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O quê ? Descrição  Interpretação  

Espaços 

Serviço de Medicina Interna. 

Internamento. 

 

 

Os estudantes centram a maior parte da 

sua actividade em torno da unidade do 

seu doente, num labor constante, sendo 

que por vezes alternam esta actividade 

entre a unidade do doente e a sala de 

trabalho.  

Na sala de trabalho há troca de 

informações sobre os doentes, 

preparação de material diverso, ou revê-

se (de forma por vezes apressada) de 

uma intervenção que se vai fazer no seu 

doente 

 

 

 

Outro espaço privilegiado de acção é, 

sobretudo, nos momentos para os quais 

é canalizada a administração da maior 

parte dos fármacos, em torno do carro 

da medicação, ou do computador da 

sala de trabalho (próximo ao carro da 

medicação) para aceder a informação 

(farmacodinâmica, fisiologia) contida 

no sistema relacionada com a 

medicação que os seus doentes fazem. 

Os corredores do serviço constituem 

basicamente ponto de passagem, ou 

 

 

 

O espaço não é linear para os 

estudantes (nem para os outros 

profissionais, há zonas de relativa 

interdição no acesso a determinados 

territórios por cada actor). Para os 

estudantes os territórios nobres são 

os corredores o quarto do seu 

doente, e a sala de trabalho. 

Acedem também às zonas sujas 

com facilidade. As fronteiras físicas 

mais ou menos demarcadas 

constituem-se em fronteiras 

simbólicas (ou será o contrário?).  

 

Não parece haver um espaço 

próprio específico e exclusivo para 

os estudantes. Partilham sempre 

espaços com os profissionais, ou 

em que a qualquer momento podem 

entrar profissionais. 

 

 

 



local de conferência, quer com colegas 

para interacções informais ou 

actualizações sobre o serviço (muito 

frequentemente), quer com enfermeiros, 

docente ou auxiliares (frequentemente), 

quer para contactar outros grupos de 

profissionais do serviço (menos 

frequentemente). 

 

O serviço dispõe de um espaço exíguo, 

contíguo à sala de trabalho dos 

enfermeiros, tornado “sala de estar” 

para os profissionais e onde entram 

quase exclusivamente enfermeiros e 

auxiliares. Aqui os estudantes privam 

com enfermeiros e auxiliares com 

frequência em lógicas de 

relacionamento de grande proximidade 

e de grande  

horizontalidade, que consiste, na 

conversa sobre  o trabalho que fizeram 

em conjunto nas enfermarias. 

 

A sala dos médicos, local com alguma 

centralidade no serviço, onde 

permanecem a maior parte do tempo os 

processos clínicos dos utentes, é um 

espaço cuja frequência por parte dos 

estudantes, varia em função do tempo. 

O pico de actividade nesse local regista-

se no início do turno cerca das 9h 

depois da passagem do turno, para uma 

consulta dos processos. No decorrer da 

 

 

 

 

 

 

 

Parece haver alguma diferenciação 

na entrada em cada espaço. Há 

espaços onde se entra livremente 

(nos tais espaços nobres de acção). 

Noutros como por exemplo uma 

sala cheia de médicos a entrada 

pode ser adiada, ou dar lugar à 

espera. 

 

 

 



manhã, o acesso à sala é menos 

frequente e mais irregular e dá resposta 

a necessidades pontuais de acesso a 

informação (nos processos ou com os 

médicos), para validar intervenções ou 

esclarecer dúvidas. 

 

Actores (do 

ponto de 

vista da 

actividade 

dos 

estudantes) 

 

Centrais: os próprios estudantes; os 

pares; os doentes; os enfermeiros do 

serviço. 

Secundários: os médicos; os auxiliares, 

familiares ou significativos (quando 

presentes). Elementos da equipa de 

limpeza e da equipa da copa (i.e., da 

empresa que serve a alimentação) 

Periféricos: administrativos, 

fisioterapeuta, dietista, assistente social. 

  

 

Bom... O facto de os organizar por 

graus de centralidade(na coluna da 

esquerda)  já é interpretação... 

Actividades 

 

Interacções frequentes ao longo do 

tempo entre estudante-estudante. 

Associam-se em pares de trabalho e vão 

sobretudo ao nível dos cuidados de 

higiene e conforto trabalhando em 

conjunto, cuidando de cada um dos seus 

doentes alternadamente (quando o seu 

grau de dependência é mais elevado), 

ou em função das prioridades que se 

vão revelando. Do discurso salientam-se 

interacções como estas: “Vamos já 

levantar o teu [doente] porque preciso 

de ir ler sobre a terapêutica do almoço 

 

Não obstante o discurso do 

“cuidar” privilegie uma lógica 

centrada no utente e nas suas 

prioridades, o planeamento das 

actividades realizado pelos 

estudantes (que parece alinhar pelo 

discurso prevalecente dos 

profissionais no serviço) é 

frequentemente condicionado por 

lógicas centradas nas suas próprias 

actividades ou na dinâmica do 

serviço. 

 



[para o meu doente]”, ou “a enfermeira 

disse para fazermos a higiene ao meu 

doente antes das 10h porque o médico 

vem aí [observá-lo]”.  

 

Conversa com o docente presente no 

estágio: “Há alunos que nos procuram 

mais vezes quando estão mais à 

vontade, aqueles que estão menos à 

vontade e que têm mais dúvidas 

procuram mais os enfermeiros do 

serviço, por que têm medo de nós” 

 

É ao enfermeiro do serviço ou ao 

docente (este pontualmente) que cabe 

validar a pertinência de uma 

intervenção directa com o médico (para 

colocação de questões ou fornecimento 

de informação). Uma vez confirmada 

esta pertinência desta intervenção ela 

passa para a responsabilidade da 

enfermeira do serviço, ou caso esta o 

incentive o estudante é estimulado a 

trabalhar directamente com o médico. 

 

A interacção com os enfermeiros do 

serviço é frequentemente de 

questionamento ou solicitação. E 

segundo uma enfermeira do serviço, “a 

dependência dos alunos vai diminuindo 

à medida que o estágio vai andando. No 

início querem mais saber o sítio do 

Evita-se a palavra “rotina” mas ela 

acaba por ser um eixo (altamente) 

organizador da actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triagem por parte dos enfermeiros, 

no acesso ao médico? 

 

As interacções dos estudantes com 

os médicos são frequentemente 

objecto de regulação externa aos 

estudantes. 

 

 



material, ou onde é que põem isto ou 

aquilo, depois vão sendo mais 

independentes” 

 

Objectos 

(que os 

estudantes 

usam) 

 

Dependendo do local e da hora. 

Nos quartos e corredores  cerca das 9-

10h grande incidência de objectos para 

as actividades do “cuidar”. O material 

de higiene e conforto: roupas, bacias, 

produtos de higiene. 

Depois da prestação de cuidados de 

higiene e conforto no decorrer da manhã 

passa-se gradualmente a um novo 

contacto com os processos, e /ou livros 

de farmacologia para a preparação (e se 

prepararem para a administração de 

medicação) 

 

 

Parece haver uma relação entre 

objectos de trabalho e período de 

trabalho, para o estudante. 

Tempo 

 

O decorrer das horas pode determinar o 

aumento da velocidade na acção. 

 

 

Altamente estruturante.  

 

Sentimentos 

 

Actividade intensa com entradas e 

saídas dentro das salas e passagem nos 

corredores 

 

 

A intensidade da actividade no 

período das 9-12h não parece 

favorecer a oportunidade de 

expressão de sentimentos ou de 

reflexão a sós ou em conjunto. Há 

mais lugar para o “desabafo” do 

que para a análise e expressão de 

sentimentos. 

 



 


