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Espaço / 

Actividades 

 

Serviço de Medicina Interna. 

Internamento. 

 

 

14-15h 30m - Antes da passagem do 

turno a acção de alguns estudantes que 

estiveram em ensino clínico de manhã 

divide-se entre os utentes e locais como a 

sala dos processos/sala de trabalho ou 

dispersos pelo serviço. Mas sempre 

centrados na sala de processos, onde vão 

elaborando os registos respeitantes ao 

turno (vão conferindo e corrigindo os 

registos com os enfermeiros ou com o 

docente. Enquanto o enfermeiro/docente 

corrige os registos se não houver cadeira 

perto o estudante fica de pé esperando ou  

prestando esclarecimentos sobre algo que 

escreveu. 

 

15h 30 - Passagem de turno: Os 

estudantes estão sentados, concentrados 

num lado da sala. 

Não havendo lugar sentado dois deles 

permanecem de pé inicialmente, 

acabando por partilhar cadeiras com 

colegas. Sala com pastas, computadores. 

As pastas têm um papel central, pois 

contêm informação importante. Dois 

estudantes que hoje fazem o turno da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estudantes são confrontados 

com uma quantidade de informação 

enorme relativamente aos utentes 

ao seu cuidado e uma das 

competências que devem 

desenvolver é a de seleccionar entre 



tarde assumem uma postura de escuta, 

tomando notas quer dos seus doentes, 

quer dos restantes. 

 

Daqueles que estiveram durante  a manhã 

no ensino clínico, cada um “passa” os 

seus doentes, mais uma vez centrado nas 

pastas, os enfermeiros pontualmente não 

abrem uma pasta a ler os seus doentes, 

mas os estudantes lêem sempre. Os 

estudantes abrem todas as pastas e o seu 

registo é, do ponto de vista quantidade de 

informação bastante mais extenso o que o 

dos enfermeiros (o que é sentido por 

parte dos enfermeiros do serviço por 

vezes como algo aborrecido) e 

prolongando a passagem de turno para lá 

do que necessário. Neste sentido, para 

uma enfermeira do serviço: “Tem a ver 

com o que eles escrevem. Eles escrevem 

tudo com muito pormenor, que nós já não 

precisamos. Eles estão a aprender.” 

“Mas sobre a família podiam escrever 

mais coisas porque contactam mais 

próximo com eles” 

 

A acção decorre centrada nas pastas dos 

doentes, os enfermeiros do turno anterior 

passam os doentes um de cada vez, 

discutem-se casos activamente. Casos do 

ponto de vista clínico e sócio-familiar.  

A intervenção dos alunos, quando não 

lêem é passiva, não intervindo 

a informação disponível aquela que 

é pertinente e a que é fútil para a 

situação presente. No fundo é a 

competência de priorizar, ou de 

perceber no final qual é o problema 

central da pessoa. Porque muitas 

vezes numa situação de 

internamento há que perceber 

porque é que a pessoa vai ao 

hospital, e por que é que permanece 

lá, ou o seu verdadeiro diagnóstico. 

Muitas vezes o verdadeiro 

diagnóstico ou problema de base 

não é o que levou a pessoa a 

necessitar de cuidados de saúde, ou 

as suas prioridades (clinicas ou 

sociais) alteraram-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



activamente. Pontualmente há um 

sussurro entre eles o passo que a 

discussão entre os enfermeiros é bastante 

activa. 

 

 

Um estudante sugere sair do serviço, para 

acompanhar o doente à realização de um 

exame (RX), mas dada a pouca 

complexidade do exame, o professor 

sugere que a saída do estudante do 

serviço, não é pertinente e recomenda ao 

estudante para ajudar os colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O docente (e também os 

enfermeiros do serviço) 

constituem-se como mediadores 

das experiências nos contextos na 

medida e que desempenham um 

papel de “filtro” ou de “alerta” para 

as experiências dos estudantes 

podendo seleccionar aquelas 

julgadas como pertinentes para o 

seu desenvolvimento profissional e 

académico. 

 

Actores   

Estudantes. Um docente. Enfermeiros do 

serviço. 

 

 

Tempo  

O decorrer do tempo neste momento do 

dia parece ser menos “a contra-relógio”. 

Embora a actividade ainda seja intensa, o 

ambiente “atarefado” parece 

ser mais calmo relativamente ao pico de 

intensidade das 10h-12h da manhã 

registado em outra observação. 

 

 

Sentimentos  

Uma estudante refere-se ao falecimento 

 

Como observado em outras 



 

de um doente que ocorreu durante a 

noite, e que terá perturbado a sua colega 

que dele tinha cuidado nos dias 

anteriores. “Ela não estava à espera... Há 

colegas que desistiram do curso, porque 

há falta de apoio, não estavam para 

chegar todos os dias a casa tristes depois 

do estágio” 

situações (e de acordo com a 

literatura sobre o tema), o ambiente 

de ensino clínico tem uma dinâmica 

de tal modo intensa que não há 

frequentemente lugar, à discussão 

de casos de difícil gestão 

emocional, ou espaços-tempos para 

a exposição dos desconfortos 

emocionais particulares. 

 


