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O quê ? Descrição dos factos Interpretação dos factos 

Espaço   

Serviço de Cirurgia. Internamento. 

 

O serviço caracteriza-se 

essencialmente por um corredor 

rectilíneo, a partir do qual se acede 

directamente a todos os espaços, 

quer sejam quartos dos doentes, 

quer sejam estruturas de apoio 

como gabinetes, salas de trabalho, 

salas de tratamento, casas de banho, 

refeitório, arrumações, ou copa. 

 

 

 

 

 

 

Os vários espaços que constituem 

as estruturas de apoio ao 

internamento reflectem diferentes 

lógicas de organização. Locais 

como o refeitório, a copa ou as 

arrumações, situam-se 

tendencialmente em zonas 

periféricas do serviço. Espaços 

como as salas de trabalho de 

enfermagem, e onde os estudantes 

estão frequentemente, localizam-

se em locais centrais do serviço, 

de onde há uma maior visibilidade 

para o corredor, (uma parede é, 

inclusivamente, de vidro) e de 

onde se acede mais rapidamente a 

qualquer ponto do serviço. O 

equipamento destas salas remete 

para uma actividade 

essencialmente prática e 

mecânica, com dispositivos para 

fazer (na lógica que lhe confere 

Carapinheiro, 1998). As salas 

destinadas essencialmente ao uso 

dos médicos estão colocadas 

também nos topos do corredor e o 

seu equipamento reflecte uma 



actividade de natureza mais 

cognitiva. Processos de doentes e 

livros para consulta remetem o 

observador para a conotação do 

médico com um desempenho no 

domínio do pensar. Esta 

dicotomia entre fazer e pensar é, 

numa lógica tayloriana 

identificável com uma separação 

entre quem concebe e que executa 

(Carapinheiro, 1998). 

Actores   

Estudantes. Utentes. Um docente. 

Enfermeiros dos serviços. 

Familiares de utentes. Outros 

profissionais. 

 

 

Actividades  

Hoje, regista-se um ambiente 

atarefado com ruído ambiente, 

pessoas a chamar, telefones a tocar, 

equipamento móvel que faz 

barulho. 

 

Os doentes permanecem ao longo 

do tempo restritos à sua unidade ou 

deambulando pelo serviço entre a 

casa de banho e o refeitório, alvo de 

solicitações ou de intervenções por 

parte dos estudantes ou 

profissionais da equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma estudante conta a experiência 

que teve no bloco operatório. 

Entusiasmada. Descreve todo o 

procedimento, tentando relembrar 

uma série extensa de materiais, 

fármacos e intervenções. O cenário 

é descrito como um mundo à parte, 

onde se observam normas rígidas 

quanto aos espaços de circulação e 

intervenções de cada profissional. 

O papel deste estudante bem como 

dos restantes pares que vão ao 

bloco foi passivo e unicamente de 

observação. Segundo a própria teve 

“sorte, porque o cirurgião ia 

explicando os procedimentos”. 

Refere também a experiência 

sensorial do cheiro a “carne 

queimada” resultante da acção de 

um bisturi eléctrico, ou do cenário 

relativamente impressionante de 

“muito sangue por todo o lado”. 

 

 

 

 

 

Os estudantes realizam a 

administração de medicação sob 

um “apertado” processo de 

supervisão pela docente ou pelas 

enfermeiras do serviço. 

 

A ida ao bloco é objecto de 

valorização por parte dos 

estudantes. Têm deste modo 

acesso a um mundo altamente 

diferenciado, e constitui-se como 

uma mais valia do ensino clínico 

em Cirurgia. Manifestam uma 

atracção pela tecnologia existente 

no bloco operatório (os monitores, 

os ventiladores, a anestesia geral a 

que o doente é sujeito), e alguns 

expressam um dia poderem 

dominar parte dessa tecnologia, 

isto é trabalhar no bloco 

operatório. 

O acesso ao interior do corpo e 

visualização directa dos órgãos 

anteriormente apenas visualizados 

em gravuras de livro ou vídeos na 

internet, é também objecto de 

grande valorização. Parece ser, 

para muitos estudantes, o ponto 

alto deste ensino clínico. 

 

 

 

 

A administração de terapêutica é 

um processo ritualizado, que 

reflecte um reduto sagrado da 

prática de enfermagem e que tem 

uma atenção mais diferenciada do 

ponto de vista da supervisão quer 



A administração de medicação é 

acompanhada de muito perto, os 

estudantes devem saber que 

medicação tem o doente, quais os 

objectivos da sua administração, 

mecanismos de acção e efeitos 

colaterais bem como as formas de 

validação da sua eficácia. 

Simultaneamente, a preparação da 

medicação enquanto acto mecânico 

é também um processo complexo 

que envolve a preparação do 

respectivo material e 

manuseamento que implica 

competências de destreza manual 

(muitas vezes ainda inexistentes) e 

que implicam a preparação 

repetidas vezes por que se infectou 

ou desperdiçou fármaco. 

 

 

Um utente tem febre e a estudante 

questiona a enfermeira do serviço 

sobre o facto de este utente não ter 

instituída medicação antipirética, 

contrariamente ao que 

habitualmente se pratica no serviço. 

Realiza-se a administração do 

fármaco antipirético por indicação 

da enfermeira do serviço que 

posteriormente lembrará ao médico 

a necessidade de prescrever 

formalmente o fármaco. 

esta seja realizada por enfermeiros 

do serviço quer seja realizada por 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendem-se com os profissionais 

novas formas de resolução de 

problemas contornando os 

procedimentos formalmente 

prescritos. Exemplo de situação 

enquadrável no currículo oculto 

de Perrenoud (1995). 

 

 

 

 

 



 

 

 

A enfermeira do serviço, 

acompanhada de uma estudante, 

interage com a família no sentido 

de pedir o nome da medicação que 

o utente em causa fazia em casa e 

instrui um estudante a no futuro 

proceder deste modo quando 

realizar colheitas de dados com os 

doentes, explicitando a razão de tal 

procedimento. 

 

Na “hora da visita” os estudantes 

interagem com as famílias 

 

 

 

A enfermeira do serviço constitui-

se como um modelo em acção 

para os estudantes. 

 

 

Para uma enfermeira do serviço: 

“os estudantes não percebem que 

a família é um recurso e têm 

muita renitência em abordar as 

famílias. Inibem-se.” 

 

Objectos  

Os estudantes recorrem 

frequentemente ao uso de luvas, 

facto que é sublinhado por um 

enfermeiro do serviço. 

 

Parece haver, e de acordo com a 

informação do enfermeiro do 

serviço, pelo menos nas fases 

iniciais dos ensinos clínicos um 

cuidado acrescido por parte dos 

estudantes em não se 

contaminarem/sujarem no 

contacto com os utentes.  

 


