando vão crescem, têm que se desenrascar sozinhas, noutra língua e acho que isso posso 
fazer noutra altura. 

503 Era e é. [Medicina como ideia inicial] Voltou a ser (risos). Porque cada vez me identifico 
menos com o curso e depois com a profissão e talvez por isso sinto que tenha voltado. Porque 
acho que é pouco exigente e não é estimulante o suficiente. Acho que no fundo é por isso. 

503 É talvez nesse aspecto. O dos conhecimentos... São conhecimentos muito gerais em 
determinadas áreas e pouco específicos. E depois há muitas coisas do senso comum que são 
muito exploradas em detrimento se calhar de bases mais científicas. 

503 Em termos de fisiologia ou fisiopatologia. Por exemplo vamos falar da cadeira de pediatria 
que nós tivemos.. Foi falar sobre... a dor.. sobre a hospitalização, sobre a comunicação sobre 



os pais a importância dos pais durante o internamento, e eu acho que isso é muito  
extremamente importante, mas ... quer dizer nós para sabermos prestar cuidados a um criança 
temos que saber que doenças específicas tem a criança, porque é que a criança está internada, 
com que patologia e isso não nos foi dado. 

503 E depois quando nos questionam e nós chegamos a estágio: “então mas vocês não deram nada 
disto de patologia?” E nós... “Não...” “Então tens que ir estudar” E nós: “pois, pois, nós 
sabemos...” 

503 E depois alguns professores: “Então mas qual é que é a vossa dificuldade em ir estudar 
patologia?” E nós... “a minha dificuldade em ir estudar patologia não é nenhuma, mas quer 
dizer, eu também posso fazer o curso em casa por correspondência, também não tenho 
dificuldade em estudar a comunicação e a dor! 

503 Não. Já mudei mais, o ano passado, ou no final do 2º ano. Mas é quase todos têm essa ideia 
503 Não consigo perceber. Porque isso é fundamental para depois se conseguirem prestar cuidados 

de qualidade e no fundo o grande objectivo é esse: é formar enfermeiros competentes e dar 
formação para isso. Não se sei tem a ver com o Bolonha, com termos mais horas de trabalho 
autónomo, ou da junção das escolas com o novo plano de estudos. 

503 Sim, lá está só que eu acho que nem 8 nem 80, e acho que o curso em termos de modelo 
biomédico é uma coisa que... está insuficiente, acho que é muito importante o modelo 
humanista digamos assim e a parte humana é extremamente importante. E isto eu... eu digo da 
parte biomédica não é para dar menos valor ou desvalorizar a parte humana. Não tem nada a 
ver, acho que é muito importante e é essencial. Mas efectivamente acho que não... há falta de 
equilíbrio. Durante o curso não nos pedem isso. 

503 Talvez... Relação de ajuda. Eu tive duas cadeiras de relação de ajuda durante o curso, com os 
mesmos conteúdos, uma de opção e depois no ano seguinte.. pimba! Relação de ajuda... “ah, 
ok! eu já fiz isto, mas se calhar vou ter que fazer outra vez”. Acho interessante, acho que ela 
deve existir, mas é uma vez, não é duas.... 

503 Sim, planeio. no final do 1º ano eu achei. “ ah afinal até tou a gostar deste curso”... E gostei, 
no primeiro ano. Mas se calhar no primeiro ano não tinha noção de muita coisa, por que se 
calhar agora já tenho mais, (não quer dizer que tenha muita). 

503 Não é aquele acordo.... Eu inicialmente queria ir fazer Erasmus, mas não consegui porque não 
abriam vagas ou porque as vagas eram preenchidas por outras pessoas, mas depois surgiu a 
hipótese de ir para são Tomé. Estive lá quase 3 meses. 

 CATEGORIA B.6: Avaliação do percurso 
 CATEGORIA B.6.2: Sentimento final
505 Essencialmente muito contente, muito feliz, destes quatro anos, e esse é o que prevalece acima 

de todos os outros. (...) Porque correu bem… foi bom…gostei… e dá-me ânimo para continuar 
daqui para frente, apesar de tudo, não quero deixar enfermagem para trás 

505 O apesar de tudo é o emprego, foi o estudar, foi as dificuldades, o trabalho, as frequências, etc. 
Apesar de tudo, dessas pequenas dificuldades que nós vamos gerindo no dia-a-dia, dá-me gozo 
superá-las para andar mais para a frente 

507 Por um lado, sinto-me tranquila, se calhar, porque é a conclusão de uma fase, que também 
tinha algum receio de não conseguir, não sabia como é que ia ser… e, portanto, estou a 
terminar e acho que correu bem até e, pronto, sinto-me tranquila. Por outro lado, tenho um 
bocadinho de receio, do medo, de não encontrar emprego… de não corresponder às minhas 
expectativas e às expectativas dos outros, os meus pais podem dizer “Então, andei-te a pagar 
um curso e agora nem emprego arranjas?”. Estou um bocadinho receosa, nesse aspecto. 

507 acho que está a passar devagar (risos) porque, se calhar, é o desejo de acabar, claro, mas acho 
que está a ser bom porque acho que estou a aprender bastante. Nos meus ensinos clínicos já 
sou vista, quase, como profissional, portanto, já me encaram de outra forma. Já me sinto 
também mais desperta para determinadas situações, por exemplo, para patologias, e não sei 
quê… e já consigo, sem me dizerem, perceber o que é que se passa com aquela pessoa… sem 
me explicarem tudo desde o início, “faz isto, faz isto, faz isto”, consigo intervir de forma mais 
autónoma, por assim dizer. 

510 Eu sinto um bocadinho que saio do curso ainda com muitas coisas para aprender e acho que, 
ao longo dos anos, fui-me apercebendo que não vou sair daqui preparada de maneira nenhuma 
e…  

510 depois há sentimento muito feliz, de acabar isto, que já estou farta (risos)… (...)  é uma carga 
horária muito grande… é um trabalho que é muito contínuo. Eu não trabalho das 8 às 4h 
[tarde] e saio e vou para casa e tenho a minha vida pessoal. Quando chego a casa tenho mais 
trabalhos, mais trabalhos, mais trabalhos para fazer e isso não desliga... 



512 eu tive… no centro de saúde, neste último, em que apanhei muitas enfermeiras que tinham 
sido contratadas por aquelas empresas que há agora de emprego, pronto… e a ganhar 500 
euros, sinceramente, para ganhar esse valor prefiro, se calhar, ir para uma caixa de 
supermercado ou para uma loja de roupa ou qualquer coisa do género, em que não tenho 
tanta… não tenho de me chatear tanto com o trabalho, se calhar, ou não tenho de fazer turnos 
ou tenho um horário fixo ou não tenho tanta responsabilidade nas mãos como é o tratar com 
doentes e lidar com pessoas e exactamente com as suas vidas e vivo, se calhar, uma vida muito 
mais despreocupada que viveria sendo enfermeira e… por esse valor, uma pessoa anda aqui 
quatro anos a pagar uma fortuna pelas propinas e pelo curso em si e acho que depois não nos 
atribuem esse valor. 

516 Sinto-me bem, finalmente vou entrar no mercado de trabalho, finalmente vou poder trabalhar, 
vou poder fazer uma coisa que tenho vindo a desenvolver um sentimento particular… que 
gosto, gosto da profissão… e creio que vou no bom caminho…embora, lá está, em termos da 
parte teórica, creio que havia algumas ciências, alguns conhecimentos que gostava que 
tivessem sido mais desenvolvidos ao longo dos plano de estudos, ao longo das aulas teóricas, 
mas creio que… 

516 parece que me sinto um bocado desvalorizado…se bem que em estágio apanho pessoas que, 
realmente, valorizam o trabalho que nós fazemos e isso é muito gratificante, aí é uma ideia 
completamente… fico com aquela sensação e sentimento completamente ao contrário, do que 
me estarem a dizer “ porque é que eu não vou para medicina, porque é que eu não dou um 
passo”, como se fosse passar do 8 para o 80, não considero que assim seja, neste momento. 

517 É gratificante… porque uma pessoa quando chega ao fim de um ciclo e quando se chega 
vitorioso ou quando reconhece como sendo vitorioso ou quando se atinge um objectivo a que 
se propôs é sempre gratificante, ao fim ao cabo, tenha sido um percurso menos ou mais 
desejável, obviamente, que houve aqui percalços, obstáculos que se colocaram pelo caminho, 
que fizeram que pensasse duas vezes durante algumas situações mas chega-se ao fim e olha-se 
para trás e verificasse que foram ultrapassados esses obstáculos, passou-se por isto e por 
aquilo e chegasse a um objectivo a que nos propusemos acaba por ser sempre gratificante. 

517 … eu tenho mais agora uma responsabilidade…(...)  Sentimento de responsabilidade para mim 
e para com o serviço, para com as pessoas do que propriamente para a escola, já me despeguei 
um pouco da escola, acho que já não devo tanto à escola, apesar de ainda ter que demonstrar 
resultados mas agora tento mais resultados a mim e para o sítio onde estou porque é para a 
instituição e para as pessoas é que eu vou mostrar resultados daqui a uns meses, não é para a 
escola. 

519 O que é que me inspira? Preocupado, ansioso, por aí. O tempo está a ficar curto para muita 
coisa para fazer… (...)Sim, do curso, ainda. Preocupado com o futuro, com a tal parte da 
empregabilidade, com a adaptação à profissão, no sentido de ser já profissional. Preocupado 
com tudo isso. 

522 o facto de eu estar aqui como militar… vou ter… o meu sentimento vai se calhar ser um 
bocado diferente de pessoas que estão aqui e que agora sabe se lá o que vai acontecer… mas 
no meu caso próprio e porque prontos tenho esse benefício de conseguir logo a minha vida 
profissional e nos quadros (risos), só posso estar contente porque assim seja… conjugando o 
curso que… como já tivemos sempre a falar tem as suas coisas boas e as suas coisas menos 
boas, mas numa perspectiva geral e agora final, acho que foi… foi... acho que fiz a minha 
vida… a profissão que nós escolhemos é a profissão que depois até à idade onde chegarmos, 
não sabemos qual vai ser, não é? E pronto… estou contente por isso…porque mas lá está… 
porque eu estou nesta condição… e nesta condição posso dizer que estou contente por acabar o 
curso. 

527 Cansada (risos). Cansada a nível da exigência de trabalhos, no entanto, cada vez mais 
realizada e acho que no dia que… quando chegar a Junho e realmente acabarmos, vai ser 
algo… pronto, não tem explicação, são quatro anos de trabalho e é algo que realmente acho 
que todos nós queremos muito. Por muito cansados que nós estejamos, porque é aquele 
sentimento que falta tão pouco e ainda falta tanto e pronto… e com todos os obstáculos que 
têm surgido acaba por nos dar esse sentimento. 

524 a gente está sempre preocupado e apreensivo, eu estou a adorar o curso, está a corresponder 
perfeitamente às minhas expectativas, sem dúvida que sim, aquilo que eu quis, que eu 
imaginei e aquilo que eu quero fazer, como eu disse, quero adquirir…  

524 eu acho que nós acabamos o curso com as bases e agora temos de as desenvolver e se eu 
conseguir fazer isso era aquilo que eu queria, não me arrependo nada de ter vindo para este 
curso, não tenho aquela ideia de ir fazer outro curso… não… é aquilo que eu quero, aquilo que 



eu quero fazer e investir nisso 
524 Porque é mesmo isso, será que eu… claro que eu sei que vou ter de fazer, os outros fazem, 

mas acho que este medo possa ser um pouco abrangente a todos meus colegas, mas chegamos 
ao fim de um curso e pensamos “como é que vai ser agora?”. 

524 Sinceramente, neste momento, penso, como disse ao início, será que eu vou conseguir ser 
aquilo que eu queria… porque é mesmo essa insegurança que nós temos quando acabamos o 
curso, será que vai… eu tenho a certeza que sim, com maior ou menor dificuldade, que irei 
chegar lá…  

529 Não fico “ah acabou, que satisfação, como se fosse um martírio”, acho que é mais uma etapa, 
é passar para o outro lado e é bom sentir que começamos a fazer a nossa vida, mas também 
não estou a pensar parar de estudar por aqui, portanto, não é aquele termino “ já me livrei 
disto”. 

508 Ansiedade, porque não sei o que vem aí... Não sei se vou ter um trabalho estável, nem sequer 
sei se vou ter um trabalho, e se tiver vai ser difícil ter integração, ganhar o que é justo... 

520 Sinto-me satisfeito por acabar o curso e poder exercer a profissão, por acabar o curso por já 
estar cansado do curso, destes quatros anos e porque… se calhar, este cansaço não só pelo 
curso ter sido trabalhoso também mas como a minha vida pessoal também mudou, nestes 
quatros anos, e o curso como é muito trabalhoso e temos de dar muitas horas para o fazer… 
custa um pouco. 

520 Foram quatro anos um bocado trabalhosos e… 
O que é que penso? (risos) Eu… o que eu penso é que estou bastante contente de ter acabado 
porque eu, sinceramente, já estou um bocado cansado do curso. 

518 Que já está. Ainda bem. É um alivio. É um alivio porque…é assim…É mesmo pelo facto de 
sermos expostos a um nível muito grande de desempenho. Ou seja, o estágio para mim é o 
mais difícil, não é a nível teórico. Porque a nível teórico a pessoa sempre teve – desde o 5ºAno 
que tem, o facto de estudar, o seu método de estudo, e de trabalho. Agora, a nível de estágio, é 
tudo que temos que por em prática. E é completamente diferente. E então este ano, a exigência 
tem sido tão grande e durante tanto tempo, quer dizer, desde o início do semestre até Junho, 
que eu só quero é respirar de alívio e dizer “consegui!”. Ou seja, saber que consegui. 

513 Muito cansada. Foram quatro anos que não fiz coisas que podia ter feito. Muito desgastante, 
mesmo.[vai compensar?] Não sei. Neste momento acho que não sei. 
[ financeiramente há um acrescimo?] Não muito. Agora, não muito. 

506 Contente mas medo, muito medo (risos). Feliz mas com muito medo. (...)Da responsabilidade, 
de ter… de não conseguir fazer o melhor. A responsabilidade de ter a vida dos doentes na 
mão…é muito complicado. 

503 Mudar de curso e tirar outro, é mesmo tirar outro porque não estou mesmo a gostar do curso. 
Não estou a gostar do último estágio que estou a fazer, acho que o facto de nos meterem a 
fazer a monografia num tema que não podemos escolher... 

 


