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O quê ? Descrição dos factos 
Interpretação dos factos / 

Questionamento 

Espaço Serviço de cirurgia. Internamento. 

 

 

Espaços amplos de circulação. Serviço 

de grandes dimensões. Algum barulho 

de fundo, mas ambiente calmo. 

 

O serviço trabalha em conjunto com um 

bloco operatório e uma sala de 

“recobro” que não está contido nem é 

contíguo ao próprio serviço. 

 

 

Actores   

Estudantes, utentes, auxiliares, médicos, 

administrativos. 

familiares/significativos a acompanhar 

doente que chega ou que terá alta 

durante a manhã. Um docente está 

presente em permanência. 

 

 

Actividades  

Actividade centrada em torno da 

unidade de cuidados do utente.  

Estudantes bastante bem ambientados e 

rotinizados. A actividade é constante: 

alimentação, higiene, realização de 

pensos. Consulta de documentos, 

processos, consulta a enfermeiros. 

Interacção com outros profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Existem alunos que “fazem” as camas 

dos doentes que são mais 

independentes, e que estão ao seu cargo, 

embora esta actividade pareça ser feita 

quase exclusivamente pelos auxiliares, 

nos outros doentes que não têm alunos. 

Sobre o tema e quando abordada sobre 

o mesmo uma aluna afirma que ouviu 

uma auxiliar dizer que “aqui nos 

serviços quando há alunos, são eles que 

fazem as camas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À assunção do cuidado holístico 

ao doente, parece estar inerente 

também a responsabilidade por 

parte do estudante de zelar pela 

organização e arrumação da 

respectiva unidade (espaço do 

doente que compreende a cama, 

a mesa de cabeceira, e um 

armário). No entanto, esta tarefa 

parece ser considerada uma 

actividade menos diferenciada, 

situada na confluência (ou 

intersecção?) entre dois 

territórios profissionais, que 

constitui modo de valorização 

dos auxiliares face aos 

estudantes, podendo contribuir 

para a manutenção de um 

ascendente ou horizontalidade 

sobre estes na hierarquia social 

do serviço.  

Parece que também acontece 

com outras actividades como (a 

alimentação e a 

supervisão/realização de higiene 

no w.c. 

Que implicações para isto?: 

Ajuda a integrar o holismo, mas 

simultaneamente conota e 

contribui para a interiorização de 

um papel/ estatuto de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A actividade de prestação de cuidados 

compreende frequentemente a 

realização de pensos aos utentes que 

está por vezes dependente da decisão do 

cirurgião sobre quem faz efectivamente 

o penso, se ele próprio ou o enfermeiro, 

o que leva a prolongar o início do 

procedimento ao longo da manhã. 

 

menoridade ??? 

 

 

A interacção com o docente é 

diferenciada da do enfermeiro. 

Parece ser mais demorada no 

tempo. Com o docente há lugar 

ao questionamento, descreve-se 

a situação e o docente procede 

ao questionamento do estudante 

sobre a própria situação no 

sentido de este proceder a uma 

análise e reflexão sobre a 

situação. 

Com o enfermeiro do serviço as 

interacções parecem 

temporalmente mais curtas a 

depois do questionamento inicial 

a intervenção do enfermeiro 

parece ser tendencialmente 

prescritiva. 

 

 

 

De acordo com as palavras do 

docente a actividade de 

realização de um penso ao utente 

pode ter contornos ritualísticos 

dado que envolve toda uma série 

de passos bastante bem 

formalizados (lavagem de mãos, 

informação prévia ao doente, 

abertura de campos 



esterilizados).  Nas fases iniciais 

de maior inexperiência por parte 

dos estudantes, todas as fases 

são objecto de grande 

ponderação, sobretudo a 

manipulação de material com 

vista à não contaminação entre  

zonas sujas de material - ferida 

cirúrgica e material esterilizado) 

Objectos  

A linguagem como objecto - O docente 

afirma que há uma dificuldade enorme 

em estabelecer uma linguagem 

uniforme, porque a escola funciona 

numa linguagem própria que não é 

usada no serviço. Uma linguagem 

específica de enfermagem, e que a 

linguagem em uso no serviço é uma 

linguagem médica e também (neste 

serviço) exclusivamente usada pelos 

enfermeiros.  

 

 

 

 

Os estudantes vêem-se no 

cruzamento de dois mundos 

linguísticos realizando para os 

docentes da escol9a um plano de 

cuidados redigido numa 

linguagem que não encontra 

correspondência directa ou 

lógica na dinâmica e prática de 

cuidados do serviço. 

 

A linguagem em uso no serviço 

também acaba por ser uma 

adaptação de uma linguagem 

mais formal , isto é, existe uma 

gíria técnica que se constitui 

num terceiro registo linguístico 

(e até mais atractivo)  em que os 

estudantes devem saber circular. 

Por exemplo ao fármaco 

“Dopamina” é referido em pleno 

corredor como “Dopa” ou a 

“Gentamicina” é tratada como 

“Genta”. O domínio de um 



diminutivo e de uma linguagem 

mais local pode favorecer o 

sentido de integração e de 

pertença do estudante a uma 

cultura local. 

Acontecimentos  

Um cirurgião visita um doente 

acompanhado de um conjunto de 

assistentes/estudantes de medicina. 

Levanta o penso da cirurgia, conversa 

com o utente, explicando o 

procedimento que foi feito, observa, 

pede à enfermeira um par de luvas para 

inspeccionar o local da intervenção. 

Explica adicionalmente aos seus 

estudantes o procedimento, técnicas e 

complicações eventuais e retira-se para 

outro local do serviço.  

Alguns estudantes de enfermagem 

observam o cenário perifericamente. 

 

 

 

 

Os estudantes na presença do 

médico passaram 

temporariamente a assumir um 

papel periférico, e se antes eram 

os prestadores centrais de 

cuidados, passam a observar. E 

na presença do médico, o 

elemento de enfermagem 

participante na prestação de 

cuidados passa a ser o 

enfermeiro do serviço. 

A presença do médico faz 

relativizar a participação/acção 

dos estudantes, mas isto parece 

estar relacionado com a própria 

dinâmica do serviço e ser algo 

que não é exclusivo em relação à 

participação dos estudantes. 

 

Há uma perda de prioridade no 

acesso ao utente face aos 

estudantes de medicina?  

 

Tempo  

Não parece haver tempos “mortos”. 

Alternam-se períodos de prestação de 

cuidados à cabeceira do doente com 

 



 

períodos de consulta de documentos, 

livros, consulta de outras pessoas. 

 

Sentimentos  

Doente que tem alta.  A estudante 

multiplica os conselhos e relembra a 

agenda futura do doente para 

seguimento posterior, com desejos de 

melhoria. 

Manifestações do doente, de apreço pela 

estadia, dirigidas à estudante que cuidou 

dele.  

 

 


