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resumo 
 
 

Nos Cursos de Licenciatura em Enfermagem a formação prática assume uma

grande importância, até pela expressiva carga horária com que é contemplada. 

Realizada, maioritariamente, em contexto hospitalar e de saúde comunitária, a 

orientação/supervisão dos estudantes, antes efectuada pelos docentes, é

agora, em muitos casos, assumida por enfermeiros dos serviços, chamados a 

colaborar neste processo de aprendizagem, como tutores. 

A supervisão em ensino clínico tem sido alvo de diversos estudos, muitos na

perspectiva dos estudantes. Atendendo a que existe pouca literatura 

direccionada para os tutores, este trabalho pretende analisar se o stresse por 

eles vivenciado (a enfermagem é uma profissão com elevados níveis de

stresse) pode interferir no apoio dispensado aos estudantes.  

Desenvolvemos um estudo de cariz quantitativo, de natureza descritivo-

correlacional. Utilizou-se um protocolo de questionários (características sócio-

demográficas, Escala de Assertividade de Rathus, Perceived Stress Scale, de 

Cohen e Supervisory Support Scale, de McGilton), aplicado a um total de 322 

indivíduos (161 pares estudante-tutor). 

Os resultados obtidos evidenciaram, nos tutores, baixos níveis de stresse e 

níveis razoáveis de assertividade e nos estudantes baixos níveis de stresse,

níveis razoáveis de assertividade e a percepção de muito apoio por parte dos

tutores. Os estudantes com menor stresse e uma maior assertividade

percepcionam mais apoio por parte dos tutores, tendo evidenciado melhor

desempenho clínico. Verificámos também, que o apoio percebido não parece

depender das características do tutor, nomeadamente da idade, tempo de 

exercício profissional ou tempo no actual serviço, tutorias realizadas,

sobrecarga de trabalho, formação pedagógica ou assertividade. 

São referidas implicações práticas a nível da formação inicial e contínua no

que diz respeito a estratégias de supervisão dos estudantes e do privilégio da

dimensão relacional no contexto do ensino clínico. 
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abstract 
 

Practical training is of great importance for the Licentiate Degree Courses in 

Nursing, even seen in the significant number of working hours contemplated. 

The guidance/supervision of students, mainly carried out in hospital and

community health contexts and, in the past, by teachers, is nowadays, in many

cases, carried out by service nurses, called to collaborate in this learning 

process as tutors.  

The supervision in clinical training has been the subject of several studies, 

many from the perspective of the students. Given that there is little literature 

targeted for tutors, this work seeks to examine whether the stress experienced 

by them (nursing is a profession with high levels of stress) may interfere with

the support provided to students.  

We have developed a quantitative, descriptive-correlational study. A protocol of 

questionnaires (socio-demographic characteristics; Rathus Assertiveness 

Scale: RAS; Cohen’s Perceived Stress Scale: PSS and McGilton’s Supervisory 

Support Scale: SSS) was used, applied to a total of 322 individuals (161 

student-tutor pairs).  

Among tutors, the results showed low levels of stress and reasonable levels of 

assertiveness and students in low levels of stress, moderate levels of 

assertiveness and the perception of a lot of support from the tutors. Students 

with less stress and greater assertiveness perceive more support from tutors, 

having shown a better clinical performance. We also noted that the perceived

support does not seem to depend on the characteristics of the tutor, namely the 

age, period of professional practice or current service, tutoring carried out,

overload of work, pedagogical training or assertiveness.  

Practical implications at the level of initial and continuous training are 

mentioned, with respect to strategies for supervision of students and the

privilege of relational dimension in the context of clinical training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como diz o poeta, o mundo é composto por mudança e podemos considerar que as 

últimas décadas foram extraordinariamente ricas em transformações aos mais variados 

níveis. A cada ano que passa, o conhecimento humano aumenta potencializado pela 

inteligência do Homem, pela investigação, pela procura de novas soluções e pelos grandes 

progressos a nível informático e de novas tecnologias. 

A mudança, embora por vezes seja considerada como causadora de stresse, não é em 

si mesmo problemática para os indivíduos, apesar da grande influência que pode exercer 

nas suas vidas, mas sim quando é indesejada ou quando a velocidade a que se verifica é de 

tal ordem vertiginosa que exige, por isso, uma adaptação constante.  

Efectivamente, o conjunto de mutações sociais e, particularmente, do conhecimento 

colectivo, traduz-se num enorme impacto a nível social e impõe aos indivíduos uma 

plasticidade suficiente para facilitar os processos de ajustamento aos novos desafios com 

que são confrontados diariamente. Evidentemente, um dos grandes segredos para se ter 

êxito no mundo de hoje é manter-se o mais actualizado possível, identificando, aprendendo 

e acompanhando estas novas evidências. 

Também, a um nível mais micro, como é o caso da área da saúde, muito do 

conhecimento e das práticas utilizadas anteriormente se encontram hoje em desuso, 

substituídos por novos saberes. Por conseguinte, compete a cada indivíduo, 

independentemente da classe profissional a que pertença, adquirir e actualizar 

conhecimentos de forma a manter as competências necessárias para prestar cuidados, 

consolidando-se assim conceitos de humanização, de qualificação e de certificação de 

instituições, que dependem sobremaneira do desempenho de cada um dos profissionais 

envolvidos. 

Os enfermeiros enfrentam, no actual contexto profissional, um conjunto de novas 

realidades decorrentes de modernas formas de gestão hospitalar, da introdução de 

renovadas tecnologias e de avanços significativos nos processos de cura. É-lhes exigido 

um desempenho altamente eficaz e eficiente e que esteja de acordo com uma adequada 

gestão da imensa informação actualmente disponível.  

Neste sentido, constata-se que a nível da formação inicial dos enfermeiros tem sido 

desenvolvido um grande esforço com vista a proporcionar uma formação adaptada à



Introdução 

 

 20 

 

exigências dos tempos modernos, apetrechando os futuros profissionais com um leque de 

competências que possibilitem um desempenho adaptado às reais necessidades dos utentes. 

Este facto é constatado por Carvalho (2005), quando refere que as escolas superiores de 

enfermagem têm feito um esforço considerável no sentido de adaptarem a formação que 

desenvolvem às exigências de uma formação de nível superior, bem como, a todas as 

mudanças que têm ocorrido na sociedade.  

Na procura de melhorar os desempenhos profissionais, as frequentes actualizações 

dos planos curriculares procuram optimizar a qualidade da formação prestada. É nesta 

realidade que se enquadra o ensino clínico, considerado por todos os envolvidos como uma 

actividade fundamental no percurso formativo do futuro profissional.  

O ensino clínico destina-se a complementar a formação teórica e teórico-prática, nas 

condições concretas do local de trabalho de uma organização, quer esta seja de carácter 

hospitalar, de carácter comunitário ou de prestação de outros serviços de saúde. Por outras 

palavras, procura ir ao encontro das necessidades de aprendizagem, aproximando o 

estudante dos diferentes contextos da actividade profissional do enfermeiro. Representa a 

essência da aprendizagem do estudante de enfermagem pois promove o contacto com as 

práticas, capacitando-o para a assimilação das técnicas e procedimentos necessários à 

prestação dos cuidados aos utentes, família e comunidade. O experienciar destas técnicas 

permite-lhe adquirir a habilidade, a destreza manual e a segurança necessárias ao 

desenvolvimento das actividades inerentes à profissão. 

Concordamos com Abreu (2003) quando afirma que as aprendizagens deverão ser 

contextualizadas numa perspectiva mais abrangente e orientadas para a promoção da 

qualidade da formação, não descurando a planificação, o conteúdo e, também, a sua 

avaliação. Estas só podem ser efectivas em contextos clínicos onde a qualidade dos 

cuidados seja uma realidade, pelo que hoje em dia se considera que os campos de ensino 

clínico devem ser certificados como de qualidade para a aprendizagem. 

O conceito de certificação de serviços para realização do ensino clínico, muito actual, 

está directamente relacionado com um outro de enorme importância para o 

desenvolvimento da enfermagem: o de supervisão clínica em enfermagem. 

A supervisão clínica em enfermagem tem vindo gradualmente a assumir um papel 

preponderante na sustentação e desenvolvimento do ensino da enfermagem e, embora não 
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seja uma prática generalizada, começa a emergir entre nós como uma necessidade por 

forma a garantir o pleno desenvolvimento do estudante e futuro profissional de 

enfermagem, já que, a qualidade das respostas que lhe serão exigidas do ponto de vista 

social, dependem das aprendizagens efectuadas em contexto cínico. 

 É amplamente reconhecido e realçado em inúmeros estudos realizados nas últimas 

décadas que o stresse é uma reacção intensa do organismo a qualquer acontecimento que 

seja percebido pelo indivíduo como lhe causando dano, ameaça ou desafio. Esta reacção 

encontra-se, geralmente, relacionada com a necessidade de adaptação exigida ao indivíduo 

em momentos de mudança. Os factores de stresse constituem uma pressão que perturba o 

indivíduo, desencadeia tensão, desequilíbrio e exige mudanças que são essenciais para que 

novos estados de equilíbrio sejam alcançados. 

Um grande número de estudos efectuados tem revelado que a profissão de 

enfermagem, principalmente no âmbito hospitalar, é considerada como sendo 

particularmente stressante (Bachion et al, 1998). O ambiente hospitalar é, na opinião de 

Mooreton-Cooper (1987), óptimo para o desenvolvimento de stresse, compreendendo 

vários factores claramente reconhecidos como indutores de stresse nos enfermeiros: a 

atmosfera fechada, as pressões de tempo, o excessivo ruído ou silêncio, as mudanças 

repentinas das tarefas habituais. Outras razões que condicionam o stresse na profissão de 

enfermagem são o confronto diário com intenso sofrimento, dor e morte, bem como o facto 

de muitas das suas tarefas serem pouco diferenciadas e não estimulantes e, por vezes, até 

desagradáveis, repugnantes, degradantes e assustadoras (Hingley, 1984). 

A compreensão de uma situação de stresse implica que se considere não apenas o(s) 

factor(es) de stresse e o estado de stresse, mas também o processo de ajustamento, a 

possibilidade de crise e o estado de recuperação.  

Carvalho (1996) estudou os factores que influenciam a aprendizagem do estudante de 

enfermagem. Sublinha que a resposta perante situações de saúde/doença tem por base a sua 

personalidade, mas também demonstrou que o tipo de relação que os estudantes 

estabelecem com os docentes e profissionais no exercício é fundamental para minimizar o 

medo e a angústia e melhorar a segurança, a auto-estima e o auto-conceito, aspectos 

fundamentais para quem tem que estabelecer relação de ajuda. Pereira (1996), também 

estudou a relação professor/estudante em contexto clínico e concluiu que a qualidade da 

relação e a afectividade são mais valias para a aprendizagem clínica do estudante.  
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Nos últimos anos, do ponto de vista da supervisão, têm sido efectuados muitos 

estudos que reflectem a importância da formação em contexto clínico e têm analisado o 

desempenho dos estudantes, dos professores e dos enfermeiros cooperantes ou tutores 

(Belo, 2003; Carvalhal, 2003; Leonardo, 2005; Almeida 2006).  

Actualmente, a orientação dos ensinos clínicos de estudantes de enfermagem é 

efectuada, frequentemente, por enfermeiros que assumem o papel de orientador 

pedagógico (no caso de orientarem um grupo de estudantes) ou de tutor (no caso da 

orientação individual de um estudante), muito embora com a supervisão de um professor 

que faz a interligação entre a Escola e a Instituição de Saúde. Porém, importa realçar que o 

acompanhamento e supervisão de estudantes em ensino clínico tem vindo a alterar-se, ao 

longo dos tempos, a nível dos serviços hospitalares. Assim, se inicialmente esta função era 

assumida pelos enfermeiros com mais anos de serviço, com mais experiência, na maioria 

das vezes pelos enfermeiros especialistas, com o passar dos anos, tem vindo a verificar-se 

que, geralmente, são elementos da equipa de enfermagem mais novos, com menos tempo 

efectivo de desempenho profissional e no serviço que desempenham estas funções. Do 

ponto de vista da formação de novos enfermeiros, esta alteração pode assumir grande 

relevância pelo facto de contrariar uma ideia expressa por Patrícia Benner (2005), de que 

os enfermeiros com mais experiência fazem apelo mais rápido dos seus conhecimentos, 

isto é, têm uma capacidade de resposta muito maior e mais rápida às diversas situações do 

dia a dia e, por conseguinte, uma provável maior capacidade de orientação e de entreajuda 

com os estudantes.  

O conhecimento desta realidade, e partindo do pressuposto que a tutoria de 

estudantes é uma situação que condiciona alguma mudança nas dinâmicas diárias do 

enfermeiro, permitiu formular várias questões que estiveram na base do desenvolvimento 

deste trabalho. Assim, será que os enfermeiros indigitados para serem tutores de estudantes 

apresentam níveis de stresse elevados? Poderá o stresse dos tutores estar relacionado com a 

sua idade, com a experiência profissional ou com a preparação formativa para ser tutor? 

Será que o stresse dos tutores influencia o apoio dispensado aos estudantes? Será que o 

comportamento assertivo de ambos, poderá influenciar o apoio dispendido pelo tutor e a 

aprendizagem do estudante em ensino clínico?  

Diversos estudos têm sido realizados no âmbito da quantificação e influência do 

stresse no desempenho dos estudantes de enfermagem em ensino clínico, mas poucas 
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abordagens têm sido feitas relativamente ao acompanhamento e desempenho dos 

enfermeiros tutores. Desconhece-se mesmo qualquer estudo que tenha sido realizado no 

sentido de avaliar a influência do stresse dos enfermeiros tutores no apoio aos estudantes 

de enfermagem em ensino clínico. Esta abordagem pareceu-nos bastante pertinente, 

partindo do princípio de que, como afirma Eduardo Marçal Grilo no prefácio à obra de 

Mota-Cardoso et al (2002, p.8): “O stress nos professores portugueses: Estudo IPSSO 

2000” – “…o aumento do stress é à partida um factor responsável por uma actuação 

menos qualificada e menos conseguida por parte de quem ensina e de quem tem 

responsabilidades…”. 

Neste contexto, propomo-nos com este estudo analisar o apoio dispensado aos 

estudantes de enfermagem, em ensino clínico, pelos tutores, e de que modo o stresse destes 

últimos pode interferir nesse mesmo apoio. Partindo do princípio que a profissão de 

enfermagem é stressante, conforme foi atrás referido e é reconhecido por diversos estudos, 

procuraremos perceber se a tutoria de estudantes, sendo uma função que acresce às 

inúmeras funções diariamente executadas pelo enfermeiro, pode contribuir para que os 

enfermeiros apresentem níveis de stresse elevados.   

Será desenvolvido segundo uma abordagem quantitativa, de carácter exploratório, 

não experimental e descritivo-correlacional. O trabalho divide-se em duas partes: o 

enquadramento teórico e o estudo empírico. 

Relativamente ao enquadramento teórico, está estruturado da seguinte forma: 

No capítulo I, procuramos desenvolver sucintamente a realidade actual da formação inicial 

em enfermagem e diferenciar os conceitos de estágio e de ensino clínico. Procuramos ainda 

descrever algumas formas de parceria entre as escolas de enfermagem e as instituições de 

saúde onde se realiza a formação prática dos estudantes de enfermagem. 

No capítulo II, aludimos ao processo de supervisão abordando alguns conceitos actuais e 

direccionando-os para o processo de supervisão em enfermagem. Apresentamos ainda 

alguns conceitos de stresse (os seus efeitos, com maior enfoque na enfermagem e nas 

consequências que este traz para os seus profissionais) e de assertividade enquanto factores 

que podem interferir no processo de supervisão. 

No capítulo III, fazemos referência ao stresse e à assertividade enquanto factores que 

poderão interferir no processo supervisivo. Procuramos delinear alguns princípios que 

estão inerentes ao stresse, ao stresse em enfermagem e, em relação à assertividade 
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procuramos relacionar a assertividade com o desempenho dos estudantes em ensino 

clínico. 

No que diz respeito ao estudo empírico realizado: 

No capítulo IV, inicia-se a apresentação da investigação empírica, definindo-se o modelo 

de investigação e os procedimentos metodológicos utilizados.  

No capítulo V, é realizada a apresentação descritiva e analítica dos dados e os resultados 

obtidos, de forma a apresentar e descrever a população em estudo. 

No capítulo VI, faz-se a discussão e análise crítica dos resultados obtidos, tendo em 

consideração os autores e os estudos realizados no âmbito da temática e focados no quadro 

teórico apresentado na primeira parte do trabalho. 

No capítulo VII, apresentamos as principais conclusões, as limitações que se nos 

depararam e as questões emergentes que sobressaem do estudo e possíveis sugestões para 

outras investigações, já que, conscientes da obrigatória multidisciplinaridade de que, na 

actualidade, se reveste o sector da saúde, se tenta que esta abordagem seja “aberta” e 

funcione como ponto de partida para outros estudos. 

O facto de não existirem estudos previamente elaborados no âmbito do apoio aos 

estudantes de enfermagem em ensino clínico, acarreta dificuldades pela inexistência de 

instrumentos já validados e direccionados para esta área. 
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1. FORMAR EM ENFERMAGEM 

 

“A formação pode constituir uma dimensão importante na construção da identidade 

profissional. Esta construção relaciona-se com aquilo que a pessoa faz, como vê a sua 

profissão, e como os outros a vêem.” 

(Bártolo, 2007, p.24) 

 

Segundo o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), descrito 

no número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro, a Enfermagem é a 

“profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao 

ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está 

integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível.” 

Ser enfermeiro pressupõe então, implicitamente, o assumir de responsabilidades na 

execução dos cuidados de enfermagem, qualquer que seja a área onde se prestem esses 

cuidados. A essência dos cuidados de enfermagem baseia-se na relação permanente com o 

outro, no contacto físico, na comunicação (Carvalho, 2002, p.254), sendo a enfermagem 

referida como “[...] uma profissão [...] que tem como objectivo prestar cuidados de 

enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, [...] de forma que 

mantenha, melhore e recupere a saúde, ajudando-o a atingir a sua máxima capacidade 

funcional, tão rapidamente quanto possível” (n.º 1 do Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 161/96, 

de 4 de Setembro). 

Os Cuidados de Enfermagem, de acordo com o mesmo Decreto-Lei, são entendidos 

como “[...] as intervenções autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no 

âmbito das suas qualificações profissionais”, tendo por base a interacção entre enfermeiro 

e utente, indivíduo, família, grupos e comunidade e partindo do princípio de que o cuidado 

deverá ser centrado nas necessidades dos indivíduos, decorrente do estabelecimento de 

uma relação de ajuda e de acordo com a utilização de uma metodologia de trabalho com 

base no processo de enfermagem. 

Neste sentido, a formação em enfermagem preconiza o desenvolvimento global dos 

formandos, pensando o estudante como um ser único e portador de uma cultura própria, 

com uma diversidade de experiências que lhe permite o desenvolvimento de projectos 



A Formação Inicial em Enfermagem 

 

28 

pessoais e sociais de âmbito escolar e/ou não estritamente profissional. Partindo do 

princípio de um modelo centrado na aquisição de conhecimentos, promove também o 

desenvolvimento individual, orientando para a criatividade e apelando-se à capacidade de 

análise e de crítica, encarando-se o estudante como o desenvolvimento de um projecto 

onde a modificação das percepções é considerada como motor de todo o processo de 

mudança. 

O ensino de enfermagem destina-se a capacitar pessoas para o desempenho das 

funções definidas na carreira de enfermagem e, a formação que lhes é ministrada, deve 

contribuir para que adquiram conhecimentos de índole científico e técnico adequados para 

a prestação de cuidados de enfermagem geral, aos três níveis de prevenção, dirigidos ao 

indivíduo, à família e à comunidade. Outras capacidades a adquirir prendem-se com a 

participação na gestão dos serviços de enfermagem, no ensino de estudantes (relacionado 

com a respectiva área de trabalho) e em trabalhos de investigação nas áreas de intervenção 

da profissão.  

Carvalhal (2003, p.3) defende que ”num contexto de crise de valores, de mudanças 

aceleradas na sociedade em geral e no mundo da saúde em particular, a formação em 

enfermagem deve constituir um instrumento de mudança para o futuro, proporcionando 

capacidade de inovação e criatividade, numa dupla dimensão, humanista e técnica, dando 

aos estudantes capacidades de resolver os problemas da vida actual e seus desafios”.  

Na mesma linha de pensamento, também Oliveira (1995, p.8), citando António 

Nóvoa, declara que "a formação deveria desenvolver nos alunos as competências 

necessárias para mobilizarem em situações concretas os recursos teóricos e técnicos 

adquiridos." 

Sendo assim, é pertinente pensar que toda esta formação deverá ser alicerçada na 

criação de capacidades que conduzam à autonomia e capacidade de decisão do estudante e 

futuro profissional.  

Carvalhal (2003, p.7), afirma ainda que “o objectivo último do Curso Superior de 

Enfermagem é formar enfermeiros competentes. Para isso, há que desenvolver 

modalidades de formação e processos de ensino/aprendizagem que desenvolva nos 

estudantes as várias competências e saberes, para se transformarem de facto em 

enfermeiros competentes”. 
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Tendo por inerência, devido ao carácter prático da profissão, uma forte ligação ao 

contexto de trabalho, a formação em enfermagem caracteriza-se por uma forte 

aproximação às vivências diárias dos enfermeiros em contexto clínico. O desenvolvimento 

de qualquer formação só tem valor quando se concretiza em situações reais. É na prática 

que toda a ideia se torna realidade, adquirindo significado independentemente dos 

pressupostos ou valores definidos à priori. 

São as condições reais da vida quotidiana em que se processa a formação e as 

dimensões sociais das relações entre as pessoas, que se movimentam nesse contexto, que 

ocupam um lugar determinante na formação. 

Mas actualmente, tal como acontece com outros processos formativos, a formação 

dos enfermeiros tem vindo a sofrer mutações resultantes de alterações a nível social e da 

evolução e desenvolvimento técnico-científico. 

Procuraremos, seguidamente, descrever muito sucintamente as mais marcantes e 

recentes alterações sofridas nos curricula escolares de Enfermagem. 

 

1.1 O ENSINO EM ENFERMAGEM 

 

“Existem três requisitos fundamentais para a afirmação de uma profissão: uma base 

consistente de conhecimentos; um conjunto de meios para os difundir e um elevado nível 

de autonomia.” 

(Abreu, 2007, p.40) 

 

Desde sempre com uma forte ligação ao contexto prático, devido ao também carácter 

prático da profissão, a formação em Enfermagem, de uma forma mais sistemática, teve 

inicio com Florence Nihgtingale, em pleno século XIX. Partindo de Inglaterra, a 

necessidade de formação adequada para a prestação de cuidados hospitalares e familiares 

por parte das enfermeiras, rapidamente se expandiu a outras latitudes, nomeadamente, ao 

resto da Europa, aos Estados Unidos e Canadá (Soares, 1997).  

Em Portugal, é só no final deste mesmo século XIX que se inicia o ensino de 

enfermagem, e, neste caso, associado aos hospitais mais importantes do país: Hospitais da 

Universidade de Coimbra – com ligação à Faculdade de Medicina; Hospital Real de São 

José – com ligação à escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e Hospital Geral de Santo 
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António da Santa Casa da Misericórdia do Porto – com ligação à escola Médico-Cirúrgica 

do Porto (Soares, 1997). 

Se, tradicionalmente, à formação dos enfermeiros é dada uma grande conotação 

religiosa e militar, derivada duma forte ligação a estas práticas, com o passar dos tempos 

assiste-se a uma mudança na orientação dos ensinamentos da enfermagem.  

Neste sentido, a primeira Escola de Enfermagem fundada em Portugal, em Coimbra, 

por Costa Simões, Administrador dos Hospitais da Universidade de Coimbra, procura 

contrariar esta ligação à religião pretendendo assim minimizar o tempo dispendido nas 

práticas religiosas (Soares, 1997). Contudo, este facto não invalida que a enfermagem e o 

seu ensino, se mantenha ainda durante muitos anos ligada às práticas religiosas.  

Segundo este autor, o número de escolas com vínculo a Hospitais cresce até meados 

do século XX, altura em que o estado, reconhecendo a falta de adequada instrução técnica 

e a deficiente preparação dos enfermeiros, resolve assumir a responsabilidade de definição 

dos planos de estudos e programas, bem como a fiscalização e funcionamento das escolas. 

Surgem então escolas dependentes do Ministério da Educação e, outras, privadas, que 

começam a despontar em vários locais por todo o país, e que darão, mais tarde, origem às 

actuais Escolas Superiores de Enfermagem. A preocupação da formação em Enfermagem 

coloca-se, assim, na apropriação de saberes teóricos e práticos, que se reflectirão na 

qualidade dos cuidados de saúde prestados. A formação dos enfermeiros evolui no sentido 

de adequar os conhecimentos às práticas e definem-se programas curriculares de três anos 

(Soares, 1997). 

O Decreto-Lei n.º 480/88 de 23 de Dezembro, integrando o ensino de enfermagem no 

Sistema Educativo Nacional e as respectivas escolas no Ensino Superior Politécnico, 

contribui para o desenvolvimento de uma formação científica, técnica e relacional, 

proporcionando a cada escola a autonomia para elaborar o seu plano curricular.  

Integrada no ensino superior, a formação inicial em Enfermagem, com a duração de 

três anos, passa a conferir o grau académico de Bacharel (regulado pela Portaria n.º 195/90 

de 17 de Março – D.R. n.º 64 de 17/3/1990, Iª série). Posteriormente, regulado pela 

Portaria n.º 799-D/99 de 18 de Setembro – D.R. n.º 219 de 18/9/1999, Iª Série-B, com a 

duração de quatro anos, confere o grau académico de Licenciatura em Enfermagem.  
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Em ambos os casos, a estrutura curricular anda em torno de duas grandes vertentes – 

o ensino teórico e o ensino prático, que se devem articular de forma adequada, sendo que a 

segunda não deve ter uma carga horária inferior a metade da carga horária total do curso. 

Pode-se ainda referir que este processo de aquisição da Licenciatura em Enfermagem 

foi passível de um período de transição, que coincide também com a alteração da duração 

do curso de três para quatro anos. Esta transição ocorre, assim, através da regulamentação 

de um Ano Complementar de Formação e de um Curso de Complemento de Formação. 

Regulados pelo Decreto-Lei n.º 353/99, de 3 de Setembro, o primeiro possibilitou a 

aquisição do grau de licenciado pelos enfermeiros que finalizaram o curso de bacharelato e 

prolongaram de imediato os seus estudos por mais um ano e, o segundo, destinou-se a 

enfermeiros detentores de grau de Bacharel ou equivalente legal (com a obtenção de 

equivalência a Bacharel), que pretenderam fazer mais um ano de formação escolar para 

adquirir, assim, o grau de Licenciado em Enfermagem. Visaram, ambos, conforme descrito 

no Decreto-Lei n.º 353/99, “assegurar o reforço, a extensão ou o aprofundamento da 

formação em enfermagem”. 

Do ponto de vista da evolução da Enfermagem, importa também referir a formação 

pós graduada que actualmente é leccionada nas Escolas, já que esta também decorreu da 

evolução normal e dos ganhos que se foram obtendo ao longo da evolução lenta, e nem 

sempre pacífica, da Enfermagem. É com a Portaria n.º 1144/82, de 13 de Dezembro, que 

são criadas as condições para a leccionação dos Cursos de Especialização em Enfermagem, 

permitindo a aquisição por parte dos profissionais, de saberes específicos sobre 

determinadas áreas do desempenho profissional, nomeadamente, Reabilitação, Saúde 

Pública, Saúde Mental e Psiquiátrica, Obstetrícia e Saúde Infantil e Pediátrica. 

 

 

1.2. O CONTEXTO CLÍNICO 

 

“O ensino clínico é uma oportunidade única de o aluno colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos, mas também de vivenciar experiências a todos os níveis, 

desenvolvendo outras áreas do saber.” 

(Carvalho, 2004, p.69) 
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Desde o início da humanidade que existem cuidados de saúde, pois só através deles é 

que a sobrevivência pôde ser assegurada. Seguindo este ponto de vista, e partindo do 

principio que a aprendizagem é inerente ao desenvolvimento de qualquer profissão, a 

formação académica dos enfermeiros teve desde sempre, na sua essência, uma forte 

componente prática, isto é, grande parte das suas competências são adquiridas em contexto 

de trabalho, através da experimentação e execução das práticas diárias e, neste sentido, o 

ensino clínico sempre ocupou, e continua a ocupar, um espaço muito importante no aporte 

dos diferentes saberes e no desenvolvimento das competências dos enfermeiros.  

Contudo, se inicialmente a formação prática dos enfermeiros era essencialmente um 

treino de habilidades motoras e, na maioria dos casos, sem ser da responsabilidade das 

estruturas formativas, com o passar do tempo e com o reconhecimento da necessidade de 

articular os conteúdos teóricos com a prática em contexto de trabalho, foram sendo 

integrados nos programas escolares momentos de estágio que eram definidos de acordo 

com as necessidades dos estudantes e não das instituições onde estes eram realizados. 

Em meados do século XX, algumas escolas, nomeadamente, a de São Vicente Paulo 

e a Técnica de Enfermeiros, definem os campos de estágio onde os estudantes são 

colocados e estes passam a ser supervisionados pelos enfermeiros que lhes ministraram os 

conteúdos teóricos. Esta é uma evolução franca no ensino da enfermagem que, contudo, 

encontra algumas restrições a nível dos serviços, por exemplo, por carência de materiais 

para a prestação dos cuidados ou por alguma resistência dos profissionais (Soares, 1997). 

No final da década de setenta, com a reforma da carreira de enfermagem (1976) e 

com a necessidade de formar enfermeiros capazes de dar resposta a uma maior incidência 

nas questões sociais e na valorização do indivíduo e respectiva família, em detrimento da 

doença e de aspectos técnicos, o ensino clínico começa a assumir uma grande importância 

na formação dos enfermeiros, procurando-se desenvolver a capacidade reflexiva e critica 

como forma de aquisição de maiores competências para o desempenho (Rodrigues, 1993). 

Outras alterações foram sendo inseridas nos programas escolares sempre com o 

intuito de capacitar mais os estudantes, articulando os conteúdos teóricos com situações 

reais de doença, nos diferentes níveis de actuação e em todo o ciclo vital do homem e em 

diferentes instituições de saúde.  

É só com a Portaria n.º 195/90, de 17 de Março, que se define a componente teórica 

como sendo a parte da formação em cuidados de enfermagem pela qual os estudantes 
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adquirem os conhecimentos, a compreensão, as aptidões e atitudes profissionais 

necessários para planear, prestar e avaliar os cuidados globais de saúde e, a componente 

prática ou de ensino clínico, como sendo a parte da formação em cuidados de enfermagem 

pela qual os estudantes aprendem, integrados numa equipa, em contacto directo com um 

indivíduo são ou doente e/ou com uma comunidade, a planear, prestar e avaliar os cuidados 

globais de enfermagem exigidos, a partir dos conhecimentos e aptidões adquiridos 

anteriormente. O resultado prático desta legislação é que a componente prática é muito 

valorizada e, por esta razão, a carga horária correspondente passa a ser, na maioria dos 

programas escolares, nunca inferior a metade da carga horária total do curso enquanto que 

a componente teórica é de pelo menos um terço dessa carga horária total (Carvalho, 2004). 

Ao longo dos anos, diferentes autores confirmam esta necessidade de valorização do 

ensino clínico e necessidade de uma carga horária maior para a prática clínica e Martin 

(1991, p.162) é de opinião que “o ensino clínico é um meio privilegiado na formação do 

aluno de enfermagem[...] permite ao estagiário desenvolver a sua identidade profissional, 

apreender o seu próprio modo de aprendizagem ou a lançar as bases necessárias à 

construção dos seus conhecimentos profissionais”. 

Também Abreu (2005, p.13) acrescenta outras dimensões e refere que “a formação 

em contexto clínico faculta o desenvolvimento de competências clínicas (gerais e 

especializadas), integração de teoria e prática, criação de disposições para a 

investigação, socialização profissional e formação da identidade profissional, através da 

sucessão de experiências socioclínicas e identificação de modelos profissionais.” Mas, só 

com plena interacção entre indivíduos, contexto de formação e contexto de trabalho, é que 

os processos formativos desenvolvem capacidades de resolução de problemas e de 

pensamento criativo. 

Espadinha (1997, p.31) citando Daniel Jacobi e, aludindo à importância dos ensinos 

clínicos na construção da identidade profissional, refere que “as experiências adquiridas 

nos estágios são um elemento chave e as mais relevantes em toda a formação profissional. 

É aí que o aluno questiona as diferenças entre o que aprende na Escola e a forma de pôr 

em prática os seus conhecimentos. Torna-se, portanto, muito importante, aferir as 

experiências nestes dois locais de formação.” 

Já Napthine, referenciado por Abreu (2003, p.13), considera que a formação em 

enfermagem está ”(...) profundamente dependente da qualidade das aprendizagens em 
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contexto clínico” pelo que argumenta que "a clínica seria um espaço insubstituível para a 

integração de conhecimentos e aquisição de saberes práticos e processuais (...) pois as 

aprendizagens formais e periféricas que aí decorrem (...) facilitam o processo de adesão 

psicológica ao mundo trabalho (...) permitem equacionar as diversas dimensões e 

contornos dos problemas de saúde, com recurso ao pensamento reflexivo (...) facultam aos 

estudantes as bases para a definição de uma «consciência de si» e «definição de si» como 

futuro profissional". 

É muito importante que a aprendizagem nestes contextos seja centrada no processo 

de construção do próprio estudante, não correndo o risco de se estar a promover uma 

aprendizagem apenas por imitação.  

Preconiza-se então que deverá ser dada aos estudantes uma diversidade de 

oportunidades teóricas e práticas, levando-os a trabalhar cada uma destas experiências de 

modo a promover gradualmente a qualidade de cuidados a prestar. Pires et al (2004, p.16) 

afirma mesmo que “os profissionais devem ser formados para o incerto, para o instável, 

para o dinâmico, para o imprevisível, desconhecido e para a necessidade de, a cada 

momento, serem capazes de responder às questões com que se irão defrontar”. 

Referindo-se ao ensino clínico, Carvalho (2004, p.70), salienta a sua importância para 

o estudante e para a escola, sendo necessário a sua adequada preparação. Afirma que “a 

grande complexidade deste tipo de actividade educativa decorre de nela estarem ligados, 

umbilicalmente, os procedimentos com as atitudes, as normas e valores. Temos assim, uma 

mistura complexa, em que o relacionamento entre pessoa é fulcral (...) uma vez que 

abrange alunos e professores, mas também os utentes dos serviços, os profissionais e 

todas as pessoas que de alguma forma fazem parte da vida de um serviço de saúde”. 

É, portanto, integrado numa equipa de enfermagem, onde estabelece relações mais 

próximas e adequadas com os enfermeiros do exercício e com o contacto com a realidade 

que lhe é proporcionado, que o estudante aprende a “enfermagem prática”, o que lhe irá 

facilitar a inserção futura no mundo do trabalho através do conhecimento das regras de 

funcionamento da organização. É nos ensinos clínicos, a partir da realidade que observa e 

pelas experiências que vai adquirindo, que o estudante começa a questionar-se, a reflectir 

sobre as práticas e a compreender o porquê de determinados conhecimentos teóricos, 

começando a interiorizar a realidade dos cuidados de enfermagem. 
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Esta aprendizagem permite, em paralelo, a aquisição de competências de socialização 

que só podem ser adquiridas em contexto de trabalho: o trabalho em equipa, a 

comunicação com a equipa, a organização individual do trabalho, as relações interpessoais, 

a partilha de responsabilidades, as aprendizagens induzidas por novas situações, a tomada 

de decisão, a gestão de conflitos, entre outras, competências estas que na formação teórica, 

nunca serão possíveis de interiorizar completamente. Contudo, esta aprendizagem prática, 

que é efectuada pelos estudantes em ensino clínico, não é isenta de transpor alguns 

constrangimentos para a própria profissão.   

Efectivamente, se o desenvolvimento da profissão ao longo dos tempos, bem como 

do seu ensino, decorreu de forma muito lenta já que derivava de um saber delegado pelos 

médicos o que, encerrando uma certa subserviência, limitava o crescimento, verifica-se que 

o desenvolvimento do corpo de conhecimentos da enfermagem principalmente nas últimas 

duas décadas e, especificamente, em Portugal, tem decorrido a grande velocidade, 

culminando com a sua integração no Ensino Superior Politécnico, o que aparentemente 

veio trazer outras consequências a nível da formação dos novos enfermeiros. 

A necessidade de aumentar o número de estudantes em formação, associado ao 

enquadramento no sistema educativo das escolas superiores de enfermagem com a 

respectiva legislação a dar orientações, nomeadamente, das horas de leccionação dos 

docentes, trouxe algumas modificações a nível do acompanhamento dos estudantes em 

ensino clínico. 

Assim, se em determinada altura da evolução da enfermagem, as escolas chamaram a 

si a formação dos enfermeiros, advindo daí que a responsabilidade era exclusiva dos 

professores enfermeiros e, consequentemente, fazendo com que os enfermeiros da prática 

profissional deixassem de ser solicitados a interferir nessa formação, com a natural 

desvalorização dos saberes oriundos da prática em contraponto com uma sobrevalorização 

de um saber mais teórico, actualmente ocorre o processo inverso e há novamente 

necessidade de recorrer aos profissionais dos serviços para se proceder ao 

acompanhamento dos estudantes em ensino clínico.  

É um facto que, neste contexto, surge evidentemente uma diferença entre uma 

enfermagem ideal (a da escola) e uma enfermagem real (a dos serviços) originando 

questões a nível da orientação do ensino clínico (Carvalhal, 2003).  
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Figueiredo (1995, p.17) refere como causa de existência de um fosso entre a teoria e 

a prática "a dicotomia entre a imagem transmitida pelos livros e pelas salas de aulas e a 

realidade das enfermarias: apesar de todos os recursos audiovisuais de que dispomos 

hoje, não é possível numa sala de aula transmitir toda a complexidade da situação de uma 

pessoa única, vivenciando de forma única as alterações que uma doença lhe provoca”. 

Para Carvalhal (2003, p.XVII), o processo pedagógico, nomeadamente o ensino 

clínico, “…passou a envolver três actores cada um desenvolvendo, no processo, papéis 

diferentes que interagem entre si: o estudante, o professor enfermeiro e o enfermeiro do 

serviço”. 

Neste sentido, considera que estes têm papeis distintos, surgindo o “…professor 

enfermeiro no papel de orientador, como um facilitador da aprendizagem, o enfermeiro do 

serviço, como facilitador da integração no serviço e actualmente, cada vez mais, como 

orientador da própria aprendizagem... finalmente, o estudante, sujeito activo, responsável 

pela sua formação...” 

Definitivamente, a formação em contexto de prática clínica permite aos estudantes de 

enfermagem o ganho de automatismos e confiança, pois segundo Abreu (2007, p.234) 

“…constitui um importante período de aprendizagem, mobilizador e integrador de saberes 

adquiridos e construídos, assim como um espaço fundamental para a transformação da 

identidade” e os esforços a serem desenvolvidos devem ser no sentido de se definirem um 

conjunto de competências de enfermagem que sejam comuns à prática exercida nas 

instituições de saúde e à teoria ministrada nas escolas. 

Pretende-se, como afirma Carvalho (2005, p.11), que o estudante “desenvolva 

competências de carácter científico, técnico e humano, num processo contínuo de 

crescimento e autonomia pessoal, de forma a ser capaz de planear, concretizar, gerir e 

avaliar actividades de enfermagem” e é, na perspectiva de Martin (1991, p.162), “um 

tempo de trabalho, de observação, de aprendizagem e de avaliação, em que se promove o 

encontro entre o professor e o aluno num contexto de trabalho”.  

Abreu (2007, p.13) citando Koh (2002), afirma que o “propósito da aprendizagem 

clínica é facultar aos formandos uma oportunidade para crescer e desenvolver-se como 

pessoa e profissional de saúde.” O mesmo autor realça ainda que “a formação em contexto 

clínico faculta o desenvolvimento de competências clínicas (gerais e especializadas), 

integração de teoria e prática, criação de disposições para a investigação, socialização 
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profissional e formação da identidade profissional”, esta última resultante da visualização 

e interiorização dos diferentes “modelos profissionais” que são observados nas diferentes 

experiências clínicas que o estudante vivencia ao longo da frequência do curso e, também, 

ainda segundo Abreu (2007, p.234) devido “…à sucessiva exposição a contextos onde a 

pessoa pode ser colocada perante situações altamente complexas”. 

Partindo dos pressupostos atrás referidos, assume grande importância a forma como a 

aprendizagem se realiza e, neste caso, é também muito importante a pessoa que acompanha 

ou supervisiona cada estudante e os serviços/instituições de saúde onde estes vão estagiar, 

já que a forma como cada estudante é orientado pode definir o seu futuro profissional. Esta 

suposição está de acordo com Abreu (2003, p.10), quando afirma que “...as instituições de 

saúde devem reconhecer que possuem uma importância central na formação dos 

enfermeiros e que as suas próprias estratégias organizativas interferem com esta 

dimensão formativa” bem como que “as escolas que formam profissionais de saúde não 

ignorem [...] que por elas passa a qualidade de cuidados de saúde”. 

Podemos assim afirmar que a produção de competências não é da exclusiva 

responsabilidade da Escola, mas também do local onde se realiza o ensino clínico, e a 

orientação de estudantes passou a ser função do docente e, também, de quem está na 

prática dos cuidados. Houve, então, a necessidade de optimizar as parcerias com as 

instituições de saúde e com alguns dos seus profissionais, com vista a promover de forma 

adequada o acompanhamento dos estudantes, já que a situação de trabalho, pela sua 

complexidade e pela mobilização de competências múltiplas que exige, pressupõe a 

interacção de uma pessoa ou grupo de pessoas que possam contribuir para a aprendizagem 

dos estudantes, com um maior número de experiências. Surgiram os orientadores 

pedagógicos e os tutores – profissionais que se responsabilizam pela formação e 

acompanhamento dos estudantes em ensino clínico. 

Assumindo-se este facto como um processo positivo para a aprendizagem dos 

estudantes, algumas questões se colocam, nomeadamente, o facto de os profissionais que 

supervisionam os estudantes poderem ser excelentes enfermeiros na prática, competentes 

na supervisão dos cuidados e, do ponto de vista pedagógico, não o ser.  
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1.2.1 Estágio ou Ensino Clínico  

 

“O contacto com o contexto dos cuidados e a proximidade com a pessoa doente 

alteram o carácter provisório de algumas escolhas, confirmam a opção pela enfermagem e 

marcam a diferença com a medicina.” 

(Bártolo, 2007, p.87) 

 

A enfermagem nos últimos trinta anos sofreu uma evolução significativa ao nível do 

conhecimento científico e da formação, ao nível tecnológico e ao nível da filosofia dos 

cuidados resultante de mudanças sócio-culturais, políticas, económicas, demográficas e 

epidemiológicas, das sociedades modernas. 

Os planos de estudos dos Cursos Superiores de Enfermagem, definidos de acordo 

com a Portaria n.º 799-D/99 de 18 de Setembro, têm actualmente, de forma articulada, uma 

carga horária que é dividida em duas componentes: uma primeira, de carácter teórico e 

uma segunda, de prática clínica (aprendizagem em contexto de trabalho) que procura ser, 

na sua essência, promotora de uma aprendizagem experiencial. Alarcão (2001, p.58) refere 

que teoria e prática formam um “conjunto dinâmico e mutável, feito de valores e 

conhecimentos [...] integrado por valores….”  

Há vários autores e modelos que mostram que a aprendizagem se processa 

fundamentalmente pela aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na teoria, ou seja, 

pela experiência, pela vivência prática. Para Abreu (2001, p.140), situando-se no 

pensamento de Shön (1996), esta (a experiência) constitui “um saber oculto no agir 

profissional que só a prática permite formalizar” e permite a produção, formalização e 

transformação de diferentes saberes, como sejam os teóricos, os práticos, os relacionais e 

de contexto, sejam eles formais ou informais. 

Com a formação prática pretende-se criar momentos de aprendizagem que permitam 

aos estudantes o contacto directo com o utente/família/comunidade e com a equipa 

multidisciplinar e proporcionar a aquisição de competências que articulam os referenciais 

teóricos com a realidade prática.  

A componente prática dos cursos de enfermagem, dantes denominada por estágio e, 

actualmente, por ensino clínico, realiza-se em diferentes contextos (quer a nível de 

instituições de saúde hospitalares quer a nível da comunidade), constituindo-se como um 
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momento onde se promove a execução de trabalho e consequente aprendizagem pelo 

estudante, bem como a observação e consequente avaliação por parte do professor. No 

desenvolvimento deste processo, a relação entre professor e aluno assume contornos de 

maior proximidade e confiança.  

Mas porque se faz diferenciação na designação entre estágio e ensino clínico? 

Basicamente, esta situa-se nos pressupostos e modelos que orientam a prática de 

formação das instituições e está relacionada com o momento e a fase de formação em que 

os estudantes se encontram, pressupondo que nos estágios os estudantes adquirem e 

desenvolvem competência para o desempenho profissional e nos ensinos clínicos adquirem 

e desenvolvem habilidades e capacidades para a prática da enfermagem (Fonseca, 2003). 

 O estágio 

Para Vasconcelos (1992, p.28), "os estágios destinam-se a complementar a formação 

teórico-prática, nas condições concretas do posto de trabalho de uma organização que se 

compromete a facultar a informação em condições para isso necessárias."  

A função de um estágio é possibilitar aos aprendentes o conhecimento prático das 

funções profissionais e dos conteúdos teóricos que lhes são leccionados em sala de aula, 

através de um contacto experimental com a realidade e baseia-se no entendimento, hoje 

consolidado pelos pedagogos, de que a teoria sem a prática é incompleta, prejudicando a 

aquisição e consolidação de competências e o acesso imediato ao mercado de trabalho. 

Neste sentido, o estágio é uma actividade que é executada pelos indivíduos com o 

objectivo de os aprimorar profissionalmente, facilitando o acesso, posterior, à vida 

profissional. 

É uma actividade de aprendizagem profissional, social e cultural que consiste na 

participação em situações reais de trabalho, proporcionadas por diferentes instituições de 

saúde públicas ou privadas mas sempre sob a responsabilidade e coordenação da escola a 

que pertence. 

Assume-se a realização de um “contrato” entre a escola (e o estagiário) e a instituição 

acolhedora, no qual se pretende que a instituição de ensino intervenha como mediadora e 

zele pelo cumprimento preciso do contrato, quer pelo estudante com a realização das 

tarefas que lhe possam estar determinadas, quer pela instituição no proporcionar das 

oportunidades de aprendizagem.  
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Durante a realização do estágio, o estudante aplicará os conhecimentos adquiridos ao 

longo da componente teórica e o objectivo é prepara-lo para o ingresso no mercado de 

trabalho, corrigindo, ao longo do seu desenvolvimento, conceitos e conhecimentos básicos 

leccionados, desenvolvendo outros assuntos específicos, convivendo com situações de 

estudos reais, promovendo o exercício das atribuições da própria profissão de forma a 

capacitar o estudante a actuar na área e a dar respostas de imediato ao mercado de trabalho. 

Para tal, propicia-se o relacionamento com os profissionais, com vista à aquisição e 

assimilação de experiências e procurando desenvolver o conhecimento e a criatividade. 

Preconiza-se, assim, o crescimento do estudante com vista à competência profissional.  

Numa outra perspectiva, conforme também refere Vasconcelos (1992, p.28), o 

estágio, que se entende como “a presença de um técnico numa instituição à qual não está 

contratualmente ligado de forma permanente”, pode caracterizar-se por um período de 

treino oferecido a esse mesmo indivíduo dentro da instituição mas, neste caso, sem a 

mediação da instituição de ensino e com o “objectivo essencial de completar ou 

aprofundar a respectiva formação de base”. É uma estratégia de profissionalização que 

complementa o processo ensino-aprendizagem e é uma realidade que se afigura cada vez 

mais frequente na profissão de enfermagem.  

È, em suma, um momento em que o estudante põe em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo da sua formação, onde, à partida, apenas se requer uma tarefa de 

supervisão quer por parte do professor, quer por parte do enfermeiro do serviço onde se 

realiza o estágio. 

A carência de emprego, bem actual em enfermagem, está a condicionar a realização 

dos chamados “Estágios Profissionais” que se caracterizam por uma fase de preparação do 

indivíduo recém-licenciado para o ingresso no mercado de trabalho, desenvolvendo 

actividades que relacionam e integram a formação teórica com a actividade profissional.  

O ensino clínico 

No artigo 1º da Directiva Comunitária n.º 77/453/CEE, de 27 de Junho de 1977, vem 

definido como sendo “[...] a parte da formação em cuidados de enfermagem pela qual o 

estudante aprende, integrado numa equipa, em contacto directo com o indivíduo são ou 

doente e/ou com uma colectividade, a planear, prestar e avaliar os cuidados globais de 

enfermagem exigidos, a partir dos conhecimentos e aptidões adquiridos.” Esta directiva é 

reforçada pela Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
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Setembro de 2005, no nº 5 do seu artigo 31, que define o ensino clínico de enfermagem a 

nível Europeu. Aponta a necessidade deste ensino ser ministrado em hospitais e outras 

instituições de saúde e na colectividade, sob a responsabilidade de enfermeiros docentes e 

com a cooperação e a assistência de outros enfermeiros qualificados. 

Neste contexto, participando nas actividades dos serviços em causa, na medida em 

que concorra para a sua formação, o estudante de enfermagem “[...] aprende, não só a ser 

membro de uma equipa, [...] organizando os cuidados globais de enfermagem, incluindo a 

educação de saúde para indivíduos ou pequenos grupos, no âmbito da instituição da saúde 

ou na colectividade.”  

Os objectivos a alcançar num ensino clínico são muito próprios e são definidos na 

Portaria n.º 799-D/99 de 18 de Setembro, no seu Artigo 5.º. Assim, pretende-se assegurar a 

aquisição de conhecimentos, aptidões e atitudes necessárias às intervenções autónomas e 

interdependentes do exercício profissional de enfermagem bem como aprender a assumir 

as responsabilidades que os cuidados de enfermagem implicam. 

Com o ensino clínico pretende-se que os estudantes desenvolvam conhecimentos e 

capacidades nas intervenções de enfermagem nos domínios técnico, científico, 

comunicacional e relacional, bem como que desenvolvam competências a nível cognitivo, 

motor, pessoal, social e vocacional, no sentido de “bem-fazer” enfermagem, no sentido de 

prestar cuidados de enfermagem promotores de ganhos em saúde nas pessoas, famílias e 

comunidade. Procura-se que sejam capazes de desenvolver o seu pensamento reflexivo e 

desenvolver um trabalho sistemático de pesquisa visando o seu desenvolvimento como 

futuro enfermeiro.  

O ensino clínico deve ser pensado e coordenado com o ensino teórico, a parte da 

formação na qual os estudantes de enfermagem adquirem os conhecimentos, a 

compreensão, as aptidões e atitudes profissionais necessários para planear, prestar e avaliar 

os cuidados globais de saúde, de tal modo que os conhecimentos e experiências possam ser 

adquiridos de forma adequada. Surge assim como um momento de aprendizagem baseado 

na reflexão, na análise de cada situação e quem supervisiona, deve promover a 

aprendizagem prática baseada numa perfeita conjugação com os conhecimentos teóricos. 

O Ensino Clínico é uma etapa de um percurso, onde se inserem uma diversidade de 

experiências que tiveram lugar quer em sala de aula, quer em outros diferentes contextos 

de formação. Para além disso, existe outras áreas em que se procura promover a 
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aprendizagem e que se prendem com a capacidade de reflexão sobre os princípios éticos 

orientadores da actuação do enfermeiro ou a capacidade de análise crítica que deve estar 

presente na actuação do enfermeiro, para colaborar na resolução dos problemas de saúde 

da pessoa, família e comunidade. 

Preconiza-se favorecer o desenvolvimento integral da personalidade dos educandos, 

considerando o estudante como um ser único que é, portador de uma cultura particular e 

com uma diversidade de experiências que lhe permite ter uma intervenção activa a vários 

níveis, facilitando o desenvolvimento de projectos pessoais e sociais de âmbito não 

estritamente profissional.  
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2. PARCERIAS E FORMAÇÃO 

 

“Os locais de estágio, que são os mesmos do exercício profissional, esperam por 

vezes, profissionais aptos para tudo, dominando as técnicas necessárias à sua função”. 

(Hesbenn, 2000) 

 

Apesar da enorme relevância que se procura dar ao ensino clínico e de este ser 

internacionalmente reconhecido como relevante na formação dos enfermeiros, a grande 

realidade é que tem sido deixado ao critério de cada escola e à boa vontade dos 

enfermeiros e dos serviços de saúde.  

Com o Decreto-Lei n.º 206/2004, de 9 de Agosto, procurou-se clarificar a relação 

entre as instituições de ensino de enfermagem e as instituições prestadoras de cuidados de 

saúde. As características particulares da formação em enfermagem requerem, da parte dos 

responsáveis pela mesma, uma intervenção no sentido de proporcionar a todos os que dela 

usufruem, uma abordagem promotora do desenvolvimento de competências, onde o saber 

prático cresça sustentado num saber teórico. É nesta perspectiva, e em resposta aos novos 

desafios, aos novos paradigmas, de um ensino baseado no desenvolvimento de 

competências em detrimento de um caracterizado na aquisição de conhecimentos (Decreto-

Lei n.º 74/2006, de 24 de Março) que a cooperação escola/organizações de saúde surge 

como paradigma emergente à formação em enfermagem, nomeadamente no contexto de 

ensino clínico, onde o equilíbrio dinâmico entre a teoria e a prática é essencial.  

Toda a situação de trabalho, pela complexidade que apresenta, pressupõe a interacção 

entre pessoas, assumindo, por isso, um potencial formativo. Neste sentido, é necessário que 

as competências dos intervenientes, adquiridas em contextos formativos díspares, sejam 

exploradas e direccionadas no mesmo sentido, através de interacções recíprocas, com o 

objectivo de consciencializar para um bem comum – a formação de profissionais 

competentes. Este é um princípio importante e, para a sua concretização, devem ser 

previamente definidas e estabelecidas estratégias entre quem promove a formação e as 

instituições de acolhimento, com vista à concretização de um objectivo, que se entende 

comum, de formar bons profissionais, pois à escola interessa colocar no mercado 

indivíduos altamente qualificados do ponto de vista científico e técnico e, aos serviços, 

interessa receber os profissionais mais qualificados para que o desempenho seja 
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potenciador de uma maior produtividade. Nesse sentido, tanto as escolas de enfermagem 

como os serviços prestadores de cuidados de saúde, devem procurar o estabelecimento de 

relações mais próximas e vantajosas com vista a uma interligação entre a formação e a 

lógica do trabalho, permitindo uma maior qualificação dos contextos de trabalho.  

Contudo, a prática actual não confirma ainda esta realidade e o que se tem verificado 

é um posicionamento nitidamente contrário de ambos os lados, isto é, a escola forma os 

estudantes com aptidões generalistas, independentemente das reais necessidades das 

instituições parceiras e estas aceitam os estudantes para a formação prática, sem qualquer 

preocupação de os dotar de conhecimentos especializados, por exemplo, de um 

determinado serviço, para no futuro poderem entrar para os seus quadros. Esta realidade, 

que em nada tem sido benéfico para a aprendizagem dos estudantes de enfermagem, 

diríamos mesmo para a enfermagem, resulta de uma barreira que separa a enfermagem 

“que ensina” da enfermagem “que executa”, isto é, a teoria da prática, e caracteriza-se 

fundamentalmente, por uma dificuldade em comunicar.  

A formação, hoje, já não pode ser vista como um momento isolado na vida dos 

estudantes e a competência só existe quando é aplicada. Neste sentido, o local onde as 

aprendizagens são aplicadas intervém também na aquisição dessas competências. Significa 

isto, que não é exclusivamente a escola que produz competência mas também o local de 

trabalho e, nesta ordem de pensamento, deverá haver uma maior interacção escola/serviços 

de saúde para que a teoria possa interferir com a prática e a prática possa influenciar a 

teoria. A orientação e supervisão dos estudantes em ensino clínico não podem ser apenas 

função do docente mas também de quem está na prática dos cuidados. 

Não restam então dúvidas que será necessário uma articulação entre os dois espaços 

de formação para que os jovens possam desenvolver competências, que não servirão só 

para uma mais fácil transição do mundo escolar para o do trabalho e para uma melhor 

socialização profissional, mas também para potencializar o seu desenvolvimento pessoal e 

social. 

Esta ideia é confirmada por Carvalhal (2003, p.27) que referindo uma ideia de 

Amador (1991) diz que o ensino clínico é “o cerne da formação em enfermagem, porque 

dá aos estudantes a oportunidade de consolidar conhecimentos, socializar-se no papel 

profissional e adquirir valores profissionais”.  
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Há que tomar consciência, que a orientação em parceria criou uma nova dimensão 

territorial que obriga professores e enfermeiros, em conjunto, a recriarem a sua identidade 

e as suas práticas. Amador (1991) referido por Carvalhal (2003, p.61) afirma que “a 

colaboração Escolas/Serviços, no âmbito da orientação em parceria deve ser 

transformada em estímulo para unir o que de melhor existe...” 

A importância da orientação em parceria na formação de profissionais de 

enfermagem reside no facto de cada um dos intervenientes no processo contribuir com os 

saberes e competências que melhor domina, proporcionando-se assim uma formação aos 

estudantes mais completa, coerente e sólida e com a probabilidade de melhor responder às 

suas reais necessidades. 

Carvalhal (2003, p.63) reconhece que para os estudantes esta dualidade de papeis 

entre professores e enfermeiros é importante já que “...vêem os professores enfermeiros, 

como professores, que têm por função ensinar a ser enfermeiro (...) e vêem os enfermeiros 

dos serviços, como pessoas que praticam a enfermagem e com os quais aprendem a ser 

enfermeiros”. Realça ainda que “...provavelmente, quem terá o papel de modelo de 

enfermeiro, para os estudantes, serão os enfermeiros dos serviços onde o ensino clínico 

decorre”.  

Constata-se assim que nenhum papel (professor e enfermeiro) deve ser minimizado e 

que a didáctica dos cuidados de enfermagem tem um papel fundamental no processo de 

formação pelo que os estudantes necessitam de orientadores que estejam comprometidos 

com o Cuidar, onde os papeis que lhes estão inerentes são o de inspirar nos estudantes de 

enfermagem uma atitude cuidativa e o prazer de aprender. 

Carvalhal (2003, p.157) refere que, neste contexto de parceria para uma formação 

que pretende desenvolver pessoal e profissionalmente indivíduos para uma prestação de 

cuidados de qualidade, “…a escola deve atender às valorizações do papel de orientador 

clínico geradas no micro-sistema da aprendizagem clínica e organizar o processo de 

formação tendo em conta as organizações de saúde/escolas, a relação teoria/prática de 

enfermagem e por último, a relação entre enfermeiros/professores”. 

Neste particular da relação professor/enfermeiro, a escola tem, aqui, grande 

responsabilidade pois mesmo que o enfermeiro seja um profissional competente, irá 

desempenhar o papel ou as funções que seriam cometidas ao docente, quer de integração 

do estudante, quer de acompanhamento e avaliação final, e deverá ser acompanhado em 
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todo o processo de muito perto já que sendo um profissional competente na área da 

prestação de cuidados pode não ter competência na área do acompanhamento pedagógico, 

ou seja, no âmbito da supervisão orientada para a aprendizagem significativa. E portanto, 

podemos ter um orientador pedagógico ou um tutor, que do ponto de vista de supervisão 

para os cuidados seja ajustado, excelente, mas que do ponto de vista de orientação 

pedagógica possa não o ser. Nessa perspectiva, qualquer pessoa, qualquer profissional, por 

muito perito que seja no âmbito dos cuidados deverá ter uma formação orientada para o 

desenvolvimento da supervisão pedagógica, cabendo ao professor e/ou à escola a 

responsabilidade de fomentar a realização desse acompanhamento e da formação 

adequada. Portanto, quando temos a figura do orientador pedagógico e/ou do tutor nos 

ensinos clínicos a orientar estudantes, deverá ser salvaguardada a articulação 

escola/serviços com a figura do supervisor que será o professor da escola. Desta forma, 

havendo uma boa articulação entre as instituições parceiras na formação, dá-se mais um 

contributo para a formação adequada dos estudantes já que “As escolas devem (...) 

preparar os alunos para a filosofia da qualidade e para dominarem algumas ferramentas 

utilizadas pelas instituições de saúde” e “por outro lado, as instituições de saúde devem 

reconhecer que possuem uma importância central na formação dos enfermeiros” (Abreu; 

2003, p.10) 

No sentido de assegurar a qualidade dos cuidados, a segurança para o cliente e uma 

aprendizagem efectiva em contexto de desenvolvimento profissional hoje assume grande 

importância a questão da supervisão clínica como elemento de carácter processual. Esta 

importância advém, nomeadamente, de factores definidos para a melhoria continua da 

qualidade pelo Kings Found de Inglaterra e vários outros sistemas que, cada vez mais, são 

pontos de referência na certificação da qualidade das instituições de saúde.  

É evidente que o conceito da qualidade, no âmbito das instituições de saúde, inclui 

também a supervisão dos enfermeiros e dos estudantes de enfermagem, enquanto 

prestadores de cuidados e frequentadores dessas instituições e, portanto, são os próprios 

serviços que tomam á sua responsabilidade a qualidade dos cuidados e a segurança para o 

cliente, incluindo nas suas equipas a supervisão dos estudantes.  

Segundo Carvalhal (2003, p.57) “tal modalidade evoca de imediato a elaboração de 

projectos comuns, que na formação em enfermagem envolvem: escolas, organizações de 

saúde; a articulação entre os actores da formação e da prática profissional”. 
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Afirma ainda que “como consequência do desenvolvimento das parcerias, os 

horizontes e a articulação escolas/sociedade alargaram-se. As parcerias são cada vez 

mais comuns e traduzem uma modalidade de colaboração entre organizações e os seus 

actores com o objectivo de realizarem actividades em comum”. 

Tendo em conta a normalização destas parcerias é importante a análise, discussão e 

publicação da definição dos princípios orientadores da cooperação e co-responsabilização 

entre os estabelecimentos de ensino e os serviços prestadores de cuidados de saúde, na 

formação em Enfermagem, tendo em vista uma formação de qualidade. 
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1. CONCEITOS DE SUPERVISÃO  

 

“…processo dinâmico, interactivo, mediador, facilitador e potenciador da 

aprendizagem experiencial, baseado numa relação de confiança e ajuda entre todos os 

intervenientes, onde cada um desempenha funções e estabelece estratégias que permitam 

atingir uma finalidade comum…” 

(Fonseca, 2006)  

 

A implementação crescente no nosso dia a dia do conceito de supervisão e das 

práticas de supervisão, decorre da também crescente teorização deste processo de trabalho 

a que não é alheia a abordagem que lhe tem sido feita por diferentes autores, oriundos de 

diversos quadrantes profissionais de actuação humana. Por este motivo, o conceito de 

supervisão tem tido, ao longo destes últimos anos, importantes contributos que têm 

permitido a sua evolução em termos de prática profissional.  

No Dicionário da Língua Portuguesa, Costa e Melo (2004, p.1574) definem 

supervisão como “acto ou efeito de supervisionar, coordenar ou inspeccionar; função de 

supervisor” e supervisor como ”pessoa encarregada de dirigir um trabalho ou de orientar 

um grupo de pessoas na execução de um projecto”. 

Através destas definições, pode-se constatar que o conceito de supervisão e, por 

inerência, de supervisor, está muito ligado a dois ambientes. O primeiro, o ambiente 

laboral onde o acto de supervisionar implica coordenar, inspeccionar, dirigir um trabalho 

ou projecto e, neste caso, um indivíduo assume essas funções para promover a consecução 

dos objectivos definidos. Um segundo, o ambiente formativo, em que implícita à função de 

supervisionar, coordenar e inspeccionar, está a existência de um superior 

conhecimento/competência de um indivíduo, em relação a quem é coordenado e 

inspeccionado.  

Esta dupla conotação está presente nos conceitos de supervisão de todos os autores, 

independentemente da área de intervenção e de ocorrência do processo supervisivo.  

Um outro autor, Cutcliffe, referido por Garrido (2004, p.35) analisando um 

documento do United Kingdon Central Council (1993) mantém esta dupla intervenção 

quando se refere à supervisão como “um processo formal de sustentação profissional e de 

aprendizagem que permite aos profissionais desenvolver conhecimentos e competências”.  
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Franco (2000, p.32), define supervisão como sendo “o processo em que uma pessoa 

experiente e bem informada orienta o aluno no seu desenvolvimento humano, educacional 

e profissional, numa actuação de monitorização sistémica da prática, sobretudo através de 

procedimentos de reflexão e experimentação”. Este autor, para além da prática e da 

experimentação que entende que o supervisado deve vivenciar, valoriza o processo 

reflexivo enquanto complemento importante para a estratégia de aprendizagem.  

Também a United Kingdon Central Council, em 1996, define supervisão clínica 

como “a forma de promover a reflexão através da prática, identificar soluções para os 

problemas, de melhorar a prática e aumentar a compreensão das acções profissionais”. 1 

Alarcão e Tavares (2003, p.16) valorizando todos os contributos como valorizadores 

do indivíduo, referem-se à supervisão como sendo um processo que ocorre num tempo 

continuado e em que um indivíduo em princípio mais experiente e mais informado, orienta 

um outro no seu desenvolvimento humano e profissional. 

Partindo do pressuposto de que, de facto, esse relacionamento existe e que é efectivo, 

deverá ser norteado pela transmissão dos conhecimentos, experiência e valores do 

supervisor ao supervisado sendo que este último, através da aprendizagem efectuada, irá 

melhorar a performance na execução das suas actividades e irá melhorar a sua performance 

enquanto pessoa. 

Bernard e Goodyear (1998) referem supervisão como “an intervention provided by a 

more senior member of a profession to a more junior member or members of that same 

profession. This relationship is evaluative, extends over time, and has the simultaneous 

purposes of enhancing the professional functioning of the more junior person(s), 

monitoring the quality of professional services offered to the client(s) she, he, or they 

see(s), and serving as a gatekeeper of those who are to enter the particular profession”.2  

                                                 
1 Definition of clinical supervision “Clinical supervision brings practitioners and skilled supervisors 

together to reflect on practice. Supervision aims to identify solutions to problems, improve practice and 

increase understanding of professional issues.” (UKCC/NMC 1996). 
2 Uma intervenção efectuada por um membro mais antigo de uma profissão a um membro ou membros 

mais jovens dessa mesma profissão. Esta relação é evolutiva, estende-se no tempo e tem as finalidades 

simultâneas de realçar o trabalho profissional da(s) pessoa(s) mais jovem(ns), monitorar a qualidade dos 

serviços profissionais oferecidos ao(s) cliente(s) e servir como uma  “salvaguarda” a todos os que querem 

incorporar a profissão. 
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Loganbill, Hardy e Delworth (1982) definem supervisão como sendo "an intensive, 

interpersonally focused one-to-one relationship in which one person is designated to 

facilitate the development of therapeutic competence in the other person"3  

Pires et al (2004, p.16), aludindo ao documento “A vision for the future” da National 

Health Service  Management Executive datado de 1993, refere que a supervisão clínica é 

“um processo formal de sustentação da prática, uma aprendizagem que permite aos 

profissionais desenvolver os conhecimentos, as competências e a consciência da 

responsabilidade da prática clínica, realçar a protecção do consumidor  de cuidados e 

incrementar a seguranças das práticas em situações clínicas complexas”.   

As definições de supervisão que os diversos autores oferecem não sendo 

substancialmente muito diferentes, apresentam algumas variantes que derivam, 

essencialmente, da maior ou menor importância dada a determinados factores como sejam, 

o âmbito da disciplina e a experiência do supervisor, o contexto em que é efectuada a 

supervisão, se é um contexto de ensino ou profissional, o uso ou não de diferentes 

estratégicas, como é o caso da reflexão. Por outro lado, algumas diferenças prendem-se 

exclusivamente com o grau de abrangência de alguns autores que abarcam nas suas 

definições amplitudes que outros não valorizam, como seja o desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Hoje em dia encara-se a supervisão como um instrumento que pode contribuir para o 

aumentar das competências teórico-práticas dos indivíduos, pois está-lhe intimamente 

ligado um conceito que é extremamente importante e contribui sobremaneira para a 

construção de um corpo de conhecimentos mais consistente do ponto de vista cognitivo 

destes indivíduos – falamos claramente da reflexão, referida anteriormente por alguns 

autores. 

A necessidade de cada vez mais as práticas serem alvo de reflexão, trouxe uma 

valorização qualitativa ao ensino da enfermagem. Formar indivíduos reflexivos que 

pensem as suas acções, só pode, a médio e longo prazo, aumentar a qualidade dos cuidados 

prestados. Por sua vez, com o aumento da complexidade dos cuidados a prestar, as 

                                                 
3 Um relacionamento intenso, interpessoal, focalizado no um-para-um em que uma pessoa é designada 

para facilitar o desenvolvimento da competência terapêutica numa outra pessoa. 
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exigências serão cada vez maiores e uma supervisão adequada terá, aqui, um papel 

fundamental para o estímulo dessa reflexão (quadro 1). 

 

Quadro 1 – Supervisão, Reflexão e Qualidade dos cuidados 

 
 

O contexto formativo da supervisão deve propiciar o desenvolvimento desta e de 

outras capacidades, de atitudes e de conhecimentos no indivíduo e, deve proporcionar o 

contributo de cada uma destas qualidades para o desenvolvimento da competência 

profissional. O seu desempenho (da supervisão), pela sua natureza, pressupõe requisitos e 

formação especializada já que, sendo uma actividade de natureza relacional, se assume 

como um processo de uma elevada complexidade (Alarcão, 2001/2003). 

Prática 
(maior complexidade) 

SUPERVISÃO 

↑ Reflexão ↑ Qualidade 
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2. - FASES DO PROCESSO DE SUPERVISÃO 

 

“A prática de supervisão adquire estruturas, modelos e cenários que se constituem 

na descrição e explicação da realidade da supervisão, ou seja, descrevem os sistemas, 

estratégias, meios e requisitos que permitam responder aos interesses de cada um e de 

todos os intervenientes no processo”. 

(Fonseca, 2003) 

 

O processo de supervisão não é um processo contínuo e, nesse sentido, Alarcão e 

Tavares (2003, p.80) definem a supervisão como uma “acção multifacetada, faseada, 

contínua e cíclica”.  

Partindo deste pressuposto, podemos encontrar na bibliografia consultada, diferentes 

autores que contextualizam o processo de supervisão em diferentes fases. Apresentamos 

aqui, sumariamente, alguns desses modelos, que entendemos poderão adequar-se à prática 

da supervisão de estudantes de enfermagem em ensino clínico. A sua explanação decorrerá 

de acordo com o número de fases que são definidas pelos autores, partindo-se do modelo 

com menor número de fases para o modelo mais completo. 

Assim, o primeiro ciclo de supervisão a considerar está enquadrado no modelo de 

supervisão apresentado por Stones (1984), citado por Alarcão e Tavares (2003). Este 

modelo preconiza que a supervisão vem após o conhecimento e a observação e assenta 

numa relação dialéctica entre a teoria e a prática. Aqui, o ciclo de supervisão consiste em 

três etapas:  

a) Preparação das actividades formativas,  

b) Discussão das mesmas; 

c) Avaliação do ciclo de supervisão. 

O autor considera ainda que as duas primeiras etapas, podem subdividir-se, cada uma 

delas, em duas, uma de planificação e outra de interacção. 

Já para outros autores, como é o caso de Goldhammer (1980), citado por Alarcão e 

Tavares (2003, p.26), o ciclo de supervisão desenvolve-se apenas em cinco fases:  

a) Encontro pré-observação, que tem lugar antes da actividade formativa e preconiza 

atingir na sua globalidade dois objectivos: o primeiro, é o de orientar o supervisado na 

resolução de inquietações que ele possa sentir, bem como na avaliação, análise e resolução 
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de problemas ou inquietudes que sejam previsíveis acontecerem, e, o segundo, trata-se de 

decidir e dar a conhecer em que aspectos vai incidir a atenção do supervisor durante todo o 

processo formativo. Nesta fase, verifica-se uma necessidade premente de definir o conceito 

de supervisão, os papéis e objectivos de cada um dos actores intervenientes no processo, no 

sentido de que seja possível estabelecer uma comunicação natural; 

b) Observação propriamente dita, isto é, conjunto de actividades desenvolvidas pelo 

supervisor, de forma a obter dados e informações sobre o processo de formação e sobre o 

desempenho do supervisado;  

c) Análise dos dados resultantes da observação. Os dados obtidos necessitam de ser 

ordenados e analisados, de acordo com a natureza, tipo e objectivo da observação, com 

vista à tomada de decisão;  

d) Encontro pós-observação. Em tudo semelhante à primeira fase, é importante manter 

uma comunicação isenta de ambiguidades e ter sempre presente que o supervisado deve 

desempenhar um papel interventivo e activo neste processo. Contudo, nesta fase a 

finalidade é o supervisado reflectir sobre a sua prática, o seu desempenho, de modo a 

alterar, se necessário, qualquer aspecto que não esteja de acordo com o previamente 

acordado relativamente às suas funções. A intervenção do supervisor, bastante importante 

nesta fase, desenvolve-se no sentido da orientação desse processo de reflexão. Para isso, 

recorrerá à análise e interpretação dos dados efectuadas, bem como às dúvidas suscitadas a 

necessitar de esclarecimento por parte do supervisado, às hipóteses colocadas e às 

estratégias de supervisão que melhor se adeqúem à sua função de agente de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

e) A análise e avaliação periódicas do próprio processo realizado e dos efeitos obtidos 

poderão mostrar-se convenientes. Apresentam, assim, uma quinta fase – balanço ou 

avaliação do próprio processo.  

Um outro autor, Nicklin (1997), citado por Sloan (1999, p.528), define que o 

processo de supervisão clínica se desenrola segundo um ciclo, que compreende seis fases 

distintas: 

a) Análise prática do objectivo, isto é, apreciação de situações-problema (por exemplo, 

competências clínicas, dimensão relacional); 

b) Identificação do problema – clarificação das áreas dos problemas identificados; 
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c) Contextualização, através da definição dos objectivos de intervenção que salvaguardem 

expectativas, obrigações e aspirações da instituição, utentes e do próprio profissional; 

d) Planeamento de uma intervenção adequada à situação-problema identificada; 

e) Implementação das acções planeadas; 

f) Avaliação dos resultados e do processo de supervisão.  

Abreu (2002, p.55) considera que o modelo supracitado, “…para além de possuir um 

enquadramento conceptual consistente, está profundamente direccionado para a prática 

clínica na globalidade e não apenas para dimensões emocionais”. 

Já Cogan (1973), citado por Alarcão e Tavares (2003), propõe oito fases. No seu 

entender, as três fases adicionais que Cogan apresenta não passam de subdivisões das fases 

principais apresentadas por Goldhammer. Assim, afirmam que o estabelecimento da 

relação entre o supervisor e o supervisado (fase 1), a planificação da aula (fase 2) e a 

planificação da estratégia de observação (fase 3) são três momentos do encontro pré-

observação. Do mesmo modo, a terceira fase em Goldhammer e outros, é subdividida por 

Cogan em duas fases distintas (fase 5 – análise de dados; fase 6 – planificação da 

estratégia da discussão). As fases 7 e 8 apresentadas por Cogan são em tudo equivalentes à 

quarta e quinta fases, definidas por Goldhammer e outros.    

Confrontando os ciclos referidos, ressalva-se que, embora o número de fases 

apresentado seja diferente, o processo de supervisão é em tudo semelhante e implica, em 

todos os modelos, uma atitude pedagógico-relacional, com vista ao desenvolvimento do 

supervisado e à sua construção pessoal e profissional. Por outro lado, subjacente a todas as 

fases, assume-se como essencial a manutenção de um diálogo interpretativo e construtivo, 

sempre na perspectiva de uma supervisão clínica reflexiva. 
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3. - SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM 

 

“…um atento e abrangente olhar que contemple e atente ao perto e ao longe, ao dito 

e ao não dito, ao passado e às hipóteses de futuro, aos factos e às interpretações possíveis, 

[…], ao ser e à circunstância, à pessoa a ao seu próprio devir.” 

(Sá-Chaves, 2000, p.127) 

 

Desde sempre, na formação em enfermagem, se terá recorrido a processos de 

supervisão. Sendo uma profissão essencialmente de cariz prático, muitos dos 

procedimentos aprendidos pelos profissionais mais jovens, eram por eles executados após a 

visualização da sua execução por um indivíduo mais experiente e, sob a sua vigilância. 

Portanto, quem ensinava demonstrava numa primeira fase e depois observava ou 

supervisionava o aprendiz a executar, fazendo os respectivos reparos ou correcções e 

dando alguns conselhos de como se poderia executar de uma forma mais adequada. Esta 

forma de ensinar era prática das nossas escolas de enfermagem e, era possível, atendendo a 

que cada professor era responsável por um número reduzido de estudantes.  

Partindo deste pressuposto, a supervisão era vista com um carácter avaliativo, mais 

do que formativo. 

Um outro facto que igualmente contribui para a conotação de avaliação à supervisão, 

está também enraizado nas origens da enfermagem e situa-se a um nível já profissional. 

Desde muito cedo, na enfermagem, sempre que era necessário trabalhar em grupo, a 

estrutura de trabalho ou organograma, apresentava um indivíduo que era responsável por 

direccionar, organizar, comandar, facilitar o desenvolvimento das actividades e avaliar os 

resultados. Este, assumia-se como conhecedor de todo o processo e actividades 

desenvolvidas ou a desenvolver, de forma sistematizada, e seria dotado de alguns atributos 

especiais como a liderança, a capacidade de educar, conhecimento técnico e científico, 

capacidade de organização, capacidade de execução, trabalho em equipa, para além de 

empatia, carisma e bom relacionamento e promovia as boas práticas com fundamentação 

teórica através de uma actividade de supervisão (chefia).  

É esta ideia que está subjacente à supervisão, esta conotação de que só serve para 

avaliar, que surge como obstáculo a uma aceitação maior por parte dos enfermeiros da 

prática, nomeadamente, em contextos de formação contínua (Garrido, 2004).  
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Contudo, a Supervisão Clínica em Enfermagem é também ainda mal entendida por 

continuarem a existir algumas ideias incorrectas sobre o que é efectivamente a Supervisão. 

Algumas concepções que derivam da interpretação directa do termo, levam a que seja 

entendida como um processo no qual a preocupação central de quem supervisiona é de 

apenas “fiscalizar” determinada actividade desenvolvida por quem é supervisado. Neste 

caso, o objectivo final da supervisão seria verificar se determinada actividade foi ou não 

realizada, como foi realizada (de forma correcta ou incorrecta) e se a sua realização foi 

efectiva ou não (Garrido, 2004, p.34).  

Mas, inicialmente pensada como uma prática de vigilância e controle no âmbito da 

formação do enfermeiro, a supervisão, constituiu-se hoje em dia como fundamental para a 

transmissão das competências práticas dos enfermeiros, começando a ser amplamente 

difundida, quer a nível do ensino quer a nível do desempenho profissional, pelo que surge 

cada vez com maior intensidade nas diferentes escolas do país e vem sendo procurada por 

um número cada vez maior de profissionais que querem fazer formação nesta área.  

O fenómeno da supervisão é algo complexo e que exige a quem supervisiona o 

domínio de determinados instrumentos básicos de modo que possa ocorrer uma interacção 

dinâmica entre os intervenientes da relação e sirva de suporte formativo numa situação de 

aprendizagem, nomeadamente, em ensino clínico. Efectivamente, actualmente, quando se 

fala de supervisão, pretende-se que esta seja vista com um cariz mais educativo e menos 

avaliativo, como acontecia até há pouco tempo. 

Torna-se pertinente que o saber e saber-fazer, associados ao saber-ser, sejam uma 

realidade observada e sentida pelo utente, através da qualidade da actuação do profissional 

de enfermagem e sob o acompanhamento próximo da supervisão reflexiva. 

A Supervisão Clínica em Enfermagem tendo surgido das reflexões em torno da 

qualidade das práticas de enfermagem, baseia-se na convicção de que a reflexão estimula a 

auto-aprendizagem e assegura uma enfermagem de alta qualidade. 

Mas o que se entende especificamente por supervisão clínica em enfermagem?  

Na procura da conceptualização, não considerámos importante fazer uma divisão de 

conceitos direccionada para a supervisão de estudantes de enfermagem ou de profissionais. 

Entendemos que a supervisão clínica em enfermagem é um processo que ocorre tendo por 

base um indivíduo praticante, com menor experiência, supervisionado por outro, mais 

experiente. Assim,  Barber e Norman (1987, p.50) sugerem uma definição que, na sua 
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essência, nos diz que a supervisão clínica em enfermagem é “…an interpersonal process 

where a skilled practitioner helps a less skilled or experienced practitioner to achieve 

professional abilities appropriate to their role, and at the same time offers counsel and 

support”. 4 

Já o NHS Executive, citado por Sloan (1999, p.525) em 1993, definia-a da seguinte 

forma: “A term used to describe a formal process of professional support and learning 

which enables individual practitioners to develop knowledge and competence, assume 

responsibility for their own practice and enhance consumer protection and safety of care 

in complex clinical situations. It is central to the process of learning and to the expansion 

of the scope of practice and should be seen as a means of encouraging self assessment and 

analytical and reflective skills.”5 

Para o Departamento de Saúde do Reino Unido (DoH, 1993), trata-se de um processo 

formal de suporte e aprendizagem que proporciona aos alunos ou aos profissionais um 

desenvolvimento integrado de competências, assumir responsabilidade pela sua própria 

prática e promover a qualidade e segurança dos cuidados, especialmente em situações de 

reconhecida complexidade.  

Garrido (2004) refere que supervisão clínica em enfermagem é “um processo 

baseado no relacionamento profissional, entre um enfermeiro que executa práticas 

clínicas e um supervisor clínico de enfermagem”.  

Mas, afinal, para que serve a supervisão?  

Por que será importante que um enfermeiro tenha outro, com mais experiência, a 

observar e a falar (diga-se reflectir) da sua prática?  

                                                 
4 "...um processo interpessoal onde um praticante competente/hábil ajuda um praticante menos 

competente/hábil ou experiente a conseguir as habilidades profissionais apropriadas ao seu papel, e oferece 

ao mesmo tempo conselhos e sustentação". 

5 “termo usado para descrever um processo formal de apoio e aprendizagem profissionais que possibilita a 

cada um desenvolver conhecimento e competência, assumir responsabilidade pela sua própria prática e 

melhorar a protecção ao utente e a qualidade na prestação de cuidados em situações clínicas complexas. 

Central ao processo de aprendizagem e ao alargamento do âmbito da prática, deve ser considerado um meio 

de encorajar a auto-avaliação e as competências analíticas e reflexivas”. 
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É hoje consensual que a supervisão em enfermagem é um instrumento de trabalho, 

estruturado e articulado com o processo de trabalho em saúde e em enfermagem.  

A supervisão é entendida como um processo formal de sustentação da prática, em 

que um profissional experiente apoia, orienta e aconselha um formando na construção do 

seu conhecimento. É uma aprendizagem que permite aos profissionais desenvolver 

conhecimentos, competências e responsabilidade na prática clínica, protegendo o 

consumidor de cuidados e incrementando a segurança das práticas em situações clínicas 

complexas.  

Por outras palavras, a supervisão em enfermagem é o garante da qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados. 

 

 3.1. - MODELOS DE SUPERVISÃO DAS APRENDIZAGENS PRÁTICAS 
 

“Só ocorre aprendizagem (intencional) em contexto clínico se a aprendizagem for 

cuidadosa e deliberadamente acompanhada.” 

(Abreu, 2003, p.45) 

 

O processo de supervisão em enfermagem poderá decorrer tendo como pano de 

fundo diversos cenários, assumindo, cada um deles, contornos bem distintos no que diz 

respeito, quer ao papel do supervisor, quer ao papel do futuro enfermeiro. Assim sendo, 

pela enorme variedade de situações que podem surgir no trabalho dos enfermeiros, nos 

últimos anos, surgiram diferentes modelos de supervisão clínica em enfermagem, em 

consequência de nenhum dos modelos ser abrangente o suficiente para dar cobertura a 

todas as actuações e áreas de prática especializada. (Garrido, 2004, p.35) 

Partindo deste pressuposto, podemos constatar que nas últimas duas décadas 

surgiram, conforme referem Abreu (2003) e Garrido (2004), vários modelos, 

nomeadamente: Proctor (1986, 2001), Hawkins e Shoet (1989), Page e Wosket (1994), 

Butterworth e Faugier (1994), Johns (1997, 1998), Van Manen e Smith e Hatton e Nicklin 

(1997). 

De todos estes, o que aparece mais vezes referenciado é o modelo de Proctor (1986) 

–  “Supervision Alliance Model”. Na sua essência, está o princípio de que o processo de 

supervisão envolve mais pessoas além dos directamente envolvidos – supervisor e 

supervisado. Neste contexto, a autora considera importante considerar outros actores como 
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sejam os gestores, outros profissionais de saúde e os utentes - figuras centrais do processo 

– caracterizados por serem seres únicos.  

Neste modelo, Proctor enfatiza a criação por parte do supervisor de uma relação entre 

os actores que promova a reflexão sobre a prática profissional por parte do supervisado, 

com a respectiva orientação e feedback por parte do supervisor. 

Partindo do contexto da prática profissional, o autor definiu como são organizadas as 

funções de supervisão, as orientações fundamentais e os conteúdos das sessões de 

supervisão. 

Por outro lado, descreve-nos também as tarefas e responsabilidades do supervisor 

clínico, que congregam as funções essenciais da supervisão clínica: função restaurativa, 

função formativa e função normativa. A primeira dá atenção às necessidades emocionais 

do profissional de enfermagem, a segunda centra-se no desenvolvimento das competências 

e a terceira tem em vista assegurar os padrões de qualidade profissional. 

 

3.2. INTERVENIENTES  

 

“A supervisão em ensino clínico de enfermagem terá lugar numa relação supervisiva 

em tríade (docente, enfermeiro e aluno), onde o docente se constituirá como um recurso na 

área do saber […] colaborará com o enfermeiro na partilha de informações e na 

implementação de estratégias, tendo o aluno como centro do processo de formação.” 

(Fonseca, 2006, p.55)  

 

A integração de um estudante de enfermagem em ensino clínico pode ser considerada 

uma transição ecológica, de acordo com o modelo ecológico de desenvolvimento humano 

de Urie Bronfenbrenner (1979), referido por Portugal (1992). É, pois, necessário que todos 

os intervenientes no processo de supervisão do ensino clínico proporcionem todas as 

condições para que este ocorra num ambiente potencialmente primário, isto é, um ambiente 

que incuta no estudante padrões persistentes de motivação e actividade, levando-o a 

incrementar trajectórias de desenvolvimento. 

No processo de supervisão, pode-se considerar dois tipos de intervenientes: os 

intervenientes institucionais e os actores envolvidos. Como este trabalho tem como objecto 

de estudo a supervisão dos estudantes de enfermagem em ensino clínico, então os 
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principais intervenientes institucionais são a escola superior de enfermagem e o 

estabelecimento de saúde onde o estudante faz a sua aprendizagem prática. Quanto aos 

actores distinguem-se claramente três: o docente da escola, o enfermeiro do ensino clínico 

e o estudante. 

É reconhecido que um dos factores importantes no ensino clínico da Enfermagem, é a 

articulação entre a escola e o estabelecimento de saúde. Esta articulação tem surgido sob a 

forma de colaboração entre ambas, que no entender de Santos (1999), deve compreender 

um conjunto de acções deliberadas e coordenadas para a prossecução de determinadas 

finalidades, consideradas pelos diversos protagonistas como de interesse para todos eles.  

Muitos estudos têm sido efectuados sobre a colaboração inter-institucional, como é 

referido por Abreu (2003), o que revela a importância que esta relação tem na qualidade do 

ensino da Enfermagem. De entre eles ressalva o estudo efectuado por Campbell et al 

(2001). Nesse estudo, os investigadores chegaram à conclusão que a colaboração entre as 

escolas e as instituições de saúde deveria ter como finalidade a consumação de quatro 

objectivos: racionalizar as formas de recrutamento de pessoal, em que as instituições de 

saúde comunicariam às escolas qual o perfil de competências que desejariam nos futuros 

profissionais e às escolas caberia formar os futuros enfermeiros de acordo com o perfil 

indicado pelas instituições, sem pôr em causa a autonomia científica das escolas; promover 

uma politica de práticas de formação continua; contribuir para um desenvolvimento 

profissional consistente, dos estudantes, profissionais ou docentes; colaborarem em 

actividades do domínio da investigação. 

Carvalhal (2003) refere que esta colaboração em Portugal tem surgido sob a forma de 

protocolos estabelecidos entre as escolas de enfermagem e as instituições de saúde, onde os 

seus estudantes efectuam os ensinos clínicos. O objectivo destes protocolos é definir qual o 

papel de cada uma delas no processo de aprendizagem dos estudantes. Ainda segundo a 

autora, de acordo com os protocolos celebrados, as instituições de saúde disponibilizam os 

seus serviços para o ensino clínico e colaboram na orientação dos estudantes no local de 

estágio. Por outro lado, as escolas para além do apoio logístico, dão também apoio técnico-

pedagógico aos enfermeiros dos serviços que orientam a aprendizagem dos seus 

estudantes, no sentido de lhes permitir desenvolver competências na área de supervisão.  

Também a colaboração entre os diversos actores no processo de supervisão é crucial, 

para proporcionar um ambiente propício à aprendizagem dos estudantes em ensino clínico. 
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Os papéis atribuídos a cada um destes actores interagem entre si. Assim, segundo 

Carvalhal (2003), cabe ao docente o papel de orientador e servir de facilitador de 

aprendizagem; ao orientador de estágio ser um facilitador da integração no serviço, 

orientador do processo de aprendizagem do estudante, sendo ainda um facilitador da sua 

socialização antecipada. O estudante, como sujeito activo, responsável pela sua formação, 

gradualmente vai atingindo autonomia para responder aos desafios e exigências da 

profissão. 

 

3.2.1. - O Supervisor Versus Orientador Versus Tutor 

 

“O papel do supervisor consiste em orientar os colegas (formandos) no seu processo 

de aprendizagem, respeitando as etapas que o mesmo consigna e a sua natureza”. 

(Orga, 2004 citado por Abreu, 2007, p.165) 

 

Alarcão e Tavares (2003) referem que as situações de supervisão, devem ser 

caracterizadas por uma relação interpessoal dinâmica, encorajante e facilitadora de um 

processo de desenvolvimento profissional e de aprendizagem consciente e comprometida, 

que tem como objectivo desenvolver as capacidades do supervisado, como pessoa e 

profissional. Logo, o sucesso do processo de supervisão depende intimamente da qualidade 

da relação entre supervisor e supervisado. 

O supervisor assume neste processo um papel fulcral, sendo ainda mais importante 

quando se está perante uma situação de estágio pré-profissional. Neste caso, o supervisor 

irá ter uma influência decisiva sobre os estudantes que se encontram numa fase 

embrionária de construção da sua identidade profissional.  

Vários autores debruçaram-se sobre as características que devem ser inerentes a um 

supervisor e os papéis que desempenha no processo supervisivo. Alguns esmiúçam os 

papéis do supervisor de tal modo, que chegam a subdividi-los em 10 papéis diferentes. 

Para esses, o supervisor seria, professor, guia, consultor, motivador, patrocinador, 

treinador, conselheiro, modelo de referência, facilitador da socialização profissional e 

facilitador de oportunidades profissionais.  
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Para o desempenho de um número tão variado de papéis, o supervisor terá de possuir 

um determinado número de características, que lhe permitam desempenhar com 

competência a função de supervisor. 

Numa profissão como a enfermagem, a socialização com os ambientes próprios da 

profissão, bem como de todo o sistema de saúde, é fundamental para o desenvolvimento 

pré-profissional do estudante, bem como lhe irá servir de base para a sua integração futura 

no mundo profissional. Para Carvalhal (2003), o enfermeiro que assume a orientação 

clínica representará uma tríade de papéis composta por: professor, enfermeiro e pessoa, 

que estão sempre presentes em qualquer acto de orientação clínica, não de uma forma 

estanque, mas desenvolvidos em simultâneo. 

Importa aqui referir que a palavra supervisor é muitas vezes usada de forma 

indiscriminada. Pretende-se que na relação escola/instituição, o supervisor na verdadeira 

acepção da palavra seja o docente que, para além de controlar toda a dinâmica de 

aprendizagem, funciona como elo de ligação entre a escola e a instituição de saúde, 

enquanto que ao enfermeiro que acompanha o processo de aprendizagem prática, se 

denomina por tutor ou orientador pedagógico. Por facilidade de expressão, 

tendencialmente referiremos o enfermeiro da prática como supervisor. 

Assim, a nível profissional, o supervisor deve ser um enfermeiro com larga 

experiência, competente e respeitado pelos seus pares. Deve ser um profissional com um 

plano coerente de formação contínua ao longo da sua carreira, que se interesse pelas 

inovações que vão surgindo na área da enfermagem e dos ramos da saúde com os quais 

interage. Deve ainda ter o hábito de reflectir sobre as suas práticas, tentando aprender com 

a sua experiência profissional. 

Características como a sociabilidade, o preocupar-se com os outros, possuir uma 

mente aberta a ideias novas, o saber escutar e prestar atenção, são características pessoais 

fundamentais que devem estar presentes em todos os supervisores. Isso mesmo é referido 

por Blumberg (1976) e referenciado por Alarcão e Tavares (2003), acerca de um estudo 

que colocava em destaque as diferenças entre o supervisor real e o ideal, em que os 

supervisores ideais eram definidos como indivíduos abertos, de contactos fáceis, humanos 

e flexíveis, com os quais seria agradável trabalhar, cheios de recursos que colocariam à 

disposição dos professores e capazes a atribuir a estes um papel muito activo na resolução 

dos problemas que, em conjunto, se propõem resolver.  
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A supervisão sendo uma actividade que implica estratégias de formação, com uma 

forte componente de interpretação e reflexão, exige do formador uma extraordinária 

capacidade de interpretação, compreensão do outro e capacidade de questionamento 

(Alarcão, 1996). 

O supervisor deverá ser alguém que pretenda facilitar a aprendizagem do 

supervisado, atribuindo-lhe uma parte da responsabilidade no planeamento do estágio e 

estando simultaneamente disposto a aprender com ele, consciente que não é detentor da 

verdade absoluta. 

Abreu (2007, p.169) refere que o supervisor ou tutor, deve enquanto formador, 

assumir determinadas atitudes promotoras de adequada aprendizagem que, de uma forma 

sucinta, se resumem a: 

- facilitar interacções entre pares; 

- promover uma identidade positiva do supervisado e facilitar o seu processo de 

afirmação; 

- ajudar o supervisado a definir o seu quadro de valores; 

- assumir-se como um modelo para o supervisado; 

- ser justo na análise das práticas de aprendizagem; 

- apelar para o uso progressivo de linguagem profissional (domínio científico e 

relacional); 

- ajudar a gerir emoções derivadas da convivência com o doente em estado crítico, bem 

como, estar desperto para situações de sofrimento psicológico de forma a prevenir o 

isolamento do supervisado e o fracasso da aprendizagem; 

- apoiar o espírito critico e reflexivo; 

- seleccionar o grau de intervenção respeitando a autonomia e a responsabilização 

crescente e adequar o grau de intervenção adequado a cada supervisado; 

- demonstrar empatia, paciência, compreensão e disponibilidade. 

No que diz respeito ao acompanhamento de estudantes de enfermagem em ensino 

clínico, verificamos, contudo, que as diferentes instituições intervenientes neste processo, 

têm vindo a implementar diversos modelos de supervisão do ensino–aprendizagem, na 

procura do mais adequado às reais necessidades dos estudantes. 

Neste sentido, verifica-se essencialmente a utilização de dois modelos: o primeiro, de 

orientação pedagógica, com o recurso à figura de orientador pedagógico, cuja actividade é 
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desenvolvida em prol de um grupo de estudantes, isto é, este enfermeiro assume perante a 

escola a responsabilidade de acompanhar, orientar e avaliar um grupo de estudantes; o 

segundo, o método tutorial, que se caracteriza pelo acompanhamento de um estudante por 

parte de um profissional, que se pretende seja experiente no serviço.  

Procuramos seguidamente caracterizar cada um destes intervenientes, valorizando a 

contextualização do enfermeiro tutor. 

Com origem latina (tutõre), a palavra tutor significa o “defensor, protector, 

guardião, tutor, curador” (Machado, 1977, p.354). Também no Dicionário da Língua 

Portuguesa, da Porto Editora (2004, p.1676) é dado duplo significado sendo que tutor é a 

“pessoa a quem, por lei, é confiada uma tutela” e “haste cravada no solo, à qual se 

segura uma planta”. Deste modo, podemos entender por tutor um indivíduo que tutela 

outro indivíduo e que o protege e ampara ao longo do seu processo de crescimento.  

O tutor deve possuir duas características essenciais: o domínio do conteúdo técnico e 

científico e, ao mesmo tempo, habilidade e capacidade para motivar o tutorado a procurar, 

ele próprio, as suas respostas. Neste sentido, o processo de tutoria é uma acção de 

orientação que visa promover e facilitar o desenvolvimento integral dos indivíduos nas 

suas dimensões intelectual, afectiva, pessoal e social (Emerenciano et al, 2001). 

A tutoria deve consistir no acompanhamento e apoio aos estudantes na elaboração, 

construção e realização das suas estratégias e propostas de desenvolvimento e a actuação 

deve-se pautar pela criação de ambientes participativos, permitindo a construção dos 

conhecimentos sempre a partir de referenciais que os estudantes já possuam, para além de 

propor com novas linhas de pensamento, textos e conhecimentos, procurando facilitar aos 

estudantes a construção e o amadurecimento dos seus conhecimentos (Simão, 2008). Neste 

sentido, os contactos com o estudante não consistem numa troca de perguntas e respostas, 

mas em discutir e indicar bibliografia que amplia o seu raio de visão, para que lhe seja 

possível desenvolver respostas críticas e criativas (Emerenciano et al, 2001). 

Garrido e Simões (2007) referem-se ao papel dos supervisores e afirmam que estes 

devem ser profissionais experientes e que após frequentarem formação específica têm a 

responsabilidade de supervisionar futuros profissionais. 

Percebe-se assim que é necessário que o tutor seja conhecedor do seu papel. Pode-se 

dizer que se pretende que o tutor seja um especialista, tanto no que diz respeito ao trabalho 
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desenvolvido no serviço (saber fazer), como nos comportamentos a adoptar para estimular 

a construção de respostas pessoais (saber ser). 

Abreu (2007, p.235) referindo-se a Dracup e Byran-Brown (2004) afirma que o tutor, 

mais do que “ensinar a desenvolver capacidades técnicas, promove a prática reflexiva, 

facilita a aprendizagem de novas experiencias, ajuda os estudantes na tomada de decisões, 

ensina a trabalhar em equipa, proporciona novos desafios e oportunidades”. 

Mas, existem outros conceitos que têm significados que se assemelham ao conceito 

de tutor. Neste caso, referimo-nos aos conceitos de preceptor, de mentor, de orientador. 

Para o primeiro, derivado do latim praeceptõre, o Dicionário da Língua Portuguesa fala-

nos em “aquele que dá preceitos, mestre, mentor”. Já para mentor, derivado do grego 

Méntor, a mesma fonte refere que é a “pessoa que encaminha outra; orientador; guia; 

conselheiro”. Finalmente, o orientador é “aquele que orienta; guia; director”. 

Relativamente a supervisor, aquela fonte refere que é a “pessoa encarregada de 

dirigir um trabalho ou de orientar um grupo de pessoas na execução de um projecto”. 

 

3.2.2. – O estudante de enfermagem em ensino clínico 

 

“Os estudantes de enfermagem são adultos jovens com direito e dever de participar 

activamente na sua formação. Esta perspectiva do estudante como agente (mais do que 

objecto ou sujeito) da sua própria formação, não só promove naquele o desenvolvimento 

dum pensamento crítico e reflexivo, mas também o leva a atitudes humanistas que o 

conduzem à descoberta das próprias necessidades de aprendizagem”. 

(Neves, 1996, p.14) 

 

Num processo de supervisão em ensino clínico, pode-se considerar o estudante como 

um dos intervenientes mais importante, até porque todo o processo anda à sua volta.  

A actividade dos estudantes, na globalidade, consiste em aprender para se 

desenvolverem, sendo esperado um conjunto de comportamentos específicos, contudo, ao 

longo da história da enfermagem, nomeadamente em Portugal, ocorreram diferentes 

formas de aprendizagem. Neste sentido, verificou-se que nos primórdios da enfermagem 

em Portugal, como refere Serra (2008, p.70) “a finalidade manifesta do ensino de 

enfermagem, passava […] pela preparação dos profissionais que cumprissem as 
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indicações do médico e desempenhassem em permanência a figura de auxiliar deste, 

obedecendo-lhe criteriosamente.” 

Para o efeito, o ensino teórico era ministrado por médicos e o ensino prático era da 

responsabilidade de algumas enfermeiras que detinham poucos conhecimentos, pouco 

tempo e não estavam interessadas em orientar estudantes (Amendoeira, 2006). Ainda 

relativamente ao ensino prático em meio hospitalar, pouco claro e uniforme em termos de 

estratégias de realização, determinava uma fraca supervisão sendo, muitas vezes, os 

objectivos da aprendizagem preteridos em relação ao desenvolvimento de trabalho (Soares, 

1997). 

A partir de meados do século XX, começa-se a valorizar o ensino clínico numa 

perspectiva da promoção da aprendizagem dos estudantes. De acordo com objectivos 

previamente delineados, os estudantes são preparados para resolver tarefas ou problemas, 

sendo-lhes antecipadamente ministrados conteúdos teóricos, de progressiva e maior 

complexidade. 

A partir da década de 70, de uma forma gradual, começa-se a exigir maiores 

habilitações literárias para aceder ao curso de enfermagem e considera-se, nessa altura, 

segundo Serra (2008, p.72) o estudante de enfermagem “como um ser em construção de 

quem se espera uma atitude critica e construtiva face à realidade, e não um mero executor 

de tarefas, externamente determinadas”. 

Desde então, muitas outras alterações se verificaram no progressivo desenvolvimento 

da enfermagem e, especificamente, da sua formação inicial. A implementação de cursos de 

especialização, a integração da enfermagem no ensino superior, o acesso a estudos de pós-

graduação, permitiu um grande desenvolvimento científico e aquisição de competências 

por parte dos seus profissionais, contextualizado na constituição da Ordem dos 

Enfermeiros, enquanto organismo regulador da profissão (Serra, 2008).   

O novo paradigma do ensino superior, mediado pelo processo de Bolonha, e a grande 

evolução que o ensino em enfermagem tem sofrido, procura afastar os estudantes de 

enfermagem de um papel passivo que têm assumido na sua formação ao longo dos tempos.  

Segundo afirma Carvalhal (2003, p.38) a “socialização do estudante de enfermagem 

faz-se ao longo do Curso Superior de Enfermagem, mas é na prática clínica que os 

estudantes a concretizam”. È na prática que os estudantes experienciam o Cuidar e, neste 

sentido, é necessário que neste contexto possam ser orientados por enfermeiros que 
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estejam comprometidos com o Cuidar para que possa incutir nos estudantes uma atitude 

cuidativa. 

A formação em enfermagem e em especial a aprendizagem clínica envolve mais do 

que adquirir uma base de conhecimentos científicos e demonstrar adequadas competências 

clínicas. 

Griffith e Bakanauskas (1983) referido por Carvalhal (2003) consideram que os 

estudantes também desenvolvem autonomia, identidade, relações interpessoais, emoções, 

finalidade e integridade, qualidades que são favorecidas pela influência de colegas, 

orientadores e profissionais de saúde. 

Estas maiores exigências que são colocadas aos estudantes em ensino clínico, 

originam sentimentos por vezes difíceis de gerir. Serra (2008, p.77) afirma que “a prática 

clínica, a par de uma acção dominada pela incerteza, pelos cenários reais em permanente 

mutação e por uma abordagem casuística das situações, revela também, e do ponto de 

vista dos estudantes, uma correspondência, nem sempre pacífica e por vezes impossível, 

entre os aspectos teóricos e práticos, geradora ela mesma de um quase permanente 

conflito cognitivo, sentimentos de ansiedade ou impotência nas práticas clínicas iniciais”. 

Esta realidade, vivenciada pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico, tem 

sido geradora de inúmeros estudos, dos quais alguns exemplos são os efectuados por 

Sarnadas (2000); Carvalhal (2003); Belo (2003); Almeida (2006); Abreu (2007), onde se 

procura compreender a articulação dos estudantes com o meio ambiente e com os 

diferentes intervenientes, isto, sob diferentes prismas. Assim, estudam-se os factores 

desencadeantes de ansiedade e stresse dos estudantes de enfermagem durante o ensino 

clínico e a forma como se faz a gestão deste processo, as parcerias para a formação em 

ensino clínico na óptica dos actores, a supervisão em ensino clínico segundo a perspectiva 

dos estudantes, o contributo da supervisão para a gestão do stresse do estudante, a forma 

como decorre a formação e a aprendizagem em contexto clínico e uma multiplicidade de 

outras temáticas, procurando promover uma melhor qualidade da formação ministrada e a 

concepção de profissionais completos, competentes e preocupados com o cuidar.    

Outros autores, um pouco por todo o mundo, têm realizado estudos com o intuito de 

percepcionar as vivencias de stresse pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico. O 

que se constata é que a problemática do stresse dos estudantes de enfermagem em ensino 

clínico é uma realidade e todos verificaram a existência de múltiplas fontes de stresse em 
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ensino clínico sendo que as relações entre estudantes e orientadores de ensino clínico são 

um dos factores mais frequentemente indutores de stresse nos primeiros. Os motivos que 

levam a este sentimento são também eles diversos e desde o acompanhamento mais 

apertado, ou inversamente, o afastamento e pouco apoio do supervisor, o comportamento 

inadequado deste, as dificuldades de relacionamento, a observação e avaliação que é 

efectuada pelo supervisor (Hart e Keck, 1990; Mahat, 1996; Admi, 1997; Shipton, 2002; 

O. Omigbodum et al, 2004). 

 

3.3. - O SUPERVISOR COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM 

 

“Muitos dos estudos que problematizam a formação dos alunos em contexto clínico 

concluem ser muito importante a figura e a acção dos tutores” 

(Abreu, 2007, p.234) 

 

Melo (2001, p.118) citando Paulo Freire refere que “Ninguém ensina o que não sabe. 

Mas também ninguém deveria ensinar o que sabe, sem, de um lado, saber o que já sabem, 

e em que nível sabem, aqueles e aquelas a quem vai ensinar o que sabe”. 

O ensino clínico é, como foi dito anteriormente, um momento chave na 

aprendizagem do enfermeiro e, por isso, quem orienta essa aprendizagem, assume grande 

importância. 

Como vimos também anteriormente, quem supervisiona deve abarcar várias funções 

que promovam a aprendizagem do estudante, que está muitas vezes condicionada à forma 

como se posiciona cada indivíduo e às necessidades que apresentam.  

Para Carvalhal (2003, p.42) “a relação orientador/estudante vai ser influenciada 

pela representação social que ambos os actores do processo têm dos seus papéis”. 

A mesma autora (2003, p.44) afirma que “o acto educativo responde às exigências 

internas do educando, quando o leva a organizar a sua actuação, quando o ajuda, numa 

perspectiva temporal, a alcançar o domínio do seu próprio desenvolvimento”. 

Por isso, Alarcão e Tavares (2003, p.151) referem que “fazer supervisão não é um 

processo meramente técnico. O facto de o supervisor trabalhar com pessoas, factos, 

contextos, sentidos, relações, previsões e consequências requer capacidades 
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comunicativo-relacionais, observacionais-analíticas, hermenêuticas-interpretativas e 

avaliativas”.  

Assim, um supervisor de enfermeiros é antes de tudo um enfermeiro, mas não é só 

enfermeiro – é um enfermeiro com valor acrescentado. Primeiramente, tem que ter os 

conhecimentos do enfermeiro mas, depois, tem que ter mais do que isso. O supervisor tem 

que dominar os conteúdos programáticos mas também deve possuir um leque de outras 

competências que permitam a mediação da aprendizagem de terceiros. 

Munson (2002) citado por Garrido e Simões (2007), considera importante os 

supervisores clínicos desenvolverem ou estarem disponíveis para desenvolver várias 

características, com seja: “gostar de ensinar os outros; ter paciência quando os outros não 

entenderem; saber fazer sugestões indirectas; saber planear de uma forma efectiva; ter 

uma atitude positiva quando esperam respostas a questões ou explicitação das acções; 

saber discutir os problemas de modo construtivo; saber tolerar quando outros cometem 

erros; saber criticar e aceitar criticas; gostar de decidir e fazer; poder trabalhar em 

equipa e gerir efectivamente o processo”.   

Alarcão e Tavares (2003, p.151) referem que “a nova concepção do supervisor (...) 

implica competências cívicas, técnicas e humanas (...) que agruparemos em quatro 

grandes tipos: a) interpretativas; b) de análise e avaliação; c) de dinamização da 

formação; d) de comunicação e relacionamento profissional”.  

O supervisor deve colocar-se como um elemento pertencente ao grupo e não superior 

a este, posicionando-se a favor dos interesses colectivos de forma a possibilitar uma 

melhoria da assistência prestada e o desenvolvimento de habilidades e competências nos 

supervisionados. 

Carvalhal (2003, p.47) afirma que “o respeito pela individualidade e carácter único 

do estudante são fundamentais para que se estabeleça uma relação empática potenciadora 

de uma relação de ajuda”. 

Schweer (1972) referenciado por Carvalhal (2003, p.49) afirma que “a missão do 

orientador clínico já não podia ser a de encaminhar os estudantes em determinada 

direcção, de lhes indicar como fazer uma determinada tarefa. Antes pelo contrário, o 

papel do orientador será o de criar condições para que o estudante trabalhe os problemas 

colocados, em função do suporte teórico fornecido e dos meios disponibilizados, 
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levantando as suas próprias hipóteses e testando-as, devendo este, quando necessário, dar 

sugestões e apoio”. 

A responsabilidade do processo de aprendizagem passa assim, em grande parte, para 

o estudante, isto é, deixa de ser o professor ou o orientador/tutor a direccionar o estudo e a 

aprendizagem de acordo com um determinado programa, mas sim, o estudante a procurar a 

direcção a seguir de acordo com os seus interesses e as suas motivações.  

 

3.3.1. - O Supervisor enquanto promotor de reflexão 

 

“O aluno, outro elemento da tríade supervisiva, cuja sua principal função ou papel é 

aprender a aprender, beneficia da ajuda e orientação proporcionada pelos supervisores, 

desenvolve o seu espírito critico, reflexivo, a sua autonomia, a sua integração na 

profissão…” 

(Fonseca, 2006, p.55) 

 

Voltamos a um tema que temos vindo a abordar de uma forma mais superficial, mas 

que, pela sua enorme importância, enquanto promotor da aprendizagem dos estudantes, 

merece ser enquadrada de uma forma mais aprofundada.  

A principal virtude do sistema de tutoria parece residir no privilegio que o sistema 

atribui ao tutorando: o de se encontrar regularmente, a sós ou em grupos muito restritos, 

com um professor que lhe dedica uma atenção muito especial. Do ponto de vista do 

orientador/tutor, a vantagem reside em poder trabalhar com os estudantes temas que 

interessem particularmente ao seu próprio desenvolvimento.  

Um outro factor que interfere com a prática clínica e com as metodologias a utilizar 

por quem orienta os estudantes, prende-se com a adequação do campo de estágio e a 

organização da prática clínica, às reais necessidades dos estudantes. Rebelo (1996) assinala 

que na maioria dos serviços clínicos não há espaço para se reflectir nos cuidados de 

enfermagem que se prestam. O estudante, assim como o profissional, deve ter tempo para 

prestar os cuidados aos doentes mas também para discuti-los e avaliá-los, pelo que a carga 

de trabalho não deve ser muito pesada. 

Na opinião deste autor, seria importante que os enfermeiros da prática e os das 

escolas estabelecessem relações e desenvolvessem reflexões inerentes aos cuidados de 
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enfermagem reais, em parceria com os estudantes. Os saberes práticos são fundamentais à 

teoria, como afirma Rebelo (1996, p.16), “porque a teoria sem a perspectiva de resolução 

na prática é estéril, mas a prática sem a teoria é cega”. 

A reflexão em enfermagem, e mais propriamente a reflexão em contexto de prática 

clínica, constitui um instrumento de aprendizagem dos estudantes que visa permitir a 

aquisição, de uma forma mais firme e consistente, dos saberes e das práticas, permitindo o 

incrementar de novas competências. Traduz-se, em última análise, no aumento da 

qualidade dos cuidados prestados ao doente. 

Com efeito, a aprendizagem substanciada pela reflexão das praticas clínicas permitirá 

elevar o nível dos cuidados já que através de um processo de análise das actividades 

executadas e/ou observadas o estudante pode compreender o que faz e como o faz, 

aumentando a sua confiança no desempenho, melhorando as suas aptidões e obtendo 

conhecimentos adicionais já que é efectuada uma aprendizagem mais subjectiva e menos 

formalizada. 

A reflexão é, conforme nos diz Donald Schön (1983), pensar acerca de algo, quer 

seja para perspectivar uma acção que se vai desenvolver, quer seja durante a própria acção, 

quer seja posteriormente reflectindo e pensando sobre o que aconteceu e como aconteceu. 

Aquilo que observamos quer do ponto de vista prático quer do ponto de vista teórico é que 

a reflexão é hoje considerada como um instrumento importante para o desenvolvimento da 

aprendizagem em contextos de trabalho. 

Alarcão (1996, p.45) diz-nos que “nenhum ser humano se pode eximir à actividade 

de pensar. Pensar é algo que acontece naturalmente e de pouco vale tentar ensinar a outro 

como fazê-lo exactamente”. 

A melhor maneira de pensar é para Dewey, citado por Alarcão (1996, p.45), o 

pensamento reflexivo e, este autor, define-o como sendo “a espécie de pensamento que 

consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”.  

Há vários modelos e vários autores que nos mostram que a aprendizagem se faz 

fundamentalmente pela experiência e, no âmbito da formação em enfermagem, existe uma 

área de carácter mais teórico e uma componente de aprendizagem em contexto de trabalho 

que é fundamentalmente aprendizagem experiencial, que ocorre em momentos de ensino 

clínico.  
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A este último nível, se não tivermos por preocupação uma aprendizagem experiencial 

centrada no processo de construção do próprio estudante, em que se dê primordial 

importância à compreensão do que se está a executar e porque se está a executar, aquilo 

que estamos a promover, ou que corremos o risco de promover, é uma aprendizagem por 

imitação dado que os estudantes vão de uma fase teórica para os contextos de trabalho 

onde procuram utilizar e desenvolver esses conhecimentos e onde a sua preocupação 

principal é efectuar os procedimentos aprendidos, isto é, mostrar trabalho.  

Mas isso não se faz de um modo só repetitivo, portanto, fazendo como vêem fazer ou 

como dizem para fazerem.  

Nesta perspectiva, para perceberem de que modo é que a experiência à qual estão a 

ter acesso contribui para a sua aprendizagem (e que no fundo será o desenvolvimento do 

conhecimento privado que cada estudante individualmente constrói a partir das suas 

práticas), é importante que este processo seja mediado por processos de reflexão. Portanto, 

a reflexão é um importante instrumento de mediação de aprendizagem significativa em 

contextos de prática de trabalho, de práticas clínicas.  

E o que é então a reflexão neste contexto?  

Donald Schön (1983) diz-nos que podemos pensar na prática. Traduzindo para a 

realidade da formação em contexto de trabalho dos estudantes de enfermagem, seria o 

estudante pensar durante a realização dos cuidados. Uma outra dimensão será pensar sobre 

aquilo que se fez - é a reflexão sobre a acção, e isto obrigaria o estudante a ter uma 

experiência e, posteriormente, debruçar-se sobre essa mesma experiência e reflectir sobre 

de que forma é que ocorreu o seu envolvimento e como actuou perante esses factos. Outro 

nível ou outra dimensão da reflexão será pensar sobre a reflexão que fez sobre a própria 

acção, portanto, é a reflexão sobre a reflexão na acção, isto é, em contextos de prática 

clínica, o estudante reflectir sobre a reflexão que fez sobre a reflexão durante a realização 

dos cuidados. 

Uma quarta dimensão que julgamos ser importante, prende-se com o que se poderia 

chamar de reflexão antes da acção. Efectivamente, atendendo a que o estudante quando vai 

para o ensino clínico vai munido de um certo leque de conhecimentos que lhe permite 

intervir em determinadas situações, ainda que supervisionado, julgamos importante 

considerar uma reflexão anterior à realização do cuidado. Assim, antes de realizar 

determinado procedimento o estudante recorreria à sua bagagem teórica e recordaria 
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mentalmente os passos que esse procedimento comportava, no sentido de efectivamente 

haver uma visualização mental do procedimento, o que poderá resultar numa prestação 

mais adequada do cuidado que foi prestado.  

No entanto, na nossa perspectiva, considerando a formação inicial dos estudantes de 

enfermagem e não abandonando esta nossa sugestão de considerar uma quarta dimensão de 

reflexão, será mais ajustado efectuar a reflexão após a realização dos actos ou dos 

procedimentos, ficando, contudo, ressalvado o papel de quem supervisiona, porque 

considerando que os estudantes na maioria das situações desenvolvem cuidados sobre a sua 

supervisão, a mediação feita pelo supervisor será no sentido de pôr o estudante, mesmo no 

contexto da acção, a pensar e, portanto, a reflexão desenvolver-se-á nas três dimensões 

referidas anteriormente. 

Efectivamente, é importante que a reflexão se desenvolva porque senão temos 

mecanismos de aprendizagem por imitação, aprendizagem em que muitas vezes não se 

sabe os porquês, correndo os estudantes o risco de levarem para outros contextos situações 

que decorreram da aprendizagem por imitação e que não se adaptam a esses outros 

contextos. 

Partindo deste pressuposto, é fundamental verificar a relação existente entre a 

reflexão e o conhecimento e compreender que sempre que existe um conhecimento prévio, 

um leque de conhecimentos sobre os quais, neste caso, o estudante possa reflectir, a 

reflexão vai gerar um novo conhecimento e assim ocorrerá a evolução. Alarcão (1996, 

p.28) fala-nos em “conhecimento que é gerado pela reflexão e conhecimento que sustenta 

a reflexão” como geradores desta mudança ocorrida nos estudantes, ou seja, a passagem 

do saber para o saber-fazer. 

A reflexão assume assim um papel vital na aprendizagem dos estudantes de 

enfermagem e é da responsabilidade do supervisor e, em última análise, da escola, criar 

momentos propícios à reflexão, o que, no entanto, não é uma tarefa fácil como nos diz 

Alarcão (1996, p.28) ao afirmar que “...seja qual for o nível a que a reflexão se realize, há 

que saber desenvolver a capacidade de reflectir, o que não é de todo tarefa fácil, 

nomeadamente em Portugal onde o ensino, a todos os níveis, se tem preocupado pouco por 

desenvolver esta capacidade.” E continua, afirmando que “...se, por um lado, é difícil 

desenvolvê-la nos alunos, mesmo que estes sejam estagiários, é fácil para os profissionais, 
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os professores neste caso, deixá-la adormecer, embalada pela automatização das 

rotinas...”. 

Também Rodrigues (2001, p.9) refere “(...) a reflexão não é natural e para se 

estimular, desenvolver, cimentar, requer dispositivos, estratégias e... 

formadores/mediadores capazes de se perceber não como modelos a imitar, (...) capazes 

de ter uma atitude mais questionadora e reguladora e menos avaliativa do desempenho do 

jovem. ..”  

Por outro lado, é ainda importante reflectirmos sob o tipo de reflexão que devemos 

propor aos estudantes, isto é, quando solicitamos uma reflexão a um indivíduo, esta deverá 

ter alguns objectivos subjacentes sendo inconcebível e até difícil de aceitar uma reflexão 

sem objectivos predefinidos.  

Quando se fala em reflexão, pensamos sempre que há necessidade de pensar 

intencionalmente sobre alguma coisa. Mas, ao pensar intencionalmente sobre alguma 

coisa, sem objectivos predefinidos, sem se saber para quê, pode-se correr o risco de este 

pensamento ser muito limitado e, os contributos que esse pensar sobre alguma coisa 

oferece para o processo de crescimento pessoal e profissional, pode ser diminuto. 

D´Espiney (1997) citado por Carvalhal (2003, p.30) refere que “a reflexão não é um 

fim em si; ela é um meio que permite aos sujeitos, através de um processo de 

descontextualização da acção e de recontextualização, uma (re)construção interna da 

situação, que adquire outros significados, permitindo visualizar novas formas de operar” 

e portanto, neste sentido, a reflexão será indutora de novos conhecimentos, de novos 

raciocínios e consequentemente, de novas formas de agir e de cuidar.    

Há hoje uma vaga de teóricos e de investigadores no âmbito da reflexão, quer ao 

nível da formação de professores quer ao nível da formação de enfermagem, que advogam 

a necessidade de a reflexão se desenvolver em níveis sucessivamente mais complexos, 

portanto não se ficar pelas narrativas, pelas meras descrições dos acontecimentos e avançar 

nas sínteses, nas reflexões mais elaboradas do ponto de vista cognitivo, que permitem a 

construção das novas perspectivas. Mas, este tipo de reflexões só será possível de realizar 

se se definirem previamente objectivos aos estudantes, traçando-lhes assim um rumo 

enquanto factor producente de aprendizagem. 

Portanto, a reflexão deve ter objectivos predeterminados, com uma estrutura, que 

permita à pessoa, diga-se estudante de enfermagem, avançar e que se constitua como uma 



O Processo de Supervisão 

 

77 

base que permita a qualquer um que faça reflexão sobre a sua prática, progredir no seu 

processo de tomada de consciência de si, em níveis quer metacognitivos quer 

metapráxicos, ou seja, ele saber o que sabe, tomar consciência daquilo que sabe, daquilo 

que sabe fazer para ir com maior segurança defrontar a imprevisibilidade que está presente 

nos cuidados.  

Portanto, quando se solicita ao estudante para efectuar uma reflexão pela reflexão 

sem nenhuma orientação (por exemplo: “vamos fazer uma reflexão sobre algumas 

situações significativas que tenham decorrido durante esta semana de ensino clínico”) 

corre-se o risco de estar a colocar o estudante em situação de um grande consumo 

energético, a despender um tempo imenso, porque reflectir consome energias e tempo, sem 

grandes proveitos para si próprio, falando em termos de aprendizagens significativas. 

Em jeito de conclusão podemos afirmar que a reflexão ou a prática reflexiva é, 

conforme nos afirma Carvalhal (2003, p.31) citando James e Clarke (1994), “uma 

actividade cognitiva necessária à prática de enfermagem e à sua complexidade 

dimensional, de modo a possibilitar o desenvolvimento de competências de enfermagem na 

prática.” 

Em contexto de prática clínica tendo em conta que as situações são sempre únicas, 

que o indivíduo é único, a reflexão é a única forma que existe de desenvolver uma acção 

adequada e em consequência contextualizada ao momento e à pessoa. 

O ensino clínico em enfermagem assume assim cada vez maior importância na formação 

dos enfermeiros, porque também assume maior complexidade já que deixa de ser um local 

promotor de mera imitação de cuidados para ser um local gerador de cuidados reflectidos, 

centrados no doente e no cuidar, o que é evidente na afirmação de Carvalhal (2003, p.31) 

quando nos diz que “...considerando a natureza de formação em enfermagem, 

nomeadamente em ensino clínico, ela terá de passar necessariamente pelo reforço da 

reflexão na sua prática e pela aproximação e colaboração de ambos os grupos 

profissionais: professores enfermeiros e enfermeiros da prática profissional”.   
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1. - O STRESSE E O DESEMPENHO SUPERVISIVO 

 

“Muito embora o processo supervisivo tenha também como objectivo o apoio 

emocional dos formandos, ele próprio poderá constituir-se como um dos factores 

indutores de stresse, representado pela pessoa do supervisor ou pelas estratégias de 

supervisão adoptadas.” 

(Almeida, 2006) 

 

Se por um lado se identificam incentivos à aprendizagem com o processo de 

supervisão, por outro também se observam obstáculos. Entre outros, o stresse dos 

intervenientes podem assumir grande importância no relacionamento dos intervenientes e 

contribuir para o surgimento de alguns constrangimentos a nível da aprendizagem dos 

estudantes.  

Do ponto de vista biológico, o ser humano continua a ser um animal. Assume-se 

como um primata – Homo Sapiens – sujeito a um processo natural de evolução que 

originou a aquisição de determinadas capacidades, como sejam a oponência do polegar em 

relação aos restantes dedos e a aquisição da posição erecta, alicerçada na possibilidade de 

se deslocar sobre dois membros, permitindo o desenvolvimento da estrutura óssea e, 

fundamentalmente, do posicionamento e da capacidade craniana. A aquisição destas 

características e também de um cérebro inteligente e avançado, apesar de uma biologia 

muito semelhante, conferiu-lhe uma característica de diferenciação fundamental para com 

as outras espécies: a racionalidade (Pease, 2006).  

Este facto imutável, diz-nos que o Homem, tal como qualquer outra espécie, continua 

a ser dominado por leis biológicas que controlam as suas acções, reacções, emoções, e, em 

última análise, a vida.  

Uma dessas leis biológicas, que se prende com a capacidade que o ser humano tem 

de reagir a agressões vindas do exterior, mereceu a atenção e o estudo de inúmeros 

investigadores, essencialmente a partir do século dezanove.  

O francês Claude Bernard, considerado um dos precursores do caminho percorrido 

por muitos outros, com vista ao estabelecimento de um conceito de stresse, constatou, nos 

seus estudos, que a vida de um indivíduo está dependente da forma como este se consegue 

adaptar internamente às alterações verificadas no ambiente exterior (Vaz Serra, 1999). 
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Assim, biologicamente, o nosso organismo responde aos diversos estímulos através de um 

processo ao qual Hans Selye, um endocrinologista canadiano, em 1926, denominou de 

Stresse.  

Esta resposta ao perigo, inata e herdada desde os primórdios da humanidade, que em 

tempos se assumia como vital para a sobrevivência e evolução da espécie humana, é 

actualmente, apresentada como causa de problemas, transformando-se mesmo numa das 

doenças mais graves dos tempos modernos. Contudo, o stresse é mais antigo que o homem. 

Quando um qualquer primata que precedeu o homem na escala de evolução de Darwin, 

fugia e se escondia de um dinossauro para salvar a vida, ele apresentava essa reacção 

biológica denominada de “estado de stresse”. Milhões de anos depois, quando o já então 

homem do período quaternário, ainda caçador e predador, se organizava para caçar, 

ocorria-lhe exactamente a mesma reacção biológica, decorrente da situação crítica e 

preparava-o, assim para duas situações possíveis: a luta ou a fuga.  

 

1.1. - CONTRIBUTOS INICIAIS PARA O CONCEITO DE STRESSE 

 

“O sentido dado à palavra stress adquire significados diferentes tanto ao nível 

explicativo, como construção teórica, como ao nível da investigação experimental.” 

(Mendes, 2002, p.19) 

 

É já amplamente conhecida e descrita por inúmeros autores a evolução histórica do 

conceito de stresse. Procurámos apenas referenciar alguns autores e passos mais marcantes 

no estudo desta importante temática. 

Stresse deriva do termo latim stringo, stringere, strinxi, strictum que significa apertar, 

comprimir, restringir (Vaz Serra, 1999) mas, com o decorrer do tempo, tem apresentado 

diferentes conotações e significados.  

As primeiras referências, embora de forma esporádica e pouco sistematizada, datam 

do século XIV (Vaz Serra, 1999) significando pressão e adversidade, isto do ponto de vista 

físico. A partir do século XVII, o uso da palavra é empregue para caracterizar a tensão, 

angústia e desconforto (Lazarus e Lazarus, 1994). Nos séculos XVIII e XIX, o termo 

aparece com outra conotação e, neste caso, mais relacionado com força, esforço e tensão. 
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É o fisiologista francês Claude Bernard que inicia as primeiras pesquisas 

sistematizadas sobre este fenómeno, procurando demonstrar o quanto é importante para os 

indivíduos a manutenção do equilíbrio interior com vista a manter estável o seu meio 

interno (Vaz Serra, 1999).  

Os estudos sucedem-se, mas, é apenas no início do século XX que os resultados têm 

maior expressão. 

Hans Selye, endocrinologista, considerado como “o pai da investigação do stresse” 

(Birkenbihl, 2000, p.9) dedica grande parte da sua vida ao estudo do stresse e, muito 

influenciado pelas descobertas de dois fisiologistas da época: Claude Bernard, que havia 

sugerido que o ambiente interno dos organismos deve permanecer constante apesar das 

mudanças no ambiente externo, e Walter Cannon, que sugeriu o nome "homeostase" para 

designar o esforço dos processos fisiológicos para manter um estado de equilíbrio interno 

no organismo, constata através das suas observações que indivíduos com patologias físicas 

diferentes quando perante situações que lhes haviam causado angústia e tristeza, 

apresentavam um conjunto de reacções comuns como falta de apetite, hipertensão arterial e 

fadiga. Denomina este conjunto de reacções ou alterações corporais de “Síndroma Geral de 

Adaptação”, por envolverem manifestações coordenadas e independentes, por afectarem 

grandes departamentos orgânicos e por apresentarem como última finalidade, pelo menos 

aparentemente, a reactivação das defesas do organismo ou a reposição do equilíbrio 

corporal (Vaz Serra, 1999, p.153).  

Assim, o termo é utilizado pela primeira vez na área de saúde em 1926 e, a partir 

deste momento, desenvolvem-se múltiplas pesquisas médicas que contribuíram para na 

época se definir stresse como um desgaste geral do organismo, contudo, os estudos não 

mais pararam e os contributos para um melhor conhecimento do stresse têm sido 

constantes. 

Mas então como se pode definir o stresse? 

Apesar de amplamente utilizado no quotidiano de todos os indivíduos, não é fácil 

encontrar uma definição para stresse, que seja consensualmente aceite por todos já que 

envolve várias dimensões, como a causa, a natureza dos factores, as respostas físicas, 

sociais e psicológicas imediatas, bem como alterações físicas e mentais a longo prazo 

(Coelho, 1999). Apesar de inúmeros contributos de diferentes especialistas nas tentativas 

de conceptualização, uma definição universal parece difícil (Vaz Serra, 1999; Smeltzer e 
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Bare, 1993). O termo é diariamente utilizado por pessoas e classes profissionais diferentes, 

para exprimir significados diversos.  

Os médicos falam em stresse sob o ponto de vista fisiológico, tendo em conta os 

mecanismos fisiológicos; os engenheiros, usam-no com o significado de resistência; os 

psicólogos, valorizam-no enquanto gerador de possíveis mudanças de comportamento nos 

indivíduos; os gestores, tendo em conta o desempenho profissional, enquadram-no num 

contexto de carácter organizacional (Comby, 2002).  

De um modo geral, todos utilizam a palavra para definir uma determinada forma de 

estar, desde a complexidade em equilibrar o orçamento mensal até aos problemas que 

resultam da educação dos filhos ou do relacionamento com os colegas de trabalho. A 

palavra stresse é ainda utilizada quer para designar a causa ou estímulo de determinados 

sintomas no indivíduo, como para definir o seu efeito. Por outro lado, o facto de cada 

indivíduo reagir de forma diferente a possíveis factores de stresse, dificulta um consenso 

universal na definição do conceito.  

O stresse, em português, significa tensão, uma tensão permanente. É usado 

vulgarmente para designar o contrário de calma ou relaxamento e refere-se, em termos 

médicos, a um vasto conjunto de fortes estímulos externos, tanto fisiológicos como 

psicológicos, responsáveis por uma determinada resposta fisiológica do indivíduo. O 

stresse consiste num tipo de reacções que preparam o organismo humano para a acção, 

para a actividade física, ou seja, desencadeia (em resposta a determinados factores 

indutores) mecanismos que optimizam a capacidade de luta ou de fuga do indivíduo, ou 

seja, optimizam as capacidades de adaptação do organismo. Assim, a resposta do indivíduo 

é, ao mesmo tempo, uma reacção de alarme e de defesa perante uma eventual agressão, que 

se manifesta quer física quer psicologicamente. 

O stresse é um mecanismo primitivo, interdependente do sistema nervoso e que 

surgiu para alertar e preparar o organismo para as situações de perigo. Assim sendo, o 

stresse é a reacção do organismo à tensão provocada por estímulos externos ou internos 

que podem afectar o bem-estar do indivíduo. Quando presente no organismo, em excesso e 

de forma contínua, pode causar danos nos indivíduos a nível bio-psico-social. 

Não pode ser considerado uma doença, uma vez que as reacções ao stresse tanto 

podem ser positivas como negativas, constituindo, por isso, ora um desafio ora um 
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problema, conforme a forma como é gerida a confrontação com as fontes geradoras do 

desequilíbrio.  

O stresse é, para Hans Selye (1956) citado por Fontaine, Kulbertus e Étienne (1998, 

p.56) “...a resposta não específica do organismo a qualquer necessidade. Por definição, 

não pode ser evitado. A completa liberdade em relação ao stress é a morte”. 

O stresse é uma reacção a qualquer interferência ou estimulo que perturba o 

equilíbrio mental ou físico de uma pessoa e pára o seu funcionamento normal. Pode surgir 

motivado por múltiplas situações da vida quotidiana, vivenciadas quer em casa, nas 

relações familiares, quer no emprego ou mesmo em situações de interacção social (quadro 

2). 

Lazarus e Folkman (1984) citados por Longarito (1996, p.30) definem stresse como 

“uma relação especial entre o indivíduo e o ambiente que é apreciada pelo indivíduo 

como desafiadora ou excedendo os seus recursos e ameaçando o seu bem-estar”. 

O stresse é um processo que se desenvolve por etapas. É possível que afecte um 

indivíduo durante um curto espaço de tempo, de forma temporária ou durante um longo 

período de tempo, de forma crónica. Pode ser um stresse de baixa ou de elevada 

intensidade e estar numa etapa de resistência ao factor desequilibrador ou estar num estado 

mais avançado, de exaustão, e possibilitar o desencadear de outras doenças.  

 

Quadro 2 

Representação esquemática da teoria de Selye sobre o processo de stresse 

Meio sócio económico 

Meio cultural 

Trabalho 

Família 

Outros 

 

 

Indivíduo 

 

         Pensamentos 

          Sentimentos 

               Emoções  

              Fantasias 

                  Outros 

        Psicossocial Stresse        Biológico 

Síndroma Geral de Adaptação  

Alterações no indivíduo/Doença 

M
un

do
 e

xt
er

no
 M

undo Interno 
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Isto pode ocorrer quando a pessoa é confrontada com uma situação que lhe causa 

diferentes sentimentos como a irritação, o medo, a excitação, a confusão, ou, pelo 

contrário, que a faça extraordinariamente feliz. Isto é, a reacção de stresse pode ocorrer 

perante factores de cariz negativo, como é o caso da dor, fome, frio ou calor excessivo, ou 

outros, ou em situações de cariz positivo, como é o caso de um casamento, uma palestra, e 

outras. Pode ser entendido como uma reacção intensa do organismo a qualquer evento bom 

ou mau que altere o ambiente e a vida do indivíduo e encontra-se, geralmente, relacionada 

com a necessidade de adaptação exigida ao indivíduo em momentos de mudança. 

Também Clancy e McVicar (1994, p.23) referem o stresse como “...uma resposta 

sociopsicofisiológica a factores adversos do ambiente, [...] o stresse surge quando existe 

uma real ou percebida falta de correspondência exigência/capacidade entre o indivíduo e 

o seu meio ambiente”. 

Para Santos e Castro (1998, p.677) o stresse “é a condição que resulta quando as 

trocas (transacções) pessoa/meio ambiente levam o indivíduo a perceber, sentir uma 

discrepância, que pode ser real ou não, entre as exigências de uma determinada situação e 

os recurso dos indivíduo, ao nível biológico, psicológico ou de sistemas sociais”. 

Nos países desenvolvidos, actualmente, existe um forte incremento de situações de 

stresse porque este é uma interferência no bem-estar físico e mental provocada por factores 

associados à vida moderna e ao ambiente em que o indivíduo se insere, mas, é um processo 

e não uma reacção única, pois no momento em que a pessoa é sujeita a uma fonte de 

tensão, um longo processo bioquímico se instala. Estamos perante a doença do 

desenvolvimento, da vida rápida e sem regras que não permite ao organismo que se adapte 

ao ritmo e não deixa os metabolismos concretizarem as suas funções. Há, assim, cada vez 

mais pessoas a viver em constante estado de stresse, ignorando as suas consequências, que 

podem ser mortais. Esta questão torna-se ainda mais preocupante com a descoberta de que, 

desde cedo, as crianças podem sofrer deste problema. É então previsível que enquanto 

existir vida existirá stresse. 

Os sentimentos de desapoio, o envolvimento em situações traumatizantes, o ritmo 

cada vez mais acelerado das mudanças, as novas tecnologias e as realidades de trabalho 

cada vez mais exigentes, as mudanças imprevistas, a perda da estabilidade económica, as 

sensação de insegurança, doenças prolongadas ou intervenções cirúrgicas, a morte de 

pessoas próximas, os conflitos permanentes no trabalho ou em casa e as situações de 
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divórcio, fazem com que os mecanismos de defesa (inatos e de acordo com as leis 

biológicas) passem a não responder de forma eficaz, aumentando assim a possibilidade de 

os indivíduos virem a sofrer de doenças, especialmente as do foro cardiovascular, que 

surgem no topo das listas de consequências do stresse. 

Apesar de o grau de mal-estar depender em larga medida das estratégias que a pessoa 

utiliza para lidar com as potenciais fontes de desequilíbrio, a frequência e/ou a intensidade 

da tensão que o confronto com esses factores gera, tende a provocar e desencadear 

situações que originam, por vezes, estados de doença. 

Mota-Cardoso et al (2002, p.9) refere que o stresse pode ser entendido sob três 

perspectivas diferentes, nomeadamente, “como uma condição ambiental externa que 

perturba o funcionamento regular da pessoa; como uma resposta do organismo, 

automática e global, a qualquer agente externo perturbador; como uma interacção 

desajustada entre as exigências do meio e os recursos e as capacidades de resposta do 

indivíduo”. 

Ao referenciar o stresse desta forma, procura-se sintetizar a noção de stresse, indo de 

encontro a três modelos essenciais para o desenvolvimento do conceito: 

 

O modelo de Selye - A Síndroma Geral de Adaptação 

 

A teoria proposta por Hans Selye e que funcionou como ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma melhor compreensão sobre o stresse, estimulando a realização de 

inúmeros estudos, foi o Síndroma Geral de Adaptação.  

Dizia Selye que o fenómeno do stresse envolve, principalmente, três importantes 

alterações. Assim, o stresse desenvolve-se em três fases de acordo com o tipo de resposta 

que é dado pelo organismo, denominando-as de reacção de alarme, estádio de resistência e 

fase de exaustão (Vaz Serra, 1999, p.153).  

Reacção de Alarme 

Nesta primeira fase, o organismo, prepara-se para o que Selye denomina de reacção 

de luta ou fuga, processo que se assume como essencial para a preservação da vida. Nesta 

fase, os sintomas presentes preparam o corpo e a mente para a preservação da própria vida. 

Essencialmente, dizem respeito a alterações cardíacas e respiratórias e as mais importantes 

são o aumento da produção de adrenalina e noradrenalina por activação da supra-renal, da 
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frequência cardíaca e da pressão arterial, da concentração de glóbulos vermelhos e de 

açúcar no sangue, da frequência respiratória com dilatação dos brônquios, dilatação das 

pupilas e ansiedade. 

Estádio de Resistência 

Se o factor de stresse continua presente e a afectar o indivíduo, o organismo tenta 

uma primeira adaptação, com vista a repor a homeostase interna e inicia-se a fase de 

resistência. Nesta, as reacções são opostas às da fase anterior e muitos dos sintomas iniciais 

desaparecem resultando uma sensação de cansaço e de desgaste.  

Caracteriza-se essencialmente por aumento do metabolismo em geral, aumento dos 

níveis de cortisol no sangue, atrofia de algumas estruturas relacionadas à produção de 

células do sangue como o baço e o timo, aumento da probabilidade de úlceras gástricas, 

insónias, mudanças bruscas no humor e irritabilidade ou depressão e diminuição da libido. 

Fase de Exaustão 

Representa muitas vezes a falha dos mecanismos de adaptação. Se o factor stressante 

é contínuo e o indivíduo não possui estratégias para lidar com o stresse, o organismo 

consome as suas reservas de energia e a fase de exaustão manifesta-se, através da 

diminuição da resistência às infecções e o aparecimento de doenças mais graves. 

Caracteriza-se por retorno parcial e breve à reacção de alarme, manutenção dos níveis 

elevados de cortisol, falha dos mecanismos de adaptação, esgotamento por sobrecarga 

fisiológica e, em casos extremos, morte do organismo. 

Apesar de ser assumido por todos como imensamente importante para o estudo e 

compreensão do stresse, este Síndroma tem vindo a ser alvo de comentários discordantes 

por diferentes autores que através de certos achados nos seus estudos têm encontrado 

respostas dos indivíduos aos factores de stresse invariavelmente diferentes dos encontrados 

por Selye (Vaz Serra, 1999, p.153).  

 

O modelo de Holmes e Rahe – Factores indutores de stresse 

 

Holmes e Rahe (1967) citados por Mendes (2002) propuseram esta teoria que mais 

tarde deu origem à elaboração de uma escala para medir o stresse, denominada “Escala de 

reajustamento social”. 
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Estes dois psicólogos através das suas investigações verificaram um paralelismo 

entre o stresse dos acontecimentos de vida e a probabilidade acrescida de esse stresse 

interferir na saúde dos indivíduos. Se inicialmente os estudos de Holmes e Rahe incidiam, 

essencialmente, sobre aspectos negativos e sobre os seus efeitos na saúde dos indivíduos, 

com o evoluir dos estudos acabam por incluir também situações indutoras de stresse de 

cariz positivo. 

Partindo do principio que o stresse reside sobretudo nestes acontecimentos de vida e 

nas reacções físicas e emocionais a tais acontecimentos, elaboraram então uma listagem de 

43 acontecimentos (avaliados no espaço de tempo dos últimos 6 meses de vida) que vão 

desde situações consideradas negativas como a morte do cônjuge ou perder o emprego, até 

situações mais positivas como o casamento ou uma gravidez aos quais atribuíram uma 

classificação máxima de 100 pontos até uma pontuação mínima de 11.  

Assim, somando os valores relativos à ocorrência de cada um dos acontecimentos 

descritos, alcançar-se-ão valores que determinarão o maior ou menor risco de desenvolver 

uma doença relacionada com o stresse e que serão assim divididos: 

inferior a 150 pontos – indivíduos com baixo risco de desenvolver uma doença 

relacionada com o stresse;  

entre 150 e 299 pontos – indivíduos com risco médio de desenvolver uma doença 

relacionada com o stresse;  

superior a 300 pontos – indivíduos com elevado risco para desenvolver doença 

relacionada com o stresse. 

O aspecto principal a realçar na teoria de Holmes e Rahe e, por outro lado, talvez o 

seu ponto fraco e passível de maior critica, é o facto do stresse ser aqui entendido com 

agente, esquecendo-se, de todo, o indivíduo. Este modelo, segundo Mendes (2002, p.34), 

“não era capaz de explicar porque é que certos tipos de acontecimentos produziam certos 

efeitos nalguns indivíduos e deixavam outros indiferentes”. 

 

O modelo de Lazarus e Folkman - O Modelo transaccional de Lazarus 

 

Com Lazarus e Folkman (1984), o stresse é definido de forma a enfatizar o indivíduo 

e o meio. Mota-Cardoso et al (2002, p.11) refere que o stresse “situa-se na textura das 
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transacções entre os indivíduos e o ambiente,...” ou seja, “...ocorre no encontro das 

pessoas com os agentes dos seus diferentes ambientes de vida”. 

Segundo Mendes (2002, p.35), no modelo de Lazarus “tanto as características 

pessoais como a natureza do acontecimento ambiental são consideradas”.  

Esta teoria trás consigo a ideia de que o ambiente pode ser mais ou menos hostil e 

que “confronta o indivíduo com adversidades, resistências e constrangimentos de vária 

ordem” (Mota-Cardoso et al, 2002, p.11), podendo ou não causar stresse, dependendo da 

filtragem que é efectuada pelos indivíduos, isto é, pela percepção de ameaça que têm ou 

não. A abonar esta ideia, Mendes (2002, p.35) diz-nos que “um acontecimento precipitante 

é um estimulo interno ou externo que é percebido pelo indivíduo de uma determinada 

maneira, ou seja, a determinação se uma particular relação “pessoa/ambiente” é 

geradora de stress ou não depende da avaliação cognitiva da situação feita pelo 

indivíduo”. 

 

1.2 – FACTORES DE STRESSE 

 

“A questão de saber como diferentes acontecimentos podem no seu conjunto 

determinar a situação de saúde da pessoa encontra-se no centro da discussão sobre o 

stress.” 

(Mendes, 2002, p.41) 

 

Os factores de stresse são variados e possuem efeito cumulativo. Constituem uma 

fonte de pressão que perturba e desencadeia desequilíbrio em cada indivíduo, e conduzem, 

regra geral, à ocorrência de mudanças que são essenciais para que se consigam novos 

estados de equilíbrio.      

Existem diversos factores que podem condicionar o aparecimento do stresse e 

segundo Thompson (1982), os indivíduos estão constantemente a ser sujeitos a factores de 

stresse que podem ser de diversas origens, nomeadamente, social, física, psicológica ou 

ambiental. 

Phipps (2003) refere que diversos estudos apontam ainda como factores de stresse 

nos indivíduos, para além dos já referidos, determinadas situações de índole cultural, 

biológica e de desenvolvimento. 
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Vaz Serra (1999, p.33) fala-nos em “situações indutoras de stresse” e classifica-as 

em sete grandes classes:  

“Acontecimentos traumáticos; 

Acontecimentos significativos da vida; 

Situações crónicas indutoras de stresse; 

Micro indutores de stresse; 

Macro indutores de stresse; 

Acontecimentos desejados que não acontecem; 

Traumas ocorridos no estádio de desenvolvimento”. 

A American Medical Association (2000, p.12) refere que “o stresse pode provir de 

situações pessoais em casa, de situações profissionais no emprego e de problemas na 

sociedade.”  

O que se pode constatar é que existe uma enorme variedade de factores que 

condicionam a manifestação de níveis de stresse elevados. Estes, residem sobretudo nos 

acontecimentos da vida e nas reacções físicas e emocionais a tais acontecimentos.  

O ritmo acelerado da vida moderna, a difícil conciliação da vida familiar com a vida 

profissional, a relação com o trabalho e o lugar deste nas sociedades ocidentais, 

nomeadamente, a procura da eficácia, a competitividade, os horários, a grande mobilidade 

profissional, as responsabilidades, os conflitos hierárquicos e interpessoais, o desemprego 

ou emprego precário, constituem um conjunto de factores que, isoladamente ou em 

associação, são potenciadores de stresse, provocando desgaste e desequilíbrio físico e/ou 

psicológico nos indivíduos. O stresse pós-traumático resultante do envolvimento num 

acidente grave ou numa situação traumática pode provocar um grave traumatismo 

psicológico e causar um estado de ansiedade permanente sendo por isso alvo de imensos 

estudos actualmente. 

Vaz Serra (1999) faz referencia à já supradita Escala de Reajustamento Social, 

elaborada por Holmes e Rahe (1967) e na qual estão compreendidos os 43 acontecimentos 

de vida que parecem ser significativos para o aparecimento do stresse nos indivíduos. 
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1.3. – OS EFEITOS DO STRESSE 

 

“O desgaste que surge da actividade[…], é um síndroma simultaneamente físico e 

emocional, instala-se progressivamente e exprime-se de diversos modos. Algumas pessoas 

começam por apresentar sintomas físicos, enquanto outros, problemas psicológicos” 

(Carvalho, 1995 citado por Sarnadas, 2000, p.53)  

 

Stresse, ao contrário da crença popular, não é cansaço nervoso ou meramente a 

consequência de uma emoção intensa. Qualquer actividade por mais normal que possa ser, 

pode produzir considerável stresse, contudo, sem consequências de maior. Assim, o 

estímulo pode ter uma origem agradável ou desagradável, ser agudo ou crónico, mas a 

reacção do organismo segue um padrão comum, conforme nos referiu Selye. No entanto, 

de acordo com cada indivíduo, assim a reacção fisiológica toma formas diferentes e é 

acompanhada de sintomas psíquicos e comportamentais diferentes. 

A forma como cada indivíduo tolera e manifesta o stresse depende de múltiplos 

factores. Quando perante uma situação de stresse, podemos ou não sentir receio ou 

ansiedade e, consoante o carácter individual de cada um, os sintomas apresentados podem 

ser dispares, desde taquicardia, hipertensão arterial, perturbações mentais, insónia, 

erupções da pele, alterações do aparelho digestivo, perturbações menstruais, fadiga, 

impotência ou mesmo desinteresse pela actividade sexual, entre muitos outros. 

Vaz Serra (1999, p.59) fala-nos em “filtros cognitivos” e a sua compreensão facilita o 

conhecimento da capacidade do indivíduo lidar com situações indutoras de stresse. 

Para Lazarus, (Vaz Serra, 1999) o significado psicológico construído pela pessoa 

sobre o que está a acontecer, é o factor crucial que pode desencadear uma resposta de 

stresse. E este, pode, segundo o autor, ser considerado a causa próxima explicativa da 

reacção de stresse. No entanto, existe também a causa distante que diz respeito às 

experiências passadas e memórias armazenadas do indivíduo e que o fazem, pensar, sentir, 

actuar e reagir de determinada forma. 

Para este autor, é a forma como a pessoa avalia subjectivamente o que lhe está a 

acontecer, que determina a sua resposta a situações indutoras de stresse, ou seja, os 

factores cognitivos antecedentes são os determinantes das respostas emocionais 

subsequentes. Conclui-se assim, que existe um processo de avaliação que a pessoa efectua, 
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perante um situação que lhe ocorre e que obedece a três tipos de processos formais: 

avaliação primária, secundária e reavaliação. 

Na avaliação primária a pessoa faz uma avaliação egocêntrica, procurando conhecer 

as consequências que a situação tem para o seu bem-estar. Procura perceber o significado 

da ocorrência, podendo este processo sofrer influências de dois tipos de variáveis: 

Do meio ambiente antecedentes à situação em causa e que são:  

- as exigências (pressões do meio social);  

- as restrições (violações de normas sociais que podem levar à punição);  

- as oportunidades (momentos em que se reúnem as condições necessárias para tomar 

uma determinada decisão); 

- as influências culturais. 

Dos esquemas mentais que a pessoa possui e que são organizadores do 

funcionamento emocional e comportamental da pessoa (que condiciona a avaliação que faz 

do significado da situação, podendo mesmo distorcer o significado dos acontecimentos e 

comprometer a avaliação primária). 

A avaliação secundária vai além do conhecimento do significado, fazendo 

julgamentos respeitantes aos recursos (pessoais e sociais), às opções que tem e às 

limitações. A pessoa avalia o que pode fazer para resolver a situação, o problema. 

Esta avaliação relaciona-se com os seguintes conceitos: 

- As expectativas de auto-eficácia (crença pessoal da capacidade de obter o resultado 

desejado). Importantes em contexto clínico permitindo que a pessoa se torne 

independente, quando bem desenvolvidas. 

- A percepção de controlo, avalia se as exigências ultrapassam ou não os recursos, é a 

decisão da pessoa sobre o que pretende fazer ou aquilo que deseja que os outros lhe 

façam. 

- O Sentido de competência avalia a capacidade da pessoa utilizar os recursos que tem 

para atenuar ou eliminar o stresse. 

- A reavaliação é o balanço interno que a pessoa faz entre as exigências criadas pela 

situação (avaliação primária), os recursos que possui e a capacidade de resposta 

(avaliação secundária). É um processo dinâmico sendo alterado pelo feedback 

informativo que o indivíduo obtém com o uso das estratégias que escolheu e é 
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determinante na existência de stresse e nas estratégias para responder ao estímulo 

indutor. 

Pode-se concluir com esta simples análise que o significado psicológico construído 

pela pessoa sobre o que está lhe a acontecer, as experiências passadas e as memórias 

armazenadas, são factores determinantes na sua resposta aos factores indutores de stresse 

isto, segundo o pensamento da ciência ocidental. 

Vaz Serra (1999, p.151) citando Plaut e Friedman (1984) enuncia, sucintamente, seis 

factores que explicam o porquê de cada indivíduo reagir de forma diferente perante 

estímulos iguais e o porquê de apesar de sujeito a estímulos idênticos o indivíduo poder 

reagir de forma diferente em alturas diferentes. São eles: 

“Tipo, gravidade e duração do stresse; 

Constituição genética do indivíduo; 

Balanço hormonal existente na ocasião; 

Experiências prévias que o indivíduo atravessou; 

Apoio social que pode obter e 

Forma como lida com os acontecimentos.” 

O stresse excessivo é capaz de produzir um grande número de consequências para o 

indivíduo e, consequentemente, para o meio que o rodeia e com o qual interage.  

Para Vaz Serra (1999, p.149), o stresse induz alterações a vários níveis, embora, 

citando Velluci (1997), refira que estas alterações são mais notórias “nas situações de 

stresse crónico”. Assim, o stresse “pode induzir no indivíduo alterações biológicas, 

cognitivas, do comportamento observável e emoções”. 

Podem-se então considerar como efeitos do stresse as várias alterações a vários níveis 

que ele induz nos indivíduos (quadro 3) e, O`Hanlon (2001), à semelhança de Vaz Serra 

(1999), referência quatro classes de efeitos possíveis, que classifica como sintomas de 

stresse.  

Assim, considera os sintomas físicos, os emocionais, os psicológicos ou mentais e os 

comportamentais. 
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Quadro 3 

Sintomas físicos, comportamentais, psicológicos e emocionais de stresse, segundo 

O`Halon (2001) 

Sintomas físicos 

Alterações do apetite; Indigestão; Perda ou aumento de peso; Obesidade; 

Pés e mãos frios ou pele fria; 

Prisão de ventre crónica/Diarreia crónica; Tonturas; Náuseas;  

Boca seca; Transpiração exagerada; Desejo frequente de urinar; 

Constipações, gripes ou outras infecções frequentes; 

Cansaço intenso e prolongado;  

Respiração irregular; Falta de ar mesmo sem esforço físico; Asma (por vezes agravada 

pelo stresse); 

Enxaquecas; 

Palpitações; Dores no peito, estômago, ombros, pescoço e maxilares, costas, abdominais; 

Problemas sexuais como a impotência; 

Tensão muscular; Tremores; Tiques nervosos; 

Irritações de pele ou erupções cutâneas; Susceptibilidade a alergias; 

Dificuldades no sono (insónias, permanecer a dormir ou acordar muito cedo); 

Aumento de sensibilidade/reacção irritada ao ruído; Voz muito alta; 

Sintomas comportamentais 

Comportamento anti-social, discutir em público ou ser insensível com os outros; 

Afirmar estar demasiado ocupado para relaxar; 

Baixa produtividade;  

Má gestão de tempo; 

Incapacidade de relaxar; Inquietação; Tremor na voz; 

Não cuidar de si; Fumar e beber mais; Comer depressa; 

Conduzir mal; 

Levar mais trabalho para casa ou pensar em trabalho quando está em casa; 

Aumento de problemas em casa; 

Fugir das relações; 

Perda de interesse no sexo; 
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Quadro 4 

Sintomas físicos, comportamentais, psicológicos e emocionais de stresse, segundo 

O`Halon (2001) (continuação) 

Sintomas psicológicos ou mentais 

Ansiedade; Ataques de pânico e depressão com ou sem tendência suicidas; 

Estar à defesa ou agir com agressividade;  

Ser muito critico; Ser desorganizado; 

Ser menos intuitivo e menos sensível; Sentir-se frustrado com as pessoas; 

Ter dificuldade em tomar decisões; Tomar decisões irracionais ou impetuosas; 

Ter dificuldade em lembrar acontecimentos recentes; 

Ter dificuldade em trabalhar com equipamentos ou realizar tarefas simples; 

Ter pouca capacidade de concentração e dificuldade em receber novas informações; 

Sofrer de irritabilidade ou impaciência interrompendo os outros; 

Ter falta de coordenação física ou tendência para acidentes; Cometer mais erros; 

Confiar mais na medicação; 

Ter problemas de sono incluindo pesadelos; Ter visão em túnel. 

Sintomas emocionais 

Isolamento social; Tristeza; Insatisfação pela vida;  

Manifestação de pouca auto-estima; Desmotivação ou menor confiança; 

Sensação de tensão; Nervosismo; Inquietação; Apreensão ou ansiedade; 

Aumento de suspeitas; Sentir-se atacado ou insatisfeito no trabalho. 

Falta de entusiasmo ou humor cínico/inapropriado;  

Sensação de alienação. 

Adaptado de “Tratamentos para o Stress”, Brenda O`Hanlon (2001) 

 

Muitas vezes, os indivíduos recusam-se a prestar atenção aos sinais que os avisam de 

que estão sujeitos a excesso de stresse já que atribuem a outras causas essa sintomatologia. 

Alguns desses sinais, alguns de instalação muito subtil e que são, muitas vezes, apenas 

notados pelos outros, podem ser a irritabilidade pouco habitual, o aumento do consumo de 

bebidas alcoólicas, o aumento de consumo de tabaco, a perda de apetite ou pelo contrário 

um apetite desmesurado, algumas perturbações no sono, cefaleias, epigastralgias, diarreias 

ou obstipação. 
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2. - STRESSE EM ENFERMAGEM 

 

“… não é invulgar ouvir uma enfermeira chorar depois de testemunhar uma morte 

pela primeira vez e ser-lhe dito para «se dominar, há trabalho para ser feito»” 

(Faulkner e Maguire, 1988, p.13) 

  

De acordo com Baumann (2006), os ambientes de trabalho pouco saudáveis afectam 

a saúde física e psicológica dos enfermeiros devido ao stresse provocado por cargas 

laborais pesadas, horários prolongados, baixo estatuto profissional, relações difíceis no 

local de trabalho, problemas no desempenho dos papéis profissionais e uma diversidade de 

riscos no local de trabalho. 

Estudos realizados nesta área evidenciam que: 

- os enfermeiros se expõem a longos períodos de trabalho, físico e mental, extenuantes 

(Estryn-Behar e Poinsignon, 1989); 

- os níveis de stresse estão associados a “duplos horários” com turnos consecutivos em 

diferentes hospitais, sem momentos de descanso ou lazer, evidenciando desgaste físico 

com cansaço constante, anorexia, gastrite, irritabilidade e problemas de memória 

(Mangolin et al, 2004); 

- os níveis de stresse mais elevados podem estar mais associados ao género feminino 

(Vaz Serra, 1999; Lipp e Tanganelli, 2002; Callais et al, 2003; Amaral e Pereira, 2004; 

Malagris e Fiorito, 2006);  

- níveis elevados de pressão psicológica no trabalho induzem uma prevalência elevada 

de transtornos mentais. Também baixos níveis de controlo sobre as tarefas conduzem a 

alterações psíquicas relevantes (Araújo et al, 2003). 

O stresse como risco inerente à actividade dos enfermeiros é, sem dúvida, 

potencialmente indutor de efeitos negativos directos ou indirectos sobre a qualidade dos 

cuidados, podendo gerar elevados custos institucionais e afectar gravemente a imagem da 

organização. Numa altura em que tanto se apela à adopção de estratégias globais e 

integradas de desenvolvimento da qualidade na prestação de cuidados de saúde, é 

fundamental valorizar e controlar esse risco. Os enfermeiros que sofrem de stresse devido a 

estarem sujeitos cargas laborais pesadas, frequentes conflitos/atritos com os colegas, 

tarefas inapropriadas, aptidões e conhecimentos insuficientes (ou superiores às tarefas que 
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desempenham), má gestão ou condições de trabalho inseguras, sentem, muitas vezes, 

dificuldades para fornecer padrões de qualidade mais elevados (Baumann, 2006). 

Apesar dos níveis de stresse poderem emergir no funcionamento normal do dia-a-dia, 

aceita-se cada vez mais a ideia de que este problema tende a tornar-se mais significativo 

quando associado ao trabalho. Por outro lado, esta questão é particularmente importante 

quando aplicada a classes profissionais em que o objecto da sua intervenção é o ser 

humano, como é o caso da Enfermagem. 

 O stresse, a insatisfação com a profissão, a dependência do trabalho e o esgotamento 

tornaram-se assuntos centrais para as profissões de ajuda. Em profissionais de saúde, 

principalmente os que desempenham as suas funções em ambiente hospitalar, porque tende 

a ser mais rico em factores de stresse e assume-se como desconfortável para a grande parte 

dos indivíduos, atinge altos níveis. 

O contexto hospitalar pode ser descrito como um complexo sistema social onde 

interagem diferentes grupos profissionais, com diferentes percursos formativos, mas de 

quem se espera, geralmente, a prestação de cuidados altamente diferenciados. 

Abreu (2001, p.60) refere que “um dos sectores socio-profissionais mais relevantes 

pela importância que assume na assistência, ao utente, no seio hospitalar, é a 

enfermagem, profissão cuja trajectória identitária se tem transformado de forma 

acentuada”.  

O Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), no enquadramento e pontos-chave 

ao instrumento “Ambientes favoráveis à prática: condições no trabalho = cuidados de 

qualidade” reconhece que “em quase todos os países, os enfermeiros prestam a maior 

parte dos serviços de saúde – até 80 por cento em alguns casos”. 

Esta importância que é reconhecida à enfermagem nem sempre tem repercussões no 

desempenho dos seus profissionais e nas condições que lhes são proporcionadas, 

condicionando o surgimento de mal-estar e de tensões.  

Garcia (1997, p.37) afirma que “a profissão de enfermeiro está sujeita a um desgaste 

físico e psíquico muito grande”.  

A Health Education Authority, referenciada por Gasperi e Radunz (2006) classificou 

a enfermagem como a quarta profissão mais stressante, no sector público. Alguns 

componentes da sua actividade laboral são-lhe reconhecidos como ameaçadores, entre os 

quais o número reduzido de profissionais no atendimento dos indivíduos, o excesso de 
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actividades que eles executam, as dificuldades em delimitar os diferentes papéis entre 

enfermeiros e outros técnicos e a falta de reconhecimento claro, do público em geral, de 

quem é o enfermeiro. 

Vaz Serra (1999, p.519) citando Heim (1992) refere que “os enfermeiros atravessam 

condições de stress ainda mais intensas do que os médicos” e que estas são oriundas “da 

atenção e dos cuidados que têm que prestar continuamente aos doentes, seguidos de 

conflitos de equipa ou sobrecarga de trabalho, insegurança, falta de autonomia e conflitos 

de autoridade”. 

Possivelmente, a prestação de cuidados, em situações de emergência ou não, aliado à 

falta de condições nos atendimentos, funcionam como agravantes para o desenvolvimento 

de stresse, pois nessas ocasiões os indivíduos frequentemente são levados ao seu limite 

físico e emocional. 

O mesmo autor refere ainda que “este grupo é afectado por transtornos 

psicopatológicos superiores aos da população em geral”. 

Em 2006, a Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou como item prioritário 

de actuação a crise global na força de trabalho da saúde, incluindo a carência de 

enfermeiros e apontou que os motivos para essa crise eram variados e complexos mas que 

se deviam, também, aos ambientes de trabalho pouco saudáveis.   

O ICN em 2006, refere que os enfermeiros que sofrem stresse “...sentem dificuldades 

para fornecer os padrões de cuidados mais elevados”. De igual modo, refere que “um 

ambiente de trabalho saudável, é um ambiente para a prática que maximiza a saúde e o 

bem-estar dos enfermeiros, resultados de qualidade para os doentes e desempenho 

organizacional”. 

A experiência de stresse nos enfermeiros deve ser entendida como uma ameaça ao 

seu bem-estar, auto-estima e valor pessoal, podendo levar ao desenvolvimento de 

sentimentos negativos, como a insatisfação e a desmotivação que, na prática, se 

manifestam pela diminuição da qualidade das actividades desenvolvidas por estes 

profissionais na prestação dos cuidados. O resultado final desta situação pode acabar por 

traduzir-se em efeitos indesejáveis na recuperação do estado de saúde dos indivíduos, uma 

vez que as dificuldades sentidas pelos enfermeiros podem reflectir-se na qualidade das suas 

práticas, assim como na eficácia profissional, diminuindo-se as potencialidades de 

recuperação dos doentes.  
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As reacções disfuncionais por parte dos enfermeiros relativamente à sua ocupação 

tendem a ocorrer sempre que: 

- se sentem incapazes de controlar as condições de trabalho, por exemplo por excesso 

de trabalho (Seward, 1990);  

- quando não possuem estratégias de confronto adequadas e adaptadas à situação, por 

exemplo quando possuem menos competências do que as exigidas para a situação 

(Martins, 2003); 

- quando não dispõem de qualquer apoio que os ajude a enfrentar os problemas 

colocados pela desempenho das suas competências, por exemplo em situações de conflitos 

na equipa de trabalho (Reis Marques et al, 1991).  

Face a estes dados e indicações, tem vindo a aumentar o interesse dos investigadores 

acerca do "preço" e "consequências" do stresse ocupacional, não só ao nível individual, 

mas também em termos organizacionais, introduzindo-se cada vez mais variáveis no 

estudo deste tema, como sejam, a satisfação profissional e a qualidade de vida, os 

problemas físicos e mentais, os níveis de absentismo, o compromisso com os objectivos e 

tarefas profissionais, entre outros.  

O capítulo seguinte centra-se no stresse como risco ocupacional para os enfermeiros, 

focando as características do trabalho dos enfermeiros indutoras de stresse, as 

consequências de níveis elevados de stresse e as estratégias redutoras mais comummente 

utilizadas pelos enfermeiros. 

 

2.1. – STRESSE COMO RISCO OCUPACIONAL PARA OS ENFERMEIROS 

 

“O reconhecimento crescente do efeito do stress nas profissões ligadas aos cuidados 

de saúde provocou interesse e agitação entre os enfermeiros que se identificam fortemente 

com o conceito de stress e com os sentimentos que experimentam como resultado desse 

stress.” 

(Morton-Cooper, 1984 citado por Mitchell, 1988, p.3) 

 

Ser enfermeiro significa ter como alvo principal do seu trabalho, o Homem. O 

enfermeiro é um profissional de saúde que presta cuidados globais ao doente, que vivência 

directa e ininterruptamente o processo de dor, sofrimento, desespero, incompreensão, 
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irritabilidade, de morte e quaisquer outros sentimentos que um processo de doença possa 

desencadear no doente ou na sua família. Como tal, a realidade do trabalho do enfermeiro é 

bem diferente da dos restantes técnicos de saúde.  

O enfermeiro desenvolve ainda uma multiplicidade de outras tarefas e actividades 

polivalentes que vão desde o de gestor da unidade de cuidados até ao de colaborador quer 

no trabalho do médico, quer de outros técnicos. Contudo, conforme afirma (Martins, 2003) 

“sabe-se que são constantemente dominados por uma sensação de ambivalência, por não 

estarem a realizar aquilo que lhes compete, devido à enorme quantidade de tarefas que 

obrigatória e quotidianamente devem executar em tempo útil”. 

O trabalho de enfermagem, especialmente em ambiente hospitalar, é extremamente 

desgastante e desenvolvido em circunstâncias favorecedoras de elevados níveis de stresse. 

Este fenómeno deve-se em grande medida ao contacto com o indivíduo doente e às 

exigências correspondentes à pratica de horários rígidos e de trabalho por turnos, que 

podem facilmente conduzir a cansaço, irritabilidade e levar a situações de desmotivação, 

insatisfação profissional ou absentismo. O ICN, no documento atrás mencionado salienta 

estudos realizados nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia e Alemanha que 

confirmam “...que 41% dos enfermeiros estavam insatisfeitos com os seus empregos e 

22% planeavam abandoná-los em menos de um ano; os achados confirmaram a relação 

entre o stresse no local de trabalho e a moral dos enfermeiros, satisfação profissional, 

compromisso para com a organização e intenção de abandono”. 

No mesmo documento, é referido que “os ambientes pouco saudáveis afectam a 

saúde física e psicológica dos enfermeiros devido ao stresse de cargas laborais pesadas, 

horários prolongados, baixo estatuto profissional, relações difíceis no local de trabalho, 

problemas no desempenho dos papeis profissionais e uma diversidade de riscos no local 

de trabalho” 

Garcia (1997, p.37) refere que “a Enfermagem é, por natureza, uma profissão com 

elevado nível de stresse devido em parte à especificidade das suas tarefas e das pessoas 

que cuida, mas também devido à falta de autonomia profissional, à indefinição de tarefas, 

à constante pressão a que está e à falta de apoio por parte dos superiores hierárquicos, 

entre outros”. 

Aludindo ao desempenho profissional da enfermagem e, segundo Martins (2003), 

podem-se enunciar alguns aspectos unanimemente assumidos como indutores de stresse 
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nos enfermeiros. Assim, os horários, o conteúdo e a sobrecarga de trabalho; as condições 

de trabalho (onde poderemos incluir o ruído, a iluminação, a temperatura, a ventilação), 

mas também a actual incerteza e insegurança na manutenção do emprego; os factores 

organizacionais e a ambiguidade de papeis, as competências, as responsabilidades e muitas 

vezes, os sentimentos de incapacidade; os relacionamentos interpessoais - quer com 

colegas e superiores hierárquicos, mas também com o próprio doente e a família; as 

pressões económico-sociais e todos os outros factores de stresse a que o enfermeiro está 

sujeito na sua vida pessoal, familiar e social, são alguns dos factores de stresse em 

enfermagem. 

a) O horário e o trabalho por turnos  

A nível das instituições hospitalares, o trabalho por turnos (roulement) é uma prática 

frequente, necessária e efectuado por uma grande maioria de enfermeiros. Os enfermeiros 

devem trabalhar 35 horas semanais (salvo algumas excepções contempladas na lei) 

distribuídas por turnos de 8 horas, que podem ser praticadas no período da manhã (das 8 às 

16 horas), da tarde (das 16 às 24 horas) e da noite (das 24 às 8 horas). Estes horários 

podem ter algumas variações de instituição para instituição, contudo, o que está bem 

definido é que o profissional tem direito a um descanso semanal e a um descanso 

complementar por semana, ou seja, diariamente são contabilizadas 7 horas por dia de 

forma a totalizar as 35 horas em cinco dias mais os dois descansos. Efectivamente, e no 

contexto da prática, este horário não se realiza exactamente assim, sendo prática em muitos 

serviços a realização de um horário (tarde/manhã/noite) que obriga o enfermeiro a fazer 

três turnos de 8 horas no prazo de 40. 

Este é um tipo de horário de trabalho que afecta consideravelmente os profissionais 

de saúde, quer do ponto de vista físico como psicológico, apresentando-se como 

extremamente cansativo e promotor de stresse.  

Os estudiosos da Cronociência afirmam que o corpo tem um ritmo biológico 

estabelecido pela natureza, que tem que ser respeitado. Albuquerque (1987, p.55) afirma 

que “todos os organismos vivos têm uma existência caracterizada por variações cíclicas 

no tempo [...] o ritmo circadiano [...] e um grande número de funções psicológicas e 

fisiológicas são caracterizadas por ritmos circadianos”. A alteração desse ritmo conduz a 

situações de stresse psicológico e fisiológico. Por outro lado, o facto do período de 

descanso ser, muitas vezes, insuficiente e não permitir a total recuperação do enfermeiro, 
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pela realização de turnos extraordinários, trocas de horário ou mesmo situações de duplo 

emprego, contribui para o acumular de desequilíbrio homeostático, promotor do 

aparecimento de sintomatologia característica de stresse. 

A realização de diversos estudos nesta área com profissionais que praticam horário 

em roulement e, particularmente com enfermeiros, tem demonstrado, de um modo geral, 

que estes apresentam com maior frequência, em comparação com outros profissionais que 

praticam horário laboral normal, diferentes queixas, nomeadamente, queixas de fadiga 

permanente, irritabilidade e alterações gastrointestinais (Albuquerque, 1987). Os factores 

que condicionam estes resultados são biológicos e emocionais e têm em conta alterações 

dos ritmos circadianos e do ciclo sono-vigília, entre outras.  

Outro aspecto importante a ter em conta relativamente ao horário de trabalho dos 

enfermeiros, prende-se com o facto de o horário em roulement também provocar incertezas 

no desempenho, impedindo o indivíduo de se sentir seguro. A realização de turnos e as 

alterações no estado clínico que o doente a qualquer momento pode apresentar, ou, no caso 

de um serviço de urgências, a incerteza sobre as patologias que os próximos doentes a 

aceder ao serviço podem apresentar, implica altos níveis de stresse pela imprevisibilidade 

da situação.  

Também relacionado com o horário de trabalho, acontece muitas vezes o número de 

horas de trabalho poder dilatar-se por diversos motivos, como seja o excesso de actividades 

a realizar ou a necessidade de prestar cuidados a doentes em situações inesperadas ou 

urgentes ou o tempo gasto na passagem de turno entre cada turno.  

Por outro lado, o horário de trabalho condiciona os relacionamentos e o lazer, a vida 

social e familiar, tendo em conta, que os restantes membros da família e amigos têm 

actividades com outros horários e, portanto, a dificuldade de conciliar ou a inexistência de 

contactos sociais, contribui também para a instalação do stresse (Albuquerque, 1987). 

b) Sobrecarga de trabalho  

O excesso de trabalho é frequentemente um factor de stresse. Este factor assume 

grande importância quando o indivíduo reconhece que não tem capacidade de resposta para 

as solicitações que lhe são impostas pelo trabalho. 

O melhor desempenho é difícil de alcançar quando o indivíduo está sob pressão e, 

neste sentido, as pausas que se efectuam ao longo do dia de trabalho ou, por exemplo, o 

exercer do direito a férias, assumem-se como momentos que permitem “recarregar as 
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baterias” e são, por isso, muito importantes para se resistir ao stresse e restabelecer o 

equilíbrio. 

Na sobrecarga de trabalho pode-se ter em consideração dois aspectos fundamentais: a 

quantidade e a qualidade de trabalho. Assim, podemos considerar excesso de trabalho 

quantitativamente quando o indivíduo tem um excessivo número de actividades para 

executar num determinado período de tempo, e, podemos considerar como trabalho 

excessivo do ponto de vista qualitativo, aquele para o qual é solicitado uma excessiva 

exigência quer do ponto de vista das competências, quer do ponto de vista dos 

conhecimentos ou das habilidades do profissional. Outro aspecto importante a realçar 

relacionado com a sobrecarga do trabalho prende-se com o facto de se poder considerar 

que um trabalho demasiado leve pode resultar também como importante factor de stresse. 

A atribuição um número reduzido de tarefas ou a atribuição de tarefas muito simples, 

rotineiras ou mesmo aborrecidas, em relação à competência, habilidade ou destreza do 

enfermeiro, podem ser causa de stresse no seu trabalho. Ganhão (1993, p.97) citando 

Alicia KauFmann (1993) refere que “o pouco que fazer gera sentimentos de ansiedade, 

depressão, aborrecimento e inutilidade”. 

c) O conteúdo do trabalho 

As tarefas que estão adstritas à enfermagem e a motivação e envolvimento dos 

profissionais na sua execução, assumem-se de vital importância para o aparecimento, ou 

não, de sintomatologia de stresse nos enfermeiros. 

Embora pareça claro que todas as profissões são passíveis de contribuir para o 

desenvolvimento de stresse ocupacional, os enfermeiros, devido às suas atribuições, podem 

ser bastante vulneráveis. O facto de actuarem em diversas especialidades e em diversos 

sectores possibilita-lhes a execução de um amplo conjunto de funções, que determina que 

lhes seja concedido um certo poder, muito embora virtual, pois existe sempre uma certa 

subserviência ao poder médico. Contudo, esta postura obriga a que os enfermeiros ocupem 

o seu tempo numa multiplicidade de tarefas e de actividades polivalentes que obrigatória e 

quotidianamente devem executar, em tempo útil, e que vão muito além do simples cuidar 

do doente. Tal facto, contribui para o aparecimento de sentimentos de irritação e de 

frustração, por se sentirem condicionados por factores do contexto que os levam a reagir à 

margem dos seus ideais profissionais e pessoais, constituindo-se, este facto, como uma 

fonte importante de stresse.  
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d) As condições de trabalho 

 Condições de trabalho desfavoráveis conduzem a stresse. Dentro destas poderemos 

incluir o espaço físico destinado às actividades do enfermeiro, os ruídos, a iluminação, a 

temperatura, a ventilação, mas também a actual incerteza e insegurança na manutenção do 

emprego.  

No que diz respeito ao espaço físico, a maioria dos serviços ou unidades de cuidados 

destinam aos enfermeiros um espaço reduzido para o desempenho das suas funções. 

Muitas vezes estão confinados a um gabinete para o chefe e a uma sala de enfermagem, 

onde se realizam grande parte das actividades dos enfermeiros. Poderá ainda existir uma 

sala para tratamentos mas, regra geral, e com excepção dos quartos onde os enfermeiros 

prestam os cuidados directos aos doentes, estes são os espaços onde o enfermeiro 

deambula e permanece durante o período de oito horas. Se pensarmos em serviços 

específicos como são as unidades de cuidados intensivos ou os blocos operatórios 

verificamos que os enfermeiros ainda estão confinados a um espaço físico mais restrito. 

O ruído é um factor frequente de stresse porque perturba a tranquilidade. O seu efeito 

é particularmente importante quando se trata de barulho intenso, agudo, ou de carácter 

repetitivo. Conforme nos diz Albuquerque (1987, p.56) “o ruído perturba a comunicação 

entre pessoas, afecta a capacidade de concentração e a vigilância". 

A iluminação, a temperatura e a ventilação são outros factores ambientais que 

contribuem sobremaneira para o desempenho dos enfermeiros e constituem um conjunto 

de factores que, isoladamente ou em associação, provocam desgaste e desequilíbrio físico 

e/ou psicológico. 

A actual incerteza e insegurança na manutenção do emprego, a grande mobilidade 

profissional são outros grandes factores de stresse. Em relação ao desemprego, 

Albuquerque (1987, p.59) refere que é um intensa fonte de stresse e que “vários estudos 

documentam as suas funestas consequências para a saúde, como o aumento em flecha das 

doenças cardíacas, das depressões, do suicídio, do alcoolismo e da droga”. Por outro 

lado, quer o desemprego quer a precariedade dos vínculos e a enorme mobilidade com 

frequente rotação por serviços e hospitais, por vezes de seis em seis meses, sujeita os 

enfermeiros a um intenso stresse que se traduz em desmotivação e sofrimento humano, 

para o qual não há, para já, solução fácil.  
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Alguns estudos revelam que esta situação de precariedade pode contribuir para 

desenvolver outras fontes de stresse, por poder induzir os indivíduos a aceitarem piores 

condições de trabalho, onde pode prevalecer uma maior sobrecarga de trabalho ou 

condições menos adequadas e, consequentemente, maior cansaço e maior propensão ao 

stresse (Hartley et al., 1991; Peiró, 1993). 

e) Os factores organizacionais e a ambiguidade de papeis 

Dentro dos factores relacionados com a organização, podemos considerar como 

indutores de stresse nos enfermeiros todos os aspectos relacionados com a estrutura, 

cultura e clima organizacional. Todos estes aspectos interferem, de alguma forma, no 

desempenho destes profissionais,  

No que diz respeito à estrutura organizacional, os factores indutores de stresse são 

todos os que por força da disposição dos diferentes órgãos e níveis hierárquicos e do tipo 

de relações que se estabelecem entre si, podem permitir ou não, pela centralização das 

decisões, pelas relações de interdependência, pelo funcionamento e formas de 

coordenação, o cumprimento dos objectivos gerais da instituição, de forma satisfatória. 

A cultura organizacional, devido à constatação da importância dos factores culturais 

na gestão de recursos humanos e fortemente impulsionado pelo fenómeno emergente da 

globalização económica e, consequentemente, elevada emigração, foi alvo de estudos 

muito aprofundados essencialmente a partir das últimas décadas do século passado, 

assumindo-se como um conceito essencial à compreensão das estruturas organizativas. A 

cultura organizacional permite relacionar e aplicar várias noções, que até há pouco tempo 

não eram valorizadas no contexto das organizações, como sejam: os valores, a qualidade 

de vida no local de trabalho, a identidade do trabalhador. A cultura de uma organização é 

pois, segundo Fachada (1991), “o modo de vida dentro das organizações, ou seja, o 

conjunto de valores e de crenças que orienta a interacção e o relacionamento das pessoas 

dentro da organização”. É um conjunto de características que a individualiza e a torna 

única, perante uma qualquer outra. É um sistema de valores, formalizado através de 

determinados rituais, hábitos, mitos e/ou crenças, comuns à generalidade dos membros da 

instituição, e que podem produzir normas de comportamento, genericamente, aceites por 

todos, tendo em vista a obtenção de melhor compreensão e convivência, mais estabilidade, 

organização e dinamismo, por parte dos intervenientes, ou seja, uma maior e melhor 

socialização.  
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A instituição hospitalar tem uma cultura muito própria, ligada às questões da vida, da 

dor e da morte, às diferentes representações sociais da saúde/doença e do papel da 

medicina, aos diferentes modelos etiológicos de saúde/doença, e às próprias ideologias e 

estratégias profissionais. Segundo este autor, a cultura organizacional só tem verdadeiro 

interesse se responder às expectativas dos indivíduos e, simultaneamente, resolver os 

problemas das organizações e, neste sentido, o envolvimento dos primeiros só é total se 

houver um paralelismo entre o que são os valores dos indivíduos e os valores da 

organização e, se o sucesso de um for o sucesso do outro.  

Sendo assim, dois aspectos directamente relacionados com a cultura organizacional 

são a motivação humana (que sabemos estar por vezes afectada em ambientes hospitalares) 

e a influência no desenvolvimento das relações interpessoais, dentro das organizações. 

Martins (2003), citando Evaristo Fernandes (1995), refere que “...para obter um são 

equilíbrio, a organização deverá promover um bom clima de trabalho e ter como objectivo 

fundamental a realidade biológica e sociopsicológica dos indivíduos e não constituir 

agente de alienação dos mesmos”.  

No que concerne ao clima organizacional, isto é, aos aspectos da organização que 

produzem diferentes espécies de motivação nos seus membros, este assume-se como 

favorável quando proporciona satisfação das necessidades pessoais e, por consequência, 

eleva a auto-estima, e, pelo contrário, é desfavorável quando não proporciona a sua 

satisfação, promovendo uma baixa auto-estima.  

Uma das situações mais frequentes de stresse no trabalho é a que deriva do 

desempenho de diferentes papéis na organização, pelo que o desempenho de cada lugar 

dentro de uma organização carece de normas e exigências. Se essas normas não estão bem 

definidas e existe ambiguidade de papéis os conflitos são mais frequentes. 

Relativamente a este aspecto e como possíveis indutores de stresse nos enfermeiros, 

podemos falar do papel do enfermeiro na organização, da responsabilidade do cargo, das 

competências e do desenvolvimento da carreira. 

O papel do enfermeiro prende-se com o conjunto de comportamentos que se esperam 

que ele assuma quando ocupa uma determinada posição.  

A Ordem dos Enfermeiros, num documento intitulado Competências dos 

Enfermeiros de Cuidados Gerais, publicado em 11 de Maio de 2005, refere que “o 

exercício profissional da enfermagem, centra-se na relação interpessoal entre um 
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enfermeiro e uma pessoa ou entre um enfermeiro e um grupo de pessoas (família ou 

comunidades). Quer o enfermeiro, quer as pessoas clientes dos cuidados de enfermagem, 

possuem quadros de valores, crenças e desejos da natureza individual fruto das diferentes 

condições ambientais em que vivem e se desenvolvem”. 

Assim, no âmbito do seu exercício profissional, o enfermeiro estabelece relações 

terapêuticas que se caracterizam pela formação e experiência (que lhe permitem entender e 

respeitar os outros), num quadro onde procura abster-se de juízos de valor relativamente à 

pessoa cliente dos cuidados de enfermagem. 

Segundo afirmou Maria Augusta de Sousa, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, 

“…no Sistema Nacional de Saúde, tendo presente que os enfermeiros são o grupo 

maioritariamente presente […], representam 80% dos profissionais de saúde, de acordo 

com indicadores da OMS, significa que os enfermeiros são recursos essenciais para o 

funcionamento global do sistema e deveriam, ter um papel mais activo e mais reconhecido 

do que até hoje tem sido”.  

O enfermeiro tem um papel de charneira fundamental nos cuidados de saúde, tendo a 

responsabilidade última de garantir a continuidade e a segurança nos cuidados que presta 

aos cidadãos, contudo, o seu reconhecimento é menor e este pode ser um factor de stresse. 

O papel do enfermeiro torna-se mais e mais complexo a cada dia, na medida em que 

necessita interligar vários aspectos enquanto indivíduo único mas sujeito às 

particularidades e nuances de relacionamentos interpessoais, enquanto prestador de 

cuidados ao indivíduo e família e enquanto utilizador de um espaço, normalmente fechado, 

stressante e dinâmico, e no qual, os profissionais das mais variadas formações interagem e 

mutuamente dependem. 

O enfermeiro também assume o papel de “supervisor” das actividades quotidianas do 

ambiente de trabalho. Para isso é necessário que desenvolva competências/habilidades 

múltiplas, tanto de fundamentação científica como de manuseamento prático de materiais e 

equipamentos que se renovam e modificam continuamente. Assim, entende-se que a esfera 

de actuação do enfermeiro contempla actividades administrativas, assistenciais, de ensino e 

de pesquisa. 

A motivação do enfermeiro para o desempenho destas suas funções está dependente 

das necessidades de sobrevivência, de segurança e de realização profissional de cada 

indivíduo. Por outro lado, a insatisfação no trabalho pode levar a problemas de saúde 
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psicológicos e físicos, assim como a problemas de relacionamento e consequente baixa 

produtividade. 

As responsabilidades do cargo. De acordo com o número 1 do Artigo 4.º do 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), a Enfermagem “é a 

profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao 

ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está 

integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível”.  

Pela natureza das suas funções, os enfermeiros são obrigados, quase todos os dias, a 

tomar decisões que afectam de forma vital a saúde e o bem-estar de outros indivíduos (em 

geral bastante vulneráveis). Considerar cada indivíduo como um ser único impõe a sua 

dose de tensão sobre o profissional em questão.  

Nas atitudes/acções adoptadas, os enfermeiros apoiam-se no conhecimento prático e 

teórico da enfermagem, decorrente do conhecimento biomédico; no conhecimento das 

normas institucionais, em especial, das normas e rotinas; no conhecimento dos processos 

de trabalho desenvolvidos neste espaço e tempo; no conhecimento do seu papel e dos 

demais profissionais; e nos resultados de seu próprio trabalho, que constituem parte da sua 

experiência de trabalho. 

Os profissionais de enfermagem criam e utilizam conhecimentos sistematizados, 

direccionados para a solução de problemas de saúde de indivíduos ou grupos e todos os 

seus recursos constituem parte desse conhecimento sistematizado, que aplica a prática com 

responsabilidade e compromisso, constituindo uma parcela da profissionalização do 

enfermeiro. 

Perante as exigências com que é confrontado, as intervenções de enfermagem 

realizadas têm por base a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa 

humana. De acordo com o Código Deontológico do Enfermeiro a responsabilidade do 

cargo desempenhado procura responder a vários premissas e, desde logo, a do dever para 

com a comunidade, para com os valores humanos, os direitos à vida e à qualidade de vida, 

o direito ao cuidado, o dever de informação, o dever de sigilo, o respeito pela intimidade, o 

respeito pelo doente terminal, a excelência do exercício, a humanização dos cuidados, os 

deveres para com a profissão e para com outras profissões e a objecção de consciência. 
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Lucília Nunes, num seminário organizado pela Ordem dos Enfermeiros, em Coimbra, 

em 2006, refere que “considera-se responsável, sente-se efectivamente responsável, aquele 

a quem é confiada a guarda de algo perecível”. E o que há de mais perecível (e diríamos 

até mais frágil) do que a vida?”. 

O posicionamento responsável e exigente do ponto de vista do desenvolvimento das 

actividades por parte dos enfermeiros pode ser, por isso, promotor do desenvolvimento de 

factores de stresse nos profissionais.  

Outro factor indutor de stresse nos enfermeiros é o desenvolvimento da carreira 

profissional. De um modo geral, os indivíduos aspiram a alcançar posições de destaque, a 

progredirem na carreira, tendo em conta que a postos de trabalho hierarquicamente 

superiores estão geralmente associados determinados tipos de responsabilidades, 

recompensas e oportunidades.  

Assim, a carreira profissional pode também assumir-se como uma fonte de 

preocupações já que o desenvolvimento do indivíduo em termos curriculares e a ascensão a 

postos superiores se processa na maioria das vezes à base do desenvolvimento pessoal e da 

auto-formação através da frequência de cursos que trazem mais valias e mais 

competências. 

Estes aspectos podem levar a situações indutoras de stresse e tensão no trabalho, já 

que os indivíduos passam a trabalhar em excesso (sobrecarga de trabalho) levando a 

alterações do humor, relações interpessoais pobres e insatisfação no trabalho. 

 Na enfermagem, muitas vezes associada a uma transição na carreira (por exemplo 

para enfermeiro especialista ou chefe) está uma mudança de serviço, de funções, de 

hierarquia ou mesmo de instituição. De acordo com os indivíduos, esta mudança pode ou 

não ser vivida com mais ou menos stresse e, esse stresse é vivido mais ou menos 

intensamente de acordo com as próprias expectativas do indivíduo. 

Outro aspecto que é factor de stresse e que é vivenciado actualmente com muita 

frequência é a dificuldade em ocorrer a promoção para escalões superiores na carreira. 

Tendo em conta o estado actual da carreira de enfermagem, os indivíduos desenvolvem 

experiências de stresse que se manifestam por tensões, conflitos, ansiedade, insatisfação e 

medo relacionado com o seu estatuto profissional, ao perceberem que não vão poder 

evoluir em termos de carreira, isto é, estagnaram, não sendo visível, para já, modificações 

a este nível. 
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Parece ser fácil concluir que o desempenho do papel, a responsabilidade do cargo e o 

desenvolvimento da carreira do enfermeiro, são três situações que podem condicionar um 

desempenho adequado ou que podem induzir satisfação pela profissão. Como 

consequência, o profissional pode sentir-se realizado profissional e pessoalmente, no caso 

em que o desenvolvimento das suas actividades vão de encontro às suas expectativas, ou, 

por outro lado, pode-lhe ser induzida frustração e ser uma grande fonte de stresse, que é 

vivido de uma forma mais ou menos intensa, dependendo das características individuais e 

situacionais de cada.  

f) Os relacionamentos interpessoais: os colegas; os superiores hierárquicos; o 

doente; a família. 

A comunicação assume um papel fundamental no estabelecimento de uma relação 

interpessoal e sempre que duas ou mais pessoa se cruzam, é sempre estabelecida entre elas 

uma comunicação, tendo em conta que existe até no próprio comportamento uma 

determinada comunicação (Watzlawick, Beavin e Jackson, 1967). 

A comunicação é vista em enfermagem como um instrumento básico mas também 

como uma competência do enfermeiro e uma habilidade que pode ser desenvolvida através 

da aprendizagem das teorias da comunicação, técnicas e medidas terapêuticas de 

enfermagem. Na enfermagem, a comunicação ultrapassa o simples relacionamento entre 

profissional/doente e extravasa em termos de cooperação e coordenação com todos os 

elementos da equipa multidisciplinar. 

A comunicação constitui o fundamento cultural dos indivíduos, e, mais que isso, da 

própria vida. É também uma necessidade básica, sem a qual a existência da humanidade 

seria impossível. Perante esta situação, os enfermeiros e também os outros profissionais 

não se sentem bem nem muito confortáveis para intervir em algumas das situações. 

A relação pessoa a pessoa é a interacção de dois ou mais seres humanos, de modo a 

que ambos possam partilhar os seus sentimentos, valores e significados mediante o 

estabelecimento da comunicação. A comunicação está presente em todas as etapas da vida, 

constituindo-se elemento essencial para a interacção dos seres humanos e pode prestar-se a 

relações interpessoais, ligações de grupo e à transmissão de ideias, ensinamentos, cultura, e 

lazer, entre outros.  

As relações interpessoais e de grupo constituem uma dimensão essencial da 

enfermagem na prestação de cuidados e a qualidade de um serviço de saúde está 
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directamente relacionada com a qualidade da relação interpessoal que ocorre entre os 

profissionais prestadores dos cuidados e os utentes. 

Martins (2003), citando Gardell (1971) refere que “as oportunidades de relação com 

os outros no trabalho é uma variável que aparece positivamente relacionada com a 

satisfação do trabalho, e negativamente com a tensão e a ansiedade”. E contínua, 

afirmando que “isto não significa que as relações interpessoais no trabalho resultem 

sempre positivas. Por vezes, podem converter-se em severos e importantes stressores”.  

Sendo assim, a qualidade das relações interpessoais assume grande importância para 

um ambiente de trabalho saudável e pode ser o garante da saúde individual e 

organizacional. Em contrapartida, relações que sejam pautadas pela deficiente 

comunicação e pelo conflito, podem ser factores de enorme carga de stresse nos 

enfermeiros.  

A relação com o superior está directamente relacionada com a motivação e a 

satisfação no trabalho. O relacionamento com o chefe directo ou outros superiores pode ser 

uma fonte de recompensas ou de sanções e, neste contexto, pode contribuir para a 

satisfação no trabalho ou, pelo contrário, ser fonte de stresse e de tensão.  

Uma pesquisa feita pela Price Water House Coopers, nos Estados Unidos, mostrou 

que 67% das pessoas seguiriam o chefe se ele mudasse de empresa. Isso mostra o quanto a 

relação com o superior pode determinar a relação que a pessoa estabelece com o seu 

trabalho e com a organização.  

Também as relações com os colegas podem ser uma fonte potencial de stresse e ser 

altamente nocivas para a saúde mental. O trabalho em equipa nem sempre é fácil, e, por 

vezes, os conflitos de opiniões ou a incapacidade de partilhar ideias podem diminuir o 

desempenho do grupo.  

Muito tem se falado sobre a eficiência, a eficácia e a excelência dos trabalhos em 

equipa, e actualmente todas as organizações investem tempo e dinheiro, na formação, no 

treino e no desenvolvimento das suas equipas de trabalho, sendo cada vez são mais 

frequentes as referências do tipo: “Formação de equipas de Excelência” ou “Equipas de 

Alta Performance”. 

Martins (2003), citando Beehr (1981) refere “como principais factores de stresse nas 

relações interpessoais entre os membros de um grupo numa organização a competição e 

rivalidade, a falta de apoio em situações difíceis e a falta de relações entre iguais”. Vilela 
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(2006) corrobora esta ideia, afirmando que os enfermeiros mais novos percepcionam de 

uma forma bastante significativa, mais do que os enfermeiros mais velhos, insegurança e 

dependência perante situações de rejeição pessoal (ao nível social ou profissional).  

Outro factor de stresse na enfermagem é o relacionamento com os utentes e 

respectivas famílias. Estudos sobre o stresse em profissionais prestadores de serviços como 

sejam enfermeiros, médicos ou outros, têm demonstrado que o trabalho com pessoas e as 

relações com elas, especialmente se apresentam problemas pessoais e familiares (doentes, 

pessoas com problemas sociais, marginalizados, etc.), pode levar a experiências de stresse 

(Martins, 2003). 

Interligados com estes fenómenos, os processos pelos quais os profissionais que 

prestam serviços e ajuda a outras pessoas começam a manifestar sentimentos de 

despersonalização, esgotamento e mesmo rejeição emocional, insensibilidade e 

desinteresse perante a situação dessas pessoas podem encontrar aqui algum fundamento 

para a sua explicação. 

Quanto à relação enfermeiro/doente, é possível e desejável manter o respeito pelo ser 

humano. A qualidade do serviço prestado, remete para os casos em que o cuidador se 

apega demasiado ao doente e daí possam resultar alguns problemas no caso de uma 

fatalidade. É preciso ter algum apoio quando a tarefa do enfermeiro é cuidar de pessoas 

cujo risco de vida é iminente. 

g) as pressões económico-sociais e todos os outros factores de stresse a que o 

enfermeiro está sujeito na sua vida pessoal e familiar. 

 O enfermeiro enquanto indivíduo está sujeito a factores de stresse externos ao seu 

desempenho profissional que, no entanto, são cumulativos com os derivados do seu 

desempenho. Assim, questões económicas e de sobrevivência da família, o relacionamento 

social, a forte pressão exercida pela sociedade de consumo, entre muitos outros, são 

elementos de frequentes preocupações. Outro factor importante no desenvolvimento de 

stresse no enfermeiro, prende-se com o reconhecimento do trabalho desenvolvido, quer 

pela sociedade, quer muitas vezes por chefe ou superiores hierárquicos. Neste sentido, o 

desempenho adequado e o respectivo reconhecimento permite a realização pessoal, a 

valorização do profissional, mas, em contrapartida, a situação inversa pode promover uma 

baixa auto-estima e auto-conceito e, consequentemente, stresse causado pela frustração da 

não realização das suas expectativas. 
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h) Os avanços tecnológicos  

Actualmente, o mundo enfrenta a transição de uma economia industrial para uma 

economia de informação. O factor intelectual está a tornar-se, relativamente, mais 

importante do que o factor físico, sendo que a informação, o conhecimento aplicado ao 

trabalho para criar valor, se assume como uma mais valia. O sucesso é determinado pela 

detenção do saber e não pelos bens materiais que se possui e estas novas concepções estão 

a trazer várias implicações a nível sócio-económico, político, educacional e tecnológico. 

Desta forma, o saber não pode ser considerado como algo que deve ser memorizado, 

herdado ou transmitido, mas antes deve ser desenvolvido e, por todos, construídos. A 

velocidade a que a evolução se processa actualmente compromete o conhecimento, que é 

provisório e inesgotável, sendo sempre possível gerar mais, pois quanto mais pessoas o 

têm, mais conhecimento se produz. O conhecimento é extremamente valioso, 

ultrapassando fronteiras, tornando-se verdadeiramente global e não sendo propriedade de 

ninguém em particular.  

 Neste sentido, se, por um lado, a introdução e implementação de novas tecnologias 

nas organizações, nomeadamente nas de saúde, tem de alguma forma contribuído para a 

redução da carga de trabalho, também por outro, tem contribuído para o aparecimento de 

situações indutoras de stresse, nomeadamente, como refere Martins (2003) que “a 

adaptação à mudança produzida pelas novas tecnologias é uma das situações indutoras de 

stress no trabalho”.  

A necessidade de novos conhecimentos e competências requer mudanças que podem 

constituir também situações indutoras de stresse 

Em suma, vários autores referem que as novas tecnologias são portadoras de uma 

série de benefícios mas também podem introduzir alguns prejuízos, designadamente, no 

trabalho e nas relações interpessoais.  

i) Formação 

 Directamente relacionada com as novas tecnologias e com o adequado desempenho 

das actividades, surge a necessidade de formação e de actualização dos profissionais em 

determinadas áreas do conhecimento.  

O volume de conhecimento exigido para permanecer no desempenho de um cargo, 

atinge, na maioria das profissões e na enfermagem, proporções perturbantes. A velocidade 

a que novas ideias, técnicas e descobertas estão a entrar no mercado cresce de modo 
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exponencial. A luta para se manter actualizado e detentor das respostas adequadas, exige 

cada vez mais tempo e mais energia aos indivíduos. Surge então um grande dilema: ou o 

profissional desenvolve um grande esforço com prejuízo muitas vezes do ambiente 

familiar e pessoal, ou então permite-se a ficar desactualizado, para trás, carregado de 

sentimentos negativos a respeito da sua dedicação e capacidade profissional, correndo o 

risco de ser ultrapassado por colegas mais recentes na profissão. A formação assume-se 

assim, actualmente, como um forte factor de stresse profissional e com grande repercussão 

na Enfermagem. 

 

2.2. – CONSEQUÊNCIAS DO STRESSE PARA OS ENFERMEIROS 

 

“A paragem cardíaca e a quantidade de decisões rápidas que têm de ser tomadas 

constitui aquilo a que eu chamo factores positivos de stress – sem estes acontecimentos o 

meu trabalho não seria excitante, desafiador e interessante” 

(Thelan et al, 1993) 

 

O Stresse é uma reacção intensa do organismo face a qualquer evento, positivo ou 

negativo, que altera a vida do indivíduo. Esta reacção ocorre, em geral, perante a 

necessidade de adaptação que lhe é exigida em momentos de mudança (Everly, 1989). 

Ao contrário do que entende o senso comum, o stresse não é só um desgaste 

psicológico ou meramente a consequência de uma emoção intensa. Qualquer actividade 

por mais normal que possa ser, pode produzir considerável nível de stresse. Contudo, o 

nível alcançado pode não produzir consequências graves. Assim, o estímulo pode ter uma 

origem agradável ou desagradável, ser agudo ou crónico. No entanto, as manifestações 

fisiológicas assumem formas diferentes de indivíduo para indivíduo e são acompanhadas 

de sintomas psíquicos e comportamentais também distintos.  

O significado psicológico construído pela pessoa sobre o que lhe está a acontecer 

numa situação stressora e ainda as experiências passadas e as memórias armazenadas, são 

factores determinantes na resposta aos factores indutores de stresse. 

A forma como cada indivíduo tolera e manifesta o stresse depende de múltiplos 

factores. Uma situação de stresse, pode induzir ou não receio ou ansiedade. É a 

vulnerabilidade de cada um que influencia os sintomas apresentados, os quais podem ser 
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díspares: taquicardia, hipertensão arterial, perturbações mentais, insónia, erupções da pele, 

alterações do aparelho digestivo, perturbações menstruais, fadiga, impotência ou mesmo 

desinteresse pela actividade sexual, irritabilidade pouco habitual, aumento do consumo de 

bebidas alcoólicas e de tabaco, perda de apetite ou apetite desmesurado, perturbações no 

sono, cefaleias, epigastralgias, diarreias ou obstipação, entre outros. 

Estes sintomas exigem mecanismos individuais de defesa dos sujeitos. Neste sentido, 

há necessidade de identificar estratégias direccionadas para a resolução desses problemas. 

 

2.3. – ESTRATÉGIAS REDUTORAS DE STRESSE EM ENFERMAGEM 

 

“…muita responsabilidade cabe às instituições, devendo ser definida uma 

verdadeira politica de apoio ao pessoal, que englobe, (…) estímulos sociais como também 

a formação e a modificação de comportamentos e atitudes”. 

(Ferreira e Ferreira, 1998, p.21) 

 

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (s.d), mais de 

um em cada quatro trabalhadores dizem-se afectados pelo stresse laboral. 

Este facto, prende-se de algum modo com a escassez de serviços de saúde 

ocupacional nas instituições, situação que nos últimos anos se tem vindo a alterar e à qual a 

área da saúde não está alheia. 

A literatura refere a existência de algumas respostas práticas para melhorar esta 

situação. Assim, Lederberg (1989), enfatiza os seguintes aspectos: 

- Liderança eficaz, mas tendo em conta os sentimentos da equipa; 

- Expectativas realistas relativamente ao trabalho; 

- Apoio e encorajamento da união do grupo; 

- Comunicação aberta que permita a expressão de sentimentos; 

- Respeito dos dias de folga e férias; 

- Existência de “feedback” positivo como reforço do desempenho; 

- Oportunidade de progressão na carreira; 

- Enriquecimento das tarefas. 

Wilkinson (1990), após os resultados de um estudo que efectuou para identificar os 

principais factores de stresse em enfermagem, propôs que os enfermeiros melhorassem as 
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técnicas de comunicação e aprendessem a ser mais afirmativos nas relações com os 

médicos. Este facto é importante, porque a sua afirmação, enquanto profissionais 

possibilita, uma diminuição dos níveis de stresse.  

Estes dados foram corroborados por Faulkner (1988), que explica que o stresse tende 

a diminuir à medida que os enfermeiros encontram a sua identidade profissional e 

participam cada vez mais nas tomadas de decisão. 

Também Wilkinson (1990) e Faulkner (1988) se referem ao stresse causado na 

comunicação com os doentes e apontam a formação adequada nesta área, através de cursos 

ou de outras acções de formação contínua, como forma de ajudar os enfermeiros a 

ultrapassarem as dificuldades comunicacionais.  

O aperfeiçoamento pessoal e profissional dos enfermeiros, parece resultar numa 

maior capacidade de trabalho, melhor assistência aos doentes e, por conseguinte, 

diminuição dos factores potenciais de stresse. Bibbings (1988) salienta este facto, referindo 

que, qualquer que seja a estratégia a seguir na tentativa de redução dos níveis de stresse do 

pessoal de enfermagem, a chave do êxito passará sempre pelo estabelecimento de uma 

adequada comunicação.  

Wilkinson (1990) e Faulkner (1988) referem ainda que os profissionais mais jovens 

devem trocar opiniões com os mais experientes. É com este objectivo que, nalguns 

serviços, se realizam reuniões periódicas entre colegas, nas quais se discutem problemas 

existentes e propostas de solução, para melhorar as relações de trabalho e diminuir as 

vivências de stresse. 

A avaliação dos profissionais realizada com regularidade e a criação de grupos de 

apoio, aos quais Reis Marques, et al (1991) denominam de “consulta de ligação”, podem 

também contribuir para desenvolver nos enfermeiros estratégias para lidar com o stresse. 

As associações ou organizações profissionais (ordem dos enfermeiros, sindicatos dos 

enfermeiros, “casa do pessoal”, entre outros) podem ainda desempenhar um papel legítimo 

para apoiar os trabalhadores na luta contra o stresse, “contudo, não servem apenas para a 

protecção do indivíduo. Podem também actuar como agentes de mudança social, 

exercendo pressão sobre a administração de saúde e do Governo” (Salvage, 1985, citado 

por Miller, 1992, p.43). 
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Nestas estratégias também a Administração Hospitalar e a Direcção de Enfermagem 

devem manifestar um papel preponderante, no conhecimento das condições de prestação 

de cuidados, de forma a apetrechar adequadamente os serviços.  

Perante uma situação de stresse são mobilizadas diversas estratégias de modo a 

manter a integridade física e psicológica dos indivíduos, as quais são vulgarmente 

conhecidas como estratégias de coping. 

Vaz Serra (1999) refere-se às estratégias de coping quando uma modificação 

relativamente drástica ou um problema desafia as formas habituais de comportamento, 

requerendo novas formas comportamentais. Normalmente estão associadas emoções 

desconfortáveis, cujo alívio faz parte da necessidade de adaptação. 

A eficácia destas estratégias avalia-se pela capacidade que têm de reduzir de imediato 

a perturbação sentida, bem como evitar o prejuízo da saúde mental do indivíduo e, de 

acordo com Sarnadas (2000, p.58) “a prevenção do stress deve ter em conta os factores 

causais, os factores condicionantes e os indivíduos mais vulneráveis”. 

Lidar com o stresse é ter o seu próprio meio de recolher informação, resolver 

problemas, mobilizar recursos disponíveis e planear actividades agradáveis ou desenvolver 

interesses noutras áreas fora do âmbito da profissão, nos tempos livres.  

Vaz Serra (1999) refere que lidar com o stresse pode fazer-se de diferentes formas:  

Resolução do problema - frequentemente os Enfermeiros que prestam cuidados ao doente 

em estado crítico sentem-se invadidos pela frustração de nada poderem fazer. A repetição 

destes contextos tem um impacto variável no funcionamento psíquico de cada Enfermeiro, 

verificando-se na dinâmica de grupo a ocorrência de alguma irritabilidade, humor 

depressivo, dificuldade de concentração, que por vezes tornam o ambiente ainda mais 

difícil. 

A constatação deste estado de espírito, é essencial para fazer face ao problema, que 

poderá passar por uma reflexão na equipa, com vista à melhoria do ambiente e adopção de 

atitudes coerentes com a filosofia de enfermagem nos cuidados ao doente.  

Ferreira e Ferreira (1998, p.21), referem que “os métodos de redução do stress 

dominantes em enfermagem são os que se centram no reforço dos mecanismos de 

adaptação individuais”. 

Neste âmbito, estes autores apresentam várias estratégias que visam enfrentar o 

problema, modificando as condições ambientais ou o comportamento: “reconhecer a 
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presença de stress ou do sentimento de desequilibro; melhorar os conhecimentos, clínicos 

e de desempenho; gerir as prioridades de tempo; procurar comportamentos 

compensatórios para reduzir o efeito dessincronizador do trabalho por turnos: sesta, uso 

de salas de descanso no hospital, dormir logo que acabam o turno nocturno; melhorar 

todas as facetas de comunicação e adoptar medidas de auto-cuidado, exercício regular, 

dieta correcta, ioga, relaxamento” (idem). 

 

Atenuação das emoções sentidas - quando as emoções desagradáveis atingem grande 

intensidade são difíceis de tolerar e interferem largamente com o bem-estar do indivíduo. 

As estratégias de redução do stresse no campo das emoções são, segundo Vaz Serra (1999, 

p.386), a neutralização da ameaça, em que se fazem comparações positivas do problema 

relativamente a outros piores, o adiamento do confronto, onde emergem as atitudes de fuga 

e a ignorância selectiva, em que a situação é minimizada atribuindo-se uma ordenação 

hierárquica. 

Estas estratégias, reduzem temporariamente as emoções desagradáveis, mas como 

são mecanismos provisórios, exigem a aquisição de competências emocionais estruturadas 

com base na reflexão, na formação contínua e na socialização profissional dos 

Enfermeiros. 

É a equipa de enfermagem que constituiu o suporte emocional do Enfermeiro e que 

permite a verbalização de sentimentos, a partilha de experiências com base em 

conhecimentos anteriores e de sugestões ou a tomada de decisões. 

Nesta linha de raciocínio, Ferreira e Ferreira (1998, p.21), referem-se à necessidade 

do enfermeiro “avaliar os seus próprios valores, atitudes, crenças e expectativas; avaliar 

as suas capacidades; reconhecer as expectativas próprias do trabalho, manifestar as suas 

próprias necessidades; repouso adequado, diversões, férias, usufruir de sistemas de apoio 

emocional, novos contactos ou participações sociais; manter uma identidade social 

positiva”.  

 

Procura de apoio na interacção social – a interacção social é um poderoso factor de 

prevenção do stresse. O ambiente onde o indivíduo se insere tem muita importância nas 

estratégias para lidar com o stresse. A família, os amigos e o meio profissional são 

fundamentais no equilíbrio psicológico e emocional do Enfermeiro. 
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Do ponto de vista organizacional, a tomada de decisões com vista ao estabelecimento 

de medidas preventivas de stresse assume uma grande relevância, preconizando-se a 

intervenção dos quadros superiores no estabelecimento de verdadeiras políticas de apoio ao 

pessoal, através da definição de planos estratégicos bem delineados com vista à 

prevenção/resolução de problemas causados pelo stresse institucional. 

Neste sentido, Ferreira e Ferreira (1998,21) sugerem algumas estratégias que podem 

ser assumidas, como por exemplo “financiar as iniciativas educacionais; desenvolver 

modelos de liderança que reduzem o stress; proporcionar dinâmicas de grupo; promover 

intensamente o apoio social; estruturar ou reestruturar aspectos físicos; introduzir 

modelos de gestão participada”. 

É essencial encorajar a tomada de consciência, sobre as causas e a natureza do stresse 

no local de trabalho, bem como o reconhecimento por parte da equipa das consequências 

do stresse nos indivíduos e nos grupos. É necessário compreender que todos têm um papel 

importante a desempenhar no seu ambiente de trabalho. 

O Enfermeiro deve estar atento às potencialidades do meio, tirando partido das 

pessoas com quem interage e gerar ideias, pensamentos e emoções positivas. 

Deve ter sempre presente que para além de cuidar do doente, deve também cuidar de 

si próprio e da sua saúde mental. 
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3. - A ASSERTIVIDADE 
 

“Não me interessa um amigo que mude quando eu mudar e que incline a cabeça 

quando eu o fizer; a minha sombra executa tudo isso muito melhor.” 

(Plutarco) 

 

Uma das características básicas da vida humana é a sociabilidade, sendo mesmo 

bastante improvável que o Homem pudesse existir, do ponto de vista social, isoladamente.  

Este comportamento, bem presente no seu processo evolutivo, começa com a 

necessidade de entre-ajuda e protecção mútua na pré-história e perdura até à actualidade. 

Num período bastante marcante desta evolução, na Grécia antiga, caracterizado pelo 

discurso e pensamento filosófico, Aristóteles proferiu uma frase célebre em que afirmava 

que “O homem é um animal social”. 

O comportamento social pode ser entendido como um conjunto de acções, atitudes e 

pensamentos que o indivíduo apresenta em relação à comunidade e aos indivíduos com 

quem interage, ou seja, é um conjunto de estratégias ou habilidades básicas (do foro 

comunicacional) que permitem ao indivíduo obter resultados positivos na sua interacção 

social. Sendo assim, a falta destas habilidades sociais ou a insuficiência de competências 

neste âmbito pode, como consequência, resultar na dificuldade de interacção social e 

dificuldade de adaptação ao meio social. Por outro lado, as habilidades sociais estão 

intrinsecamente relacionadas com uma melhor qualidade de vida, relações interpessoais 

mais gratificantes, realização pessoal e sucesso profissional (Caballo, 1991; Goleman, 

1999). 

Castanyer (2006, p.21) afirma que “o facto de uma interacção resultar satisfatória 

depende de nos sentirmos valorizados e respeitados e isto, por sua vez, não depende tanto 

dos outros, mas do facto de possuirmos uma série de competências para responder 

correctamente aos desafios e uma série de convicções ou esquemas mentais que nos façam 

sentir bem connosco próprios.” 

A mesma autora, refere ainda que “as pessoas que têm a sorte de possuir estas 

competências são as chamadas pessoas assertivas. As pessoas que apresentam algum 

problema na sua forma de se relacionar com os outros têm o que se chama falta de 

assertividade”. 
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A assertividade é um conceito que se insere dentro das competências sociais, 

assumindo grande relevo na interacção entre os indivíduos. É uma competência 

fundamental em todos os contextos, porém, de particular relevância nas áreas da educação, 

gestão, saúde e política. É também, hoje em dia, considerada fundamental para o sucesso 

profissional e, por isso, nunca se falou tanto da necessidade e no desenvolvimento da 

assertividade, sendo sistematicamente alvo de acções de formação, nomeadamente do foro 

comportamental, com o objectivo de modificar ou equilibrar determinados aspectos nos 

indivíduos de modo a facilitar as suas relações interpessoais.  

Castanyer (2006, p.13), afirma mesmo que “o tema das chamadas «competências 

sociais» com o seu derivado, a assertividade, está cada vez mais na ordem do dia, a ponto 

de estar a tornar-se, sobretudo no mundo empresarial, numa moda”. 

O termo assertividade deriva do verbo latim “Asserere” que significa “chamar a si, 

reivindicar, reclamar, afirmar, dizer e defender” (Dias, 1998).  

O Dicionário on-line de Língua Portuguesa da Porto Editora, atribui à assertividade 

duplo significado. O primeiro “a qualidade do que é assertivo” e o segundo, mais no 

campo da Psicologia, o “conjunto de atitudes e comportamentos que permitem ao 

indivíduo afirmar-se social e profissionalmente sem violar os direitos dos outros”. 

Reys (2006), citado por Jesus (2007), define-a como sendo “a capacidade de auto-

afirmação pessoal, entendida como a expressão directa dos próprios sentimentos, 

necessidades, direitos legítimos ou opiniões, sem ameaçar ou castigar os outros, sem 

violar os direitos dessas pessoas”.  

Este autor refere-se à assertividade como a expressão de um conjunto de sentimentos 

próprios ao indivíduo. Já para Castanyer (2006, p.25), assertividade é igualmente uma 

auto-afirmação pessoal, contudo, esta autora realça os direitos de cada indivíduo, definindo 

o termo como “a capacidade de auto-afirmar os próprios direitos, sem se deixar 

manipular e sem manipular os demais”, ou, como refere também, “trata-se de como ficar 

bem com toda a gente sem nos deixarmos pisar”. Ser assertivo é tratar as outras pessoas 

como nós próprios gostaríamos de ser tratados.  

Trucom (2006), de uma forma sucinta, afirma que a assertividade “é a capacidade de 

expor de maneira clara (e sem máscaras) o que se pensa, sente ou quer”, ou seja, refere-se 

quase exclusivamente à capacidade intrínseca de comunicar o que vai na “alma” de cada 
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indivíduo, estabelecendo-se uma relação que tenha por base a empatia, congruência, 

humanismo e autenticidade. 

Goleman (2003), no seu livro “Inteligência Emocional” refere-se à assertividade 

como sendo a exposição dos “sentimentos e preocupações sem ira nem passividade”.  

Neste sentido, assertividade é o expressar dos pensamentos, sentimentos e crenças de 

uma maneira directa, honesta e adequada. Isso implica que se tenha respeito, em primeiro 

lugar, pelo próprio, e em segundo lugar, pelos outros.  

Gonçalves (2003, p.147), afirma que “é essencial estarmos conscientes que a base da 

assertividade está assente no pilar de aceitação do outro, do respeito pela opinião do 

outro, e como não somos iguais porque possuímos personalidades, valores, crenças e 

objectivos de vida diferentes, os nossos comportamentos diferem, temos é que assumir a 

diferença, no contexto do respeito, verdade e dignidade...”   

A assertividade permite influenciar, ouvir e negociar, de modo a que os outros 

aceitem cooperar de livre vontade. Agir assertivamente não tem como objectivo levar os 

outros a fazer o que nós queremos. Não se trata de ganhar ou perder mas sim de considerar 

os interesses de ambas as partes envolvidas num conflito e de os negociar assertivamente 

para que, idealmente, ambas fiquem satisfeitas. E isto não quer dizer que se esteja a ser 

incorrecto. Lair Ribeiro (1993) afirma que num processo de comunicação, ou se influencia 

ou se é influenciado.  

Este carácter subjectivo da assertividade, leva a que Ros (2007?) afirme que “existe 

alguma confusão acerca do que se entende por Assertividade”. Esta autora cita Ullrich e 

Ullrich (1978), que consideraram que “a assertividade engloba quatro áreas: 

- Permitir-se errar e saber suportar as criticas dos outros; 

- Saber expressar exigências próprias, permitir-se ter desejos próprios e saber 

concretizá-los; 

- Estabelecer contactos com outras pessoas e saber mantê-los; 

- Saber rejeitar petições ilógicas sem experimentar posteriormente sentimentos 

negativos (culpa, preocupação excessiva...). Isto implica saber dizer não.” 

Mas, embora por vezes assim não pareça, para Baltazar (2007?) “a assertividade não 

é uma aptidão inata ou um traço de personalidade que alguns indivíduos possuem e outros 

não. É uma aptidão que se pode desenvolver mediante um treino sistemático e estruturado, 
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ou seja, o comportamento assertivo deve ser considerado como um comportamento 

passível de ser aprendido”.  

O que acontece é que, as aprendizagens ao longo da vida conduzem a que o indivíduo 

tenha ou não a capacidade de se comportar de forma assertiva e, da mesma forma que 

aprende a comportar-se de forma não assertiva, pode aprender um conjunto de 

competências que lhe permitam comportar-se com maior assertividade. Então, pode-se 

afirmar que a assertividade é uma escolha. Ser assertivo é sempre, em qualquer situação, 

escolher o que fazer, o momento adequado e o local certo. Ser assertivo significa saber 

afirmar-se sem medos, receios ou complexos, defender as suas próprias ideias, as suas 

preferências, ser responsável, auto-confiante, respeitador, espontâneo, possuir uma elevada 

auto-estima e ter uma imagem positiva de si próprio (Jesus, 2007), mas, para que seja 

assim, empenhado e laborioso na aquisição destas características comportamentais. 

Por outro lado, Galassi et al (1974) referidos por Ros (2007?), consideraram ainda 

outros aspectos da assertividade como “a expressão de sentimentos positivos (sentimentos 

de amor, carinho, admiração,...); a expressão de sentimentos negativos justificados (estar 

mal-humorado, zanga, desacordo...); a inexistência de comportamentos de auto-negação 

que implicam desculpar-se em excesso perante os outros e uma preocupação excessiva 

pelos sentimentos das outras pessoas.” 

Segundo Trucom (2006) um indivíduo assertivo apresenta um determinado perfil e, 

nomeadamente, 

- “Expressa os seus sentimentos com espontaneidade, naturalidade e calma. 

- Adopta uma posição clara e transparente, sem disfarces ou máscaras. 

- Diz sim ou não como decorrência de análise imparcial e jamais tendenciosa. 

- Enfrenta o problema e não a pessoa; o seu foco é o “facto” e não o “agente do facto”. 

- É firme, quando necessário, sem ferir ninguém. 

- Sabe ser flexível, sem abandonar o seu espaço vital nem invadir o do outro. 

- Faz valer os seus direitos sem, contudo, negar os direitos dos outros, que considera 

tão importantes quanto os seus.”  
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3.1. - ASSERTIVIDADE E ENFERMAGEM 

 

“…pessoas habitualmente assertivas são pessoas muito mais felizes, satisfeitas e 

saudáveis e, por isso, mais produtivas, criadoras de ambientes pró-activos e indutoras de 

comportamentos assertivos nos outros. Em três palavras, assertividade gera 

assertividade!”  

(Jesus, 2007) 

 

 As relações interpessoais assumem particular importância na profissão de 

enfermagem. Na sua actividade profissional, é necessário que o profissional de 

Enfermagem possua a capacidade de estabelecer uma relação interpessoal eficaz, quer com 

os seus utentes e família, quer com toda a equipa multidisciplinar, na qual se insere.  

Jesus (2001), procurou compreender as causas de mal-estar nos profissionais de 

enfermagem, sendo que de acordo com os resultados do estudo efectuado por este 

investigador, 100% dos participantes referiram a dificuldade nos relacionamentos 

interpessoais como uma das principais fontes de mal-estar/stresse a nível profissional. 

O comportamento comunicacional predominantemente assertivo, pode ser entendido 

como uma forma de o indivíduo procurar expressar as suas opiniões ideias e sentimentos 

de forma livre, honesta e responsável, não desvalorizando, no entanto, os sentimentos e 

ideias dos outros. É um comportamento comunicacional que facilita e promove as relações 

interpessoais, minimizando o conflito e o mal-estar entre indivíduos (Amaro e Jesus; 

2005).  

O comportamento comunicacional assertivo pode, assim, facilitar e promover as 

relações interpessoais, reduzindo o mal-estar existente. A assertividade é um 

comportamento que se caracteriza por firmeza, posições claras, tomada de decisões, 

argumentação consistente e assume-se, como o comportamento de equilíbrio entre a 

passividade e a agressividade no sentido da imposição (Atkinson e Murray, 1989).  

Ninguém é exclusivamente assertivo, não assertivo ou agressivo. Efectivamente, 

segundo afirma Castanyer (2006, p.29) “podemos ter tendência para algum destes 

comportamentos, mais ou menos acentuadas, mas não existem tipos puros” e assim, 

actuamos de modo diferente de acordo com o momento e a situação e tendo em conta o 

quanto cada situação é ou não importante para cada indivíduo. Se o comportamento social 

difere de indivíduo para indivíduo e de situação para situação pode-se afirmar que ninguém 
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é sempre assertivo com todas as pessoas e em todas as situações e que, para cada pessoa, a 

facilidade que tem em comportar-se de forma assertiva depende muito de com quem se 

interage naquele determinado momento e do contexto em que se encontra. No entanto, 

também pode ser aceitável afirmar que uma pessoa habitualmente assertiva é mais 

facilmente capaz de se comportar com assertividade com muitas pessoas e em muitos 

contextos do que uma cujo comportamento é habitualmente não assertivo. Vários estudos 

têm demonstrado que pessoas habitualmente assertivas são pessoas muito mais felizes, 

satisfeitas e saudáveis e, por isso, mais produtivas, criadoras de ambientes pró-activos e 

indutoras de comportamentos assertivos nos outros. Em três palavras, assertividade gera 

assertividade.  

Cada pessoa tem a sua própria maneira de lidar com as situações com que se depara 

diariamente, mas a maneira como o faz depende de diversos factores, nomeadamente, a 

compreensão que faz sobre a situação, o contexto, os indivíduos envolvidos, o tipo de 

relacionamento e a forma como é condicionado pelo próprio comportamento. De acordo 

com o Dr. Lair Ribeiro (1993), o maior impacto daquilo que se diz resulta da linguagem 

corporal (comunicação não verbal). Segundo este Médico e estudioso do fenómeno 

comunicacional, em média, quando se avalia a sinceridade de alguém naquilo que diz, em 

55% dos casos sofre-se influencia da sua linguagem corporal, em 38% dos casos sofre-se 

influencia pela sua voz e apenas em 7% dos casos se é influenciado por aquilo que foi 

realmente dito. Para se ser assertivo é pois imperativo que aquilo que se diz seja 

"confirmado" pela linguagem corporal. 

Segundo Fachada (2000) estão identificados quatro estilos de comportamentos face à 

transparência da linguagem e à atitude de respeito pelo outro (quadro 5). Azevedo (1996, 

p.20) refere que estes quatro comportamentos “fenomenologicamente, apresentam 

características que permitem distingui-los, com relativa facilidade, uns dos outros”. 

Assim, são: 

Assertividade – corresponde a uma alta transparência de linguagem e alto respeito 

pelo outro. 

Passividade - corresponde a uma baixa transparência de linguagem e alto respeito 

pelo outro. 

Agressividade - corresponde a uma alta transparência de linguagem e baixo respeito 

pelo outro. 
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Manipulação - corresponde a uma baixa transparência de linguagem e baixo respeito 

pelo outro. 

 

Quadro 5  

Comportamentos de acordo com a transparência de linguagem e o respeito pelo outro 

Transparência de 

Linguagem 

Respeito pelo outro 

Alta Baixa 

          Alto Assertividade Passividade 

          Baixo Agressividade Manipulação 

 

O “ser assertivo” diz-nos que não se pode ser um indivíduo que aceite passivamente 

tudo o que lhe é colocado ou solicitado, impossibilitando o expressar das suas posições, 

dos seus pontos de vista, dos seus direitos, isto é, das suas ideias, nem ir para o extremo 

oposto, impondo às pessoas com quem se convive no dia a dia apenas os seus pontos de 

vista, as suas ideias e as suas decisões, principalmente quando se vive num mundo em que 

cada vez mais se fala em democracia, em gestão participativa, em processos de decisão 

através de consensos, em relacionamentos “ganha-ganha”, isto é, onde ninguém fica a 

perder.  

Para Azevedo (1996, p.23), o comportamento assertivo “permite ao comunicador 

afirmar as suas opiniões, vontades e sentimentos próprios e simultaneamente respeitar e 

promover as opiniões, vontades e sentimentos dos interlocutores. Dizemos respeitar e 

promover porque efectivamente o comportamento assertivo visa desenvolver 

simultaneamente a proactividade e afirmatividade de todos os comunicadores sem 

subserviências nem desigualdades”. 

As pessoas assertivas conhecem os seus próprios direitos e defendem-nos sem deixar 

de respeitar os outros, isto é, não têm o objectivo de ganhar, mas sim de chegar a um 

acordo (Castanyer, 2006). 

Mas, a assertividade não garante a não ocorrência de conflitos entre duas pessoas. O 

que pode acontecer é que se duas pessoas em desacordo comunicam de forma assertiva, é 

provável que reconheçam o atrito de ideias e tentem chegar a um entendimento ou decidam 

manter a sua posição, no total respeito da do outro. Quando, por outro lado, apenas umas 
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das pessoas age segundo um comportamento assertivo pode tentar através de um diálogo 

franco e assertivo fazer entender a sua posição ou simplesmente abandonar a discussão não 

dando oportunidade a outros desenvolvimentos, pois apenas será um gasto de energia (Lair 

Ribeiro, 1993).  

Baltazar (2007?) afirma que “o comportamento assertivo não tem sempre como 

resultado a ausência de conflito entre as duas partes; mas o seu objectivo é a potenciação 

das consequências favoráveis e a minimização das consequências desfavoráveis”. 

Caracteristicamente, os indivíduos assertivos lidam com os confrontos com maior 

facilidade e satisfação e conseguem agir com um maior domínio das situações utilizando 

maior tacto e delicadeza nos relacionamentos interpessoais. Sentem-se menos stressados e, 

consequentemente, melhor consigo próprios, pelo que facilmente transmitem maior 

confiança aos outros. De igual forma, como sentem grande confiança nas suas 

potencialidades, a autoconfiança no relacionamento com os outros está aumentada e 

diminui a noção de insegurança e vulnerabilidade, bem como a necessidade de aprovação 

para aquilo que fazem. Este aspecto tem como consequência uma melhor imagem e mais 

credibilidade pessoal ajudando na manutenção dos relacionamentos, mesmo quando 

expressam desacordo de opiniões de modo convincente. O comportamento assertivo 

permite também uma maior resistência a tentativas de manipulação, ameaças, chantagem 

emocional, ou outras a os indivíduos possam estar sujeitos nos relacionamentos 

interpessoais, quer no âmbito pessoal quer profissional. 

De acordo com Reys (2006), ser assertivo implica não apenas ser capaz de transmitir 

o que se pensa e o que se deseja mas, igualmente, saber escutar, respeitar as opiniões e os 

sentimentos dos outros e, no decurso da comunicação, saber criar um ambiente de 

cordialidade e de confiança.  

O assertivo, acima de tudo, é um ser diplomático.  

Profissionalmente, é o que procura defender os seus desejos, mas sem ignorar os dos 

outros. Faz uma abordagem directa aos assuntos e problemas, mas exprime respeito pelo 

chefe ou pelos colegas de trabalho. É o que ouve e que tenta sempre perceber a perspectiva 

do outro, procurando e aceitando acordos e soluções integradoras. Expõe claramente as 

suas posições, opiniões e sentimentos, já que a sua auto-estima está acima da preocupação 

pela aprovação social. 
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Os dados acima descritos assumem total pertinência na execução do trabalho diário 

do enfermeiro. Efectivamente, o contacto com o doente, que se encontra debilitado pela 

doença e, muitas vezes, frágil do ponto de vista psicológico, exige por parte do enfermeiro 

um enorme esforço no sentido da utilização de um comportamento assertivo. Mas, não só 

com o doente. Muitas vezes, o contacto com os familiares torna-se factor de enormes 

conflitos no seio da equipa de enfermagem, pelo que, a experiência e a forma de actuação 

do enfermeiro é vital para que o conflito não se instale ou não assuma proporções 

inadequadas ao desempenho de cuidados de saúde de qualidade. 

Tem-se verificado que nas actividades profissionais em que as relações interpessoais 

são intensas existe maior susceptibilidade a sintomas que traduzem burnout e cansaço 

profissional. Os profissionais de Saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros, classes que 

têm sido estudadas nos seus desempenhos, apresentam níveis muito elevados de stresse e 

de burnout, de acordo com os resultados de investigações realizadas em diversos países. 

No trabalho do enfermeiro, a importância da assertividade é, assim, bastante 

relevante. Para atender às exigências de um trabalho competitivo e ágil, o profissional deve 

construir uma comunicação saudável e de acordo com as características do comportamento 

assertivo.  

 

3.2. – ASSERTIVIDADE E ENSINO CLÍNICO DE ESTUDANTES 

 

“Pessoas assertivas lidam com os confrontos com mais facilidade e satisfação, 

sentem-se menos stressadas, adquirem maior confiança,[·...] e por fim sentem-se melhor e 

fazem com que os outros também se sintam melhor.” 

(Amaro e Jesus, 2005, p.26) 

 

Se os conceitos atrás referidos assumem grande importância para os enfermeiros num 

contexto normal de prestação de cuidados, quando associadas a funções de supervisão de 

estudantes de enfermagem em ensino clínico (no caso dos enfermeiros tutores), a 

assertividade de cada um dos actores envolvidos no processo, nomeadamente, do tutor, 

enquanto dinamizador de aprendizagem, assume ainda maior relevância por três razões 

distintas: a primeira é a exigência do doente que quer ser bem tratado; a segunda, é o 

relacionamento enfermeiro/estudante que só tem a beneficiar com uma relação assertiva 
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que é facilitadora da aprendizagem; e a terceira, prende-se com a imagem/exemplo que é 

transmitida pelo tutor ao estudante num momento crucial da sua aprendizagem.  

O tutor é encarado pelo estudante numa fase inicial como o exemplo a seguir e, se a 

relação do enfermeiro, quer com os doentes quer com ele próprio, for baseado em valores 

humanos e princípios de assertividade, este poderá vir a ser o modelo que é interiorizado 

pelo estudante e poderá vir a ser o seu modelo na prestação de cuidados e nos 

relacionamentos interpessoais.  

As pessoas que assumem um estilo de comportamento preponderantemente assertivo 

são capazes de construir relações interpessoais construtivas e eficazes, o que é bastante 

positivo, não só nas relações de carácter profissional, como de carácter pessoal. São 

também capazes de estabelecer negociações e compromissos, o que é muito importante em 

situações de aprendizagem. 

Contudo, a relação de ensino/aprendizagem pode não funcionar se o enfermeiro e o 

estudante não forem suficientemente assertivos para expressarem exactamente o que 

desejam.  

Por terem dificuldade em manter um comportamento assertivo, um grande número de 

pessoas envolvem-se em divergências, que derivam muitas vezes em conflitos, e, 

consequentemente, surge algum mal-estar nos seus relacionamentos.  

O prevenir de muitas destas situações decorre da formação contínua, onde se podem 

adquirir mais valias para uma prática profissional mais satisfatória, motivadora e 

caracterizada pelo desenvolvimento pessoal e interpessoal. Neste sentido, é necessária a 

concepção de formação orientada para o desenvolvimento de qualidades pessoais e 

interpessoais que possa contribuir para o desenvolvimento de competências relacionais e 

para o trabalho em equipa, num clima de total cooperação entre os actores (tutor e 

estudante) envolvidos neste processo. 

Como deve ser a comunicação e o relacionamento? 

Os enfermeiros tutores deveriam ser treinados em comunicação assertiva com vista a 

aperfeiçoarem as relações interpessoais e criarem um relacionamento construtivo. Neste 

sentido, deveriam desenvolver determinados mecanismos ou estratégias, nomeadamente: 

Escuta Activa – para caracterizar este processo, nada melhor que uma frase proferida 

por Lair Ribeiro (1993, p.67), “quem controla uma conversa não é quem fala, mas sim 

quem ouve”.  
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Azevedo (1996, p.91) refere algumas estratégias para escutar com assertividade. 

Assim, recomenda “pontuar a audição com expressões verbais de empatia; utilizar 

expressões físicas de empatia; parafrasear o que está a ser dito; utilizar perguntas 

abertas”. 

Empatia - A empatia estabelece-se entre pessoas que se vêem, se aceitam e se 

respeitam como seres humanos, na salvaguarda de todas a suas diferenças. A empatia 

inclui prestar atenção, ouvir e verbalizar com sensibilidade (Falcone, 2000). 

Estabelecer igualdade na comunicação - Após escutar activamente o que o outro 

tem a dizer, estabelecer uma comunicação em que ambos respeitam o direito do outro se 

expressar. Azevedo (1996, p12.) refere que “a assertividade defende que os 

comunicadores têm papeis igualmente activos mesmo quando um fala e o outro escuta”.  

Assertividade nos gestos – também a comunicação não verbal é essencial para o 

sucesso de uma relação interpessoal. Entre muitos aspectos, segundo Azevedo (1996), 

assume vital importância a posição e postura dos interlocutores (um em relação ao outro), 

os gestos, o olhar, o sorriso, ou mesmo a voz e o seu tom. Assim, os componentes não 

verbais do comportamento assertivo manifestam-se, por exemplo, através de um contacto 

ocular directo, da manutenção de um nível de voz compatível com o de uma conversação, 

da capacidade de desenvolver uma conversação fluida com mensagens na primeira pessoa 

e no expressar de ideias positivas, da capacidade de dar respostas directas à situação, da 

realização de gestos firmes, da manutenção de uma postura erecta, mãos soltas 

gesticulando à medida que dialoga. 

Adoptar uma linguagem “Eu” - Falar por si e nunca pelo outro. A utilização do eu 

evita que a outra pessoa se sinta invadida ou mesmo julgada. 

Ser claro no que se diz - Ser claro é ser assertivo. Dizer sim ou não com todas as 

letras. Quem não sabe dizer não também não sabe dizer sim.  

Passar para o outro lado - Procurar sair da posição em que se encontra e colocar-se 

no lugar do outro para perceber as razões pelo outro lado. 

Não reagir – Quem reage deixa-se dominar pelo comportamento alheio. Tente não 

reagir reformulando a situação ou repetindo o que o outro disse. Por outro lado, é 

importante aprender a perguntar já que perguntar esclarece, sem ofender. A pergunta 

protege contra a pressa de julgar o outro. 
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Não ameaçar - A ameaça é um jogo de poder. Ao ameaçar obriga-se a outra parte a 

provar que é mais poderosa e isto, muitas vezes, origina conflito, confronto ou mesmo 

violência.  

Elogiar – O elogio, conforme refere Azevedo (1996, p.79) “reconhece tão-somente a 

força demonstrada e desse reconhecimento o elogiado retira energia para progredir”. 

Para elogiar assertivamente deve-se, segundo este autor, ser breve e directo, utilizar com 

frequência o “eu”, evitar comparações com os outros, com o passado e até com o futuro, 

apressar-se a elogiar e variar e graduar a forma do elogio. 

 

3.3. – VANTAGENS DO PERFIL ASSERTIVO 

 

“Como é lógico, dificilmente se encontrará uma pessoa tão maravilhosa que reúna 

todas as características […] quando muito, poderemos encontrar pessoas que se 

aproximem do «ideal» de pessoa assertiva, e poderemos tentar, por meio de técnicas 

adequadas, aproximarmo-nos o máximo possível deste modelo, mas jamais atingiremos 

completamente este perfil, pois ninguém é perfeito” 

(Castanyer, 2002, p.37) 

 

O comportamento assertivo é definido por Alberti e Emmons (1983, p.18), citados 

por Falcone (2000), como “aquele que torna a pessoa capaz de agir em seus próprios 

interesses, a se afirmar sem ansiedade indevida, a expressar sentimentos sinceros sem 

constrangimento, ou a exercitar seus próprios direitos”.  

A assertividade é algo sincero e manifesta-se por meio de um simples contacto 

visual, que muitas vezes é suficiente para dar a entender esta característica. A sua 

expressão máxima é a capacidade de defender os direitos pessoais, de expressar 

pensamentos, sentimentos e crenças de forma honesta, directa e apropriada, procurando 

não violar os direitos dos outros e dar a conhecer como penso, sinto e vejo a situação. 

Utilizando-se de um tom de voz moderado e neutro, uma postura segura e respeitosa, 

uma expressão corporal condizente com as suas palavras, estabelecem-se comportamentos 

mais francos, permitindo que as relações interpessoais se tornem credíveis e de confiança. 

Segundo Dutra (2001) o comportamento assertivo traz bastantes vantagens a cada 

indivíduo, como seja a capacidade de conseguir lidar com mais facilidade e satisfação com 
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os confrontos; o promover a aquisição de mais auto-confiança; o agir com maior segurança 

e tacto; melhorar a imagem e a credibilidade; sentir-se melhor e menos stressado e, 

consequentemente, fazer com que os outros também se sintam melhor; expressar o seu 

desacordo de modo convincente, mas sem prejudicar o relacionamento e resistir às 

tentativas de manipulação, ameaças, chantagem emocional, bajulação, entre outras. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

____________________________________________________________________________________  

••  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  

••  TTIIPPOO  DDEE  EESSTTUUDDOO  

••  QQUUEESSTTÕÕEESS  EE  HHIIPPÓÓTTEESSEESS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO    

••  PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  EE  AAMMOOSSTTRRAA  

••  OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  

••  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  RREECCOOLLHHAA  DDOOSS  DDAADDOOSS  

••  EESSTTUUDDOO  DDAA  CCOONNSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  IINNTTEERRNNAA  DDAASS  EESSCCAALLAASS  

••  PPRRÉÉ--TTEESSTTEE  

••  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  

••  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOO  DDOOSS  DDAADDOOSS  
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1. - OBJECTIVOS 

 

“É na fase metodológica que o investigador determina os métodos que utilizará para 

obter as respostas às questões de investigação colocadas ou às hipóteses formuladas” 

(Fortin, 1999, p.40) 

 

Conhecer os métodos utilizados é imprescindível para a correcta interpretação do 

produto de investigação uma vez que põe em claro as circunstâncias, o caminho e os 

limites da própria investigação. O seu grande objectivo é descrever em pormenor como se 

realizou o estudo, de tal modo que qualquer um o possa replicar com base na informação 

recebida (Ribeiro, 1999). 

A metodologia consiste em estudar e avaliar os vários métodos e técnicas de pesquisa 

disponíveis, com vista à resolução do problema de investigação (Fernandes, 2000).  

Segundo Fortin (2000, p.372), é o “conjunto de métodos e das técnicas que guiam a 

elaboração do processo de investigação científica”. 

Após a fundamentação teórica, é agora possível definir o modelo de investigação e os 

procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa.  

A experiência profissional no contexto da supervisão de estudantes de enfermagem 

em ensino clínico, em parceria com os enfermeiros da prática, fizeram crescer incertezas 

que nos motivam para saber mais a respeito das dinâmicas que se estabelecem entre os 

intervenientes, durante este processo de aprendizagem prática.  

Ao efectuarmos este estudo partimos do pressuposto de que uma melhor 

compreensão do processo de supervisão dos estudantes em contexto de ensino clínico e das 

consequências que esta pode induzir a cada um dos intervenientes, se traduzirá numa 

melhoria substancial das metodologias de acompanhamento destes estudantes o que, 

indubitavelmente, conduzirá a uma melhor aprendizagem e formação de melhores 

profissionais de enfermagem, no futuro. 

O Curso de Mestrado em Supervisão veio acentuar a nossa percepção sobre a 

necessidade de compreender as vivências dos enfermeiros tutores relativamente ao 

processo de colaboração com a escola e até que ponto o seu maior envolvimento na 

aprendizagem dos estudantes poderia contribuir para a instalação de um quadro de stresse. 
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Por outro lado, consideramos também importante compreender como é que esse stresse 

poderia influenciar o processo de supervisão e o apoio dispensado aos estudantes.  

Assim, com este estudo pretendemos analisar o apoio que é percebido pelos 

estudantes de enfermagem aquando da realização dos ensinos clínicos. 

De um modo particular, pretendemos atingir os seguintes objectivos: 

- Identificar o stresse vivenciado pelos tutores no apoio aos estudantes de enfermagem 

em ensino clínico; 

- Analisar o stresse vivenciado pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico; 

- Analisar a influência do stresse dos tutores no apoio percebido pelos estudantes de 

enfermagem em ensino clínico; 

- Analisar a influência da idade, do género, do tempo de exercício e da experiência 

profissional, da sobrecarga de trabalho, da preparação pedagógica, da assertividade e 

do número de tutorias efectuadas pelo tutor no apoio prestado aos estudantes de 

enfermagem em ensino clínico; 

- Analisar a influência da assertividade, do desempenho e do género dos estudantes e da 

assertividade do tutor no stresse vivenciado pelos estudantes. 

De acordo com os objectivos atrás delineados, e na prossecução deste capítulo 

procederemos à especificação metodológica adoptada para a realização do estudo, 

englobando, para o efeito, o tipo de estudo efectuado, a população estudada, as variáveis, 

questões de investigação e hipóteses em estudo, a especificação do instrumento de colheita 

de dados utilizado e o respectivo tratamento estatístico.  
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2. - TIPO DE ESTUDO 

 

Pretendendo-se identificar o stresse dos tutores no processo supervisivo e analisar a 

sua influência no apoio percebido pelos estudantes de enfermagem durante o ensino clínico 

e, de forma a concretizar os objectivos a que nos propusemos, houve a necessidade de 

realizar um estudo com uma abordagem metodológica de natureza quantitativa. Este 

método é um processo sistemático de recolha de dados, que são observáveis e 

quantificáveis, e em que, percorrendo um conjunto de etapas, que vão desde a definição do 

problema até à observação dos resultados, o investigador procura obter respostas para a 

questão de investigação formulada inicialmente. A finalidade última deste método é 

contribuir para o desenvolvimento e validação de conhecimentos (Fortin, 1999). 

No presente caso, considera-se um estudo não experimental, já que o investigador 

não manipula o factor causal ou de risco. É também descritivo porque procura determinar a 

situação de algumas variáveis numa população, como a presença ou ausência de algo, a 

frequência com que ocorre um fenómeno ou onde e quando está presente esse fenómeno, 

possibilitando a ordenação e classificação dos mesmos (Canales; Alvarado e Pineda, 1990) 

e descritivo-correlacional, porque tem por objectivo explorar, determinar, descrever e 

interpretar a relação existente entre as variáveis em estudo, numa determinada população e 

num determinado período de tempo (Fortin, 1999). Segundo este autor, podemos ainda 

considerar o estudo como transversal, pois permite-nos obter informação sobre a situação 

num determinado período de tempo e comparar com outros momentos, permitindo uma 

visão longitudinal do fenómeno. 
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3. - QUESTÕES E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO  

 

Partindo de informações adquiridas em estudos anteriores, o investigador avança para 

a realização do trabalho alicerçado pela formulação de questões de investigação que são o 

apoio fundamental para a procura de novos conhecimentos e por conseguinte, o início da 

investigação (Ribeiro, 1999).   

Partindo deste pressuposto, as questões de investigação formuladas para o nosso 

estudo são: 

- Será que os enfermeiros indigitados para serem tutores de estudantes 

apresentam níveis de stresse elevados? 

- Será que os estudantes apresentam níveis de stresse elevados no decorrer do 

ensino clínico? 

- O stresse dos estudantes será influenciado pela sua assertividade, pelo seu 

desempenho ou pelo seu género? 

- O stresse dos estudantes será influenciado pela assertividade dos tutores? 

- A assertividade influenciará a percepção do apoio e o desempenho clínico dos 

estudantes? 

- Será que o comportamento assertivo de ambos, poderá influenciar o apoio 

dispensado pelo tutor e o desempenho do estudante em ensino clínico?  

- A percepção do apoio recebido pelos estudantes estará relacionado com factores 

tais como o stresse, a idade, o género, o tempo de exercício e experiência 

profissional, a sobrecarga de trabalho, a preparação pedagógica e o número de 

tutorias ou a assertividade do tutor? 

 

A criação das hipóteses é um passo importante no processo de investigação, dado que 

por elas é possível apontar uma explicação para a ocorrência de determinados fenómenos. 

Segundo Polit e Hungler (1995), a hipótese representa o enunciado antecipado sobre 

a natureza das relações entre dois ou mais fenómenos, uma explicação provisória e uma 

definição do conceito implicado na percepção do fenómeno. 

Para Fortin (1999), uma hipótese é um enunciado formal das relações previstas entre 

duas ou mais variáveis. A hipótese combina o problema e o objectivo numa explicação ou 

predição clara dos resultados esperados de um estudo. 
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A mesma autora refere ainda que a hipótese inclui variáveis em estudo, a população 

alvo e o tipo de investigação a realizar.  

As nossas hipóteses foram elaboradas a partir da fundamentação teórica realizada, 

dos estudos baseados na experiência empírica e da nossa prática profissional. 

Relativamente à sua formulação, procurámos que fossem claras, objectivas e específicas de 

modo que fossem possíveis de ser testadas. 

Desta forma, foram enunciadas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e o stresse do tutor. 

Hipótese 2 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e a sua assertividade. 

Hipótese 3 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e o seu desempenho no ensino clínico. 

Hipótese 4 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e o stresse por eles sentido. 

Hipótese 5 –Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e a assertividade do tutor. 

Hipótese 6 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e a idade do tutor. 

Hipótese 7 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e o tempo de exercício profissional do tutor. 

Hipótese 8 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e o tempo de exercício do tutor no actual serviço. 

Hipótese 9 – Existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e o número de tutorias efectuadas pelo tutor. 

Hipótese 10 – O apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico é 

diferente consoante o género do tutor. 

Hipótese 11 – O apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico é 

diferente consoante a sobrecarga de trabalho do tutor. 

Hipótese 12 – O apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico é 

diferente consoante a preparação pedagógica do tutor. 
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Hipótese 13 – Existe relação entre o stresse sentido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e a sua assertividade. 

Hipótese 14 – Existe relação entre o stresse sentido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico e a assertividade do tutor. 

Hipótese 15 – Existe relação entre o stresse sentido pelos estudantes de enfermagem e o 

seu desempenho no ensino clínico. 

Hipótese 16 – O stresse sentido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico é 

diferente consoante o género. 
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4. – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Em investigação o ideal será estudar a totalidade dos elementos de uma determinada 

população, pois os resultados poderão ser mais fidedignos e com potencialidades 

intrínsecas de generalização. 

O estudo aqui reproduzido teve como população duas unidades de análise. A 

primeira, os enfermeiros tutores de todos os estudantes do 4º Ano do Curso de Licenciatura 

em Enfermagem, Portaria n.º 710/2000, de 4 de Setembro, da Escola Superior de 

Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, actual Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 

Pólo A, ano lectivo 2006/2007, que frequentaram o ensino clínico na Vertente Opcional e 

Não Opcional - área hospitalar. A segunda unidade de análise, os respectivos estudantes.  

Os ensinos clínicos decorreram em diversos serviços de quatro instituições 

hospitalares: Centro Hospitalar de Coimbra, Hospitais da Universidade de Coimbra, 

Hospital Infante D. Pedro, S.A. de Aveiro e Instituto Português de Oncologia de Coimbra, 

Francisco Gentil E.P.E. 

O 4º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, na sua componente prática, está 

dividido em dois momentos de ensino clínico:  

- A Vertente Opcional, que tem a duração de dez semanas e que decorreu de 15 de 

Janeiro a 23 de Março de 2007. Esta vertente opcional está dividida em duas áreas: uma 

hospitalar e outra de saúde comunitária. A cada uma destas áreas é atribuída, 

sensivelmente, metade dos estudantes que se encontram em ensino clínico. 

- A Vertente Não Opcional, que tem a duração de oito semanas, e que decorreu de 10 de 

Abril a 22 de Junho de 2007. Também está dividida nas mesmas duas áreas e, para a 

realização deste ensino clínico, procede-se à inversão dos campos de ensino clínico, ou 

seja, quem anteriormente estava em saúde comunitária passa para a vertente hospitalar e 

vice-versa. 

Inicialmente, estava prevista a aplicação dos questionários apenas na Vertente 

Opcional do ensino clínico, o que abrangeria o número total de estudantes e de tutores. 

Contudo, verificámos que nos serviços de saúde comunitária, nesta fase do ensino clínico, 

as dinâmicas de supervisão dos estudantes não compreende a figura de enfermeiro tutor, 

pelo que, atendendo a que os critérios predefinidos não estavam preenchidos, não foi 

possível a realização da aplicação dos questionários e a respectiva recolha de dados.  



Metodologia 

 

142 

Assim, foram aplicados os questionários na Vertente Opcional apenas aos estudantes 

e respectivos tutores da área hospitalar, sendo necessário considerar a aplicação dos 

questionários no decorrer do ensino clínico de Vertente Não Opcional aos estudantes que 

anteriormente tinham estado na área da saúde comunitária.  

Contudo, esta situação levantou outra questão relativamente aos tutores. Alguns dos 

estudantes que foram para este ensino clínico foram para os mesmos serviços onde tinha 

decorrido a Vertente Opcional e ficaram com os mesmos tutores de estudantes do 

momento anterior, pelo que este foi também critério de eliminação, não tendo sido 

aplicados os questionários aos tutores e respectivos estudantes.  

Outra situação que ocorreu foi a de alguns estudantes, por maior flexibilidade de 

horários dos tutores, terem mais do que um tutor pelo que se optou pelo preenchimento do 

questionário pelo tutor com quem o estudante realizou mais turnos e que por conseguinte 

lhe deu maior apoio.  

Resumindo, os critérios de inclusão da amostra compreenderam a aceitação 

voluntária quer dos tutores quer dos estudantes em participar no estudo, a frequência de 

ensino clínico em meio hospitalar para os estudantes, o ser tutor de apenas um estudante 

em momentos de ensino clínico diferentes e ser o enfermeiro tutor mais representativo para 

o estudante.  

Como critério de inclusão, estabeleceu-se ainda que o tempo mínimo de duração da 

tutoria de estudantes de enfermagem em ensino clínico seria de quatro semanas, tendo em 

conta as orientações dos autores para a aplicação da escala de avaliação do stresse: 

Perceived Stress Scale (PSS) de Cohen, Kamarck e Mermelstein (1983). Segundo as 

orientações do autor, a escala permite avaliar o nível de stresse vivenciado subjectivamente 

pelos indivíduos, em determinadas circunstâncias, isto é, medir o grau de percepção de 

stresse que os indivíduos experienciam em determinado momento da vida, mais 

concretamente, no mês anterior ao preenchimento da mesma. 

Atendendo a que a avaliação do ensino clínico decorre habitualmente na última 

semana, a aplicação do instrumento de recolha de dados foi efectuada na antepenúltima e 

penúltima semana de cada ensino clínico, antecedendo o momento de avaliação do 

estudante por parte do enfermeiro tutor. 

Assim, iniciámos a recolha de dados no dia 5 de Março, tendo continuidade até ao dia 

19 de Março de 2007, através do contacto directo com os enfermeiros tutores e os 
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respectivos estudantes, realizado nos hospitais e respectivos serviços, tendo sido efectuado 

para o efeito, a explicação do que se pretendia com o estudo e a forma de proceder 

relativamente ao preenchimento e devolução dos questionários. Foram entregues para o 

efeito, os dois questionários devidamente diferenciados para o enfermeiro e para o 

estudante (anexo 1 e anexo 2), que depois de preenchidos seriam encerrados num envelope 

e levantados à posteriori pelo investigador ou entregues pelos estudantes na portaria da 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Acresce dizer, que a cada grupo de 

questionários foi aplicado um número de ordem, para que tivéssemos dados de enfermeiros 

e estudantes emparelhados. A mesma metodologia foi utilizada na Vertente Não Opcional 

e, assim, a recolha de dados decorreu do dia 4 de Junho até ao dia 18 de Junho de 2007.   

Foram distribuídos 181 questionários e recebidos 167 o que corresponde a uma 

percentagem de 92,27%. Por não se encontrarem devidamente preenchidos (dois 

questionários de estudantes e quatro de tutores) foram eliminados seis pares de 

questionários, totalizando a nossa amostra em estudo 161 tutores e 161 estudantes (88,95 

%), dos estudantes em ensino clínico. 
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5. – OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

No que se refere às variáveis Fortin (1999) classifica-as como qualidades, 

propriedades ou características de pessoas ou situações estudadas numa investigação, 

sendo definidas em termos observáveis e mensuráveis.  

As variáveis podem ser classificadas em dependentes e independentes. A variável 

dependente é aquela que se pretende explicar ou descobrir; que é influenciada, determinada 

ou afectada pelas variáveis independentes. Independentes são aquelas que influenciam, 

determinam ou afectam uma outra variável (Fortin, 1999). 

Abramson (1990) sugere que as variáveis deverão ser isoladas para melhor se 

proceder à sua conceptualização e operacionalização, o que passamos a realizar neste 

momento, para as variáveis dependentes e independentes. 

Serão ainda estudadas algumas variáveis atributo, para melhor caracterizar a amostra. 

 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

A variável dependente para Fortin (1999, p.37) é “a que sofre o efeito esperado da 

variável independente: é o comportamento, a resposta ou o resultado observado, que é 

devido à presença da variável independente”. 

No nosso estudo, as variáveis que definimos como dependentes referem-se ao: 

- Apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico. 

- Stresse sentido pelos estudantes. 

  

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

Parece-nos interessante e pertinente analisar a influência de algumas variáveis sobre 

as variáveis dependentes, isto é, em que medida é que o stresse dos tutores e outros 

factores podem influenciar o apoio aos estudantes de enfermagem em ensino clínico, assim 

como em que medida a assertividade, o género e o desempenho destes, bem como a 

assertividade dos tutores, influenciam o stresse dos estudantes.  
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Para Fortin (1999, p.37) a variável independente é a “que o investigador manipula 

num estudo experimental, para medir o seu efeito na variável dependente”. Assim 

definimos como variáveis independentes:  

- Desempenho dos estudantes - é a qualificação obtida pelos estudantes nos ensinos 

clínicos. Considera-se como referência a percepção do estudante relativamente ao 

sucesso da sua aprendizagem e à avaliação a que foi sujeito em ensinos clínicos 

realizados. 

- Factores que influenciam o stresse do tutor: 

Idade – caracteriza todo e qualquer indivíduo. É calculada, em anos completos, no último 

dia do mês de referência da pesquisa, com base no dia, mês e ano de nascimento da pessoa. 

É também um dos nossos dados de caracterização sócio-demográfica. 

Género - caracteriza a população, pois no âmbito da biologia, os membros da maior parte 

das espécies de seres vivos estão divididos em duas categorias chamadas de sexos. É um 

dos nossos dados de caracterização sócio-demográfica. 

Tempo de exercício profissional/Experiência profissional – tempo de prestação de serviço 

referentes à profissão, de acordo com as disposições legais vigentes e tendo em conta as 

definições legais, no que se refere à enfermagem, da Ordem dos Enfermeiros. Condiciona 

muitas vezes o nível profissional definido na carreira de enfermagem e regulamentado pelo 

Decreto-lei n.º 437/91, de 8 de Novembro, no artigo 3º. Este determina formação 

adequada, a que correspondem funções diferenciadas pela sua natureza, âmbito e nível 

remuneratório. Ajuda-nos a classificar a nossa população a nível das suas características 

profissionais. 

Sobrecarga de trabalho – O excesso de trabalho, em termos quantitativos ou qualitativos, é 

uma fonte frequente de stresse. Quantitativamente entende-se como o excesso de 

actividades a realizar, num determinado período de tempo e, qualitativamente, refere-se a 

excessivas exigências em relação com as competências, conhecimentos e habilidades do 

trabalhador (Peiró, 1993). Existem, no entender deste autor, relações significativas entre a 

sobrecarga de trabalho e o desenvolvimento de ansiedade, de diminuição de satisfação no 

trabalho bem como de comportamentos prejudiciais para a saúde como o aumento do 

consumo de tabaco.  

Preparação pedagógica/formação específica – é o conjunto de qualificação acumulada pelo 

enfermeiro relativo ao seu papel produtivo no serviço onde desempenha funções, com o 
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objectivo de adquirir ou actualizar conhecimentos. Foi considerada formação profissional, 

no contexto deste estudo, aquela que se relaciona com a supervisão de ensinos clínicos, 

fosse ministrada pela escola ou por outra instituição de ensino ou de formação profissional. 

Foi ainda considerada uma vertente de auto-formação realizada pelos enfermeiros. 

Assertividade – os princípios inerentes à Enfermagem, fazem com que esta seja uma 

profissão humanista e salientam a importância do estabelecimento de relacionamentos 

interpessoais com os diferentes actores com que interage. 

A comunicação interpessoal, é muito importante na actividade diária do enfermeiro, 

sem a qual, a prestação de cuidados de enfermagem perde a sua qualidade. Consiste numa 

relação recíproca, assimétrica e dialéctica entre duas ou mais pessoas, no sentido de enviar 

e receber mensagens, verbais ou não verbais e que tem por base a empatia, congruência, 

humanismo e autenticidade (Riley, 2004). 

O comportamento assertivo, parece ser aquele que facilita e promove as relações 

interpessoais adequadas, facilita o processo de cuidar e minimiza os conflitos interpessoais 

que se fazem sentir no seio de uma relação. Pode ser entendido como um modelo 

comunicacional em que o indivíduo procura expressar as suas opiniões, ideias e 

sentimentos de forma livre, honesta e responsável, não desvalorizando porém os 

sentimentos e ideias dos outros (Riley, 2004).  

É um comportamento que facilita e promove as relações interpessoais, minimizando 

o conflito e o mal-estar entre indivíduos. 

Número de tutorias efectuadas – Existe alguma polémica sobre o que é ser tutor. Ser tutor é 

ser professor? Ser tutor é ser educador? Na verdadeira sentido da palavra, trabalhar como 

tutor significa ser, sempre, professor e educador.  

Na enciclopédia On-line Wikipédia a tutoria também chamada de mentoring “é um 

método muito utilizado para efectivar um interacção pedagógica. Os tutores acompanham 

e comunicam com os seus alunos de forma sistemática, planeando, entre outras coisas, o 

seu desenvolvimento e avaliando a eficiência de suas orientações de modo a resolver 

problemas que possam ocorrer durante o processo”. 

A tutoria caracteriza-se por uma postura responsável, solidária e interactiva, 

possibilitando o relacionamento de um indivíduo com outro, em determinadas vivências.  

Orientar sem impor, esclarecer sem criar dogmas, acompanhar sem direccionar, 

respeitar o ritmo e diferenças individuais, ser ágil nas respostas às questões, dúvidas e 
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necessidades de informações que possam surgir, devolver todos os trabalhos devidamente 

corrigidos, sinalizando as incorrecções através duma visão construtivista e evitando a 

conotação tradicional do erro como sinal de “incompetência”, oferecer novas 

oportunidades de reelaboração processual, tudo isso e muito mais são procedimentos de 

um tutor-educador (Morais, 2005; Morais, Almeida e Montenegro, 2006). 

No presente trabalho a palavra tutor refere-se ao enfermeiro que acompanha o 

estudante no desenvolvimento das suas práticas e da sua aprendizagem. O tutor é o 

enfermeiro de referência no serviço, funcionando como principal “modelo”, apesar do 

estudante contactar com outros enfermeiros. Este enfermeiro, para além de colaborar no 

desenvolvimento das competências do estudante, será também co-responsável pela sua 

avaliação.  

Assume-se que a realização/experimentação de outros processos de tutorias, por 

permitirem a aprendizagem de determinadas dinâmicas que possam ser facilitadores de um 

melhor relacionamento e ensino/aprendizagem, poderia condicionar o desempenho dos 

tutores, no sentido de o facilitar.  
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6. - INSTRUMENTO DE RECOLHA DOS DADOS 

 

Atendendo ao estudo que se pretendeu realizar, de natureza quantitativa, o 

instrumento de recolha de dados utilizado foi o questionário. Fortin (1999, p.374) define-o 

como o “conjunto de enunciados ou de questões que permitem avaliar as atitudes, as 

opiniões e o resultado dos sujeitos ou colher qualquer outra informação junto dos 

sujeitos” e, nesse sentido, assume-se como um processo estruturado de recolha de 

informação. 

Também Quivy e Campenhoudt (1998) referem que o questionário está 

particularmente indicado em estudos que consistam na auscultação dos conhecimentos de 

uma população ou na análise de um determinado fenómeno social. 

No que se refere ao instrumento de recolha de dados utilizado no nosso estudo, foram 

aplicados separadamente a tutores e a estudantes um protocolo de questionários 

constituídos por escalas seleccionadas em concordância com os objectivos do estudo. 

 

Assim, para os enfermeiros tutores, o instrumento de recolha de dados foi 

constituído por três partes distintas em que a primeira era composta por questões do foro 

sociodemográfico e por questões fechadas com o objectivo de caracterizar a amostra e o 

tipo de processos de supervisão.  

A segunda parte do instrumento, a Perceived Stress Scale (PSS), foi elaborada por 

Cohen, Kamarck e Mermelstein (American Sociological Association), em 1983, para a 

avaliação do stresse e foi validada para a população portuguesa por Mota-Cardoso et al 

(2002).  

A versão portuguesa é da autoria do Instituto de Prevenção do Stresse e Saúde 

Ocupacional (IPSSO; Mota-Cardoso, Araújo, Ramos, Gonçalves & Ramos, 2002). Trata-se 

de um instrumento de auto-resposta destinado a medir o grau em que as situações de vida 

da pessoa são percepcionadas como indutoras de stresse ou, por outras palavras, destinado 

a quantificar o nível de stresse que cada indivíduo experimenta subjectivamente, num 

determinado momento. Como é salientado no estudo IPSSO 2000 por Mota-Cardoso et al 

(2002, p.100), esta escala “recebe a aprovação e a confirmação dos escritos e trabalhos 

mais cotados da área (ver por exemplo, Cohen, Kessler e Gordon, 1997)”.  
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Tem três versões: uma com 14 itens, outra abreviada com 10 itens e ainda uma 

versão indicada para entrevistas telefónicas breves, constituída por apenas 4 itens. Cada 

pergunta tem cinco possibilidades de resposta, variando entre 0 “Nunca” e 4 “Com muita 

frequência”.  

A versão utilizada foi a de 14 itens. Relativamente à sua fidelidade, apresentou no 

estudo de Mota Cardoso et al (2002) uma consistência interna com valor de alpha de 

Cronbach de 0,863. 

Finalmente, uma terceira parte, constituída pela Escala de Assertividade de Rathus 

(RAS): versão Portuguesa (Carochinho, 2002), para a avaliação da assertividade dos 

enfermeiros tutores. Esta escala foi traduzida por Luísa Saavedra e aplicada e validada à 

população portuguesa em 1990 por Detry e Castro, em comparação à utilizada por Rathus 

em 1973. 

Sendo provavelmente uma das escalas mais utilizadas, foi também a primeira escala a 

ser concebida para medir as competências sociais e o grau de assertividade das pessoas. 

Relativamente à sua fidelidade, apresentou no estudo de Carochinho, (2002) uma 

consistência interna de valor de alpha de Cronbach de 0,72.  

Consta de 30 itens que descrevem comportamentos ou sentimentos que ocorrem em 

situações sociais quotidianas. As respostas são pontuadas de +3 a -3 (muito característico 

em mim e pouco característico em mim), sem incluir o zero. Deste modo, procura-se que 

as respostas indiquem a intensidade da reacção do indivíduo diante das situações, isto é, o 

quanto identifica as reacções descritas com o seu modo de ser e agir. Existem 17 itens onde 

se inverte o sentido (1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30). Somam-se 

as pontuações de todos os itens. Uma pontuação positiva significa um alto nível de 

assertividade. 

 

No que diz respeito aos estudantes, o instrumento de recolha de dados era muito 

semelhante. Composto, também, por quatro partes em que a primeira visa possibilitar a 

caracterização sociodemografica e o respectivo processo de aprendizagem. A segunda e 

terceira, exactamente iguais às dos tutores, com a Perceived Stress Scale e a Escala de 

Assertividade de Rathus e, finalmente, uma quarta parte constituída pela Escala de 

Katherine McGilton (2004) - Supervisory Support Scale (SSS), para avaliação do apoio aos 

estudantes. É baseada na definição conceptual de um supervisor como um indivíduo que 
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seja seguro, compreensivo e que valoriza e consolida um relacionamento pessoal com a 

equipa de trabalho. É usada para medir os atributos comportamentais dos supervisores e é 

o participante que indica o grau em que o seu supervisor demonstra esses comportamentos. 

É constituída por 15 itens e as opções de resposta são “sempre”, “frequentemente,” 

“ocasionalmente,” “raramente,” e “nunca.”  

A avaliação da sua consistência interna revelou um alpha de Cronbach de 0,94 no 

estudo de McGilton (2004), demonstrativo da sua fidelidade. 

 

Para se poderem aplicar as escalas descritas anteriormente, foram efectuados pedidos 

de autorização aos autores que fizeram a sua aplicação e validação na população 

portuguesa (anexo 3 e anexo 4). Relativamente à Supervisory Support Scale (SSS), foi 

solicitada a autorização de utilização e tradução à autora, Dr. Katherine McGilton, RN PhD 

(anexo 5). 

Fortin (1999, p.232) referindo-se à tradução, adaptação e validação dos instrumentos 

de medida refere que “a técnica habitualmente utilizada para assegurar uma boa tradução 

é a retroversão ou método inverso”. Este método, sucintamente, consiste na realização de 

uma primeira tradução dos enunciados da escala da língua original para a língua do país. 

Esta primeira tradução foi efectuada por uma tradutora independente. Seguidamente, Fortin 

(1999, p.233) refere que a versão obtida “é de seguida retraduzida para a língua original 

por um tradutor independente”. Esta retradução foi efectuada por uma tradutora 

independente diferente da primeira, que tratou de comparar, corrigir e retraduzir até obter 

uma escala com um nível elevado de perfeição.  

No estudo destes fenómenos são inúmeras as vantagens da utilização de instrumentos 

de medida já validados e amplamente utilizados por outros investigadores. Primeiro, 

porque supõe uma economia de tempo e, em segundo lugar, porque a utilização de 

instrumentos idênticos noutros contextos e, por conseguinte, noutras populações, permite 

comparar os resultados obtidos em cada um deles.  
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7. - ESTUDO DA CONSISTÊNCIA INTERNA DAS ESCALAS 

 

Para avaliar a homogeneidade das escalas, procedemos ao estudo da correlação entre 

cada item e o total da respectiva escala e ao estudo da consistência interna, calculando o 

valor do coeficiente alpha de Cronbach (α) para cada uma das escalas e, dentro de cada 

uma delas, para o global se cada um dos seus itens fosse eliminado. Os resultados destes 

estudos foram obtidos para a amostra de estudantes e tutores separadamente. 

 

Perceived Stress Scale (PSS) de Cohen, Kamarck e Mermelstein (1983), validada por 

Mota-Cardoso et al (2002).  

 

No estudo da fiabilidade o valor do alpha de Cronbach para a amostra de estudantes 

foi de 0.87 e na dos tutores de 0.86 o que, de acordo com Pestana e Gageiro (2005), atesta 

uma boa consistência interna. Estes resultados são próximos dos observados pelos autores, 

que em três amostras obtiveram, para aquele coeficiente, valores entre 0.84 e 0.86. 

Neste estudo verificou-se que, tanto na amostra dos estudantes como de tutores, todos 

os itens da escala se correlacionaram positivamente com o seu score global com valores 

superiores a 0.25, com excepção do item 05 que apresentou, respectivamente, valores de 

0.15 e 0.07, nas duas sub-amostras (quadros 6 e 7). Apesar do seu baixo valor de 

correlação, optou-se por não retirar este item pois a sua retirada não influenciava 

significativamente o valor final do alpha de Cronbach e, deste modo, poder-se-ia facilitar 

as análises comparativas posteriores. 

 

Quadro 6 
Consistência interna da escala de stresse percebido por estudantes e tutores 

  
Estudantes Tutores 

Item 
I II I II 

01. No último mês, com que frequência se sentiu incomodado com a 

ocorrência de acontecimentos inesperados?  0.50 0.86 0.41 0.85 

02. No último mês, com que frequência teve a sensação de que não 

conseguia controlar as coisas mais importantes da sua vida? 0.66 0.85 0.61 0.84 

03. No último mês, com que frequência se sentiu nervoso e stressado? 0.61 0.85 0.76 0.83 
04. No último mês, com que frequência teve de lidar com pequenos 

acontecimentos irritantes?  0.58 0.85 0.57 0.84 
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Quadro 7 
Consistência interna da escala de stresse percebido por estudantes e tutores (continuação) 

 
Estudantes Tutores 

Item 
I II I II 

05. No último mês, com que frequência teve a sensação de que estava a lidar 

adequadamente com mudanças importantes na sua vida? 0.15 0.87 0.07 0.87 

06. No último mês, com que frequência teve confiança na sua capacidade 

para resolver os seus problemas? 0.52 0.87 0.45 0.85 

07. No último mês, com que frequência teve a sensação que as coisas 

estavam a correr a seu favor, que as coisas lhe estavam a correr bem? 0.49 0.86 0.41 0.85 

08. No último mês, com a frequência teve a sensação que não conseguia 

lidar/aguentar com todas as coisas que tinha para fazer? 0.62 0.85 0.71 0.83 

09. No último mês, com que frequência teve a sensação de conseguir 

controlar os acontecimentos irritantes da sua vida? 0.46 0.86 0.46 0.85 

10. No último mês, com que frequência teve a sensação que estava “em cima 

do acontecimento” isto é, a controlar tudo o que tinha para fazer? 0.59 0.85 0.62 0.84 

11. No último mês, com que frequência sentiu irritação por não conseguir 

controlar as coisas que lhe aconteciam? 0.72 0.84 0.69 0.84 

12. No último mês, com que frequência deu por si a pensar acerca das coisas 

que tem que conseguir fazer? 0.31 0.87 0.38 0.85 

13. No último mês, com que frequência consegui controlar a forma como 

passa/ocupar o seu tempo? 0.41 0.86 0.33 0.86 

14. No último mês, com que frequência sentiu que as dificuldades se estavam 

a acumular de tal modo que não as conseguia resolver? 0.60 0.85 0.63 0.84 

Α global 0.87 0.86 

I – Correlação item-total          II – α se o item fosse eliminado 
 

Escala de Assertividade de Rathus (1973), validada por Carochinho (2002) 

 

Também para a escala de assertividade (quadros 8) verificamos que todos os itens, 

em ambas as amostras, se correlacionam positivamente com o total. 

Na amostra dos estudantes as correlações item-total variam entre 0.06 (item 07) e 

0.58 (item 01) sendo o valor médio 0.31. O coeficiente α se o item fosse eliminado revelou 

valores compreendidos entre 0.79 e 0.81, sendo 0.87 para o global. 

Na amostra dos tutores, o coeficiente item-total apresentou valores compreendidos 

entre 0.05 (item 07) e 0.53 (item 01) e a média é 0.29. Para o coeficiente α se o item fosse 

eliminado observamos valores que se situaram entre 0.77 e 0.79, sendo que para a escala 
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global o resultado é 0.79. O facto da eliminação do item não melhorar substancialmente o 

valor global, levou-nos a manter a escala inalterada. 

 
Quadro 8 

Consistência interna da escala de assertividade de estudantes e tutores 
Estudantes Tutores 

Item 
I II I II 

01. A maioria das pessoas parecem-me mais agressivas e defendem melhor os seus 
direitos do que eu. 

0.58 0.79 0.53 0.77 

02. Já me aconteceu, hesitar, em propor ou aceitar um encontro, apenas por 
timidez: 

0.52 0.79 0.47 0.77 

03. Quando estou num restaurante e a comida não me agrada, queixo-me ao 
empregado. 

0.32 0.80 0.49 0.77 

04. Tenho o cuidado de não ferir os sentimentos dos outros, mesmo quando sinto 
que me magoam. 0.16 0.80 0.22 0.78 

05. Quando vejo que um vendedor se esforça para me apresentar um produto que 
não me agrada particularmente, é-me difícil ter que dizer que não. 

0.47 0.80 0.41 0.78 

06. Quando me pedem para fazer qualquer coisa, insisto em saber o motivo. 0.22 0.81 0.21 0.78 
07. Há ocasiões em que procuro uma boa e vigorosa discussão. 0.06 0.81 0.05 0.79 
08. Esforço-me por ser bem sucedido com os colegas de profissão. 0.09 0.81 0.07 0.79 
09. A bem dizer, as pessoas aproveitam-se de mim. 0.38 0.80 0.41 0.78 
10. Dá-me prazer estabelecer conversa com recém conhecidos ou estranhos. 0.17 0.81 0.06 0.79 
11. Por vezes quando estou em presença de pessoas atraentes do sexo oposto, não 
sei o que dizer. 

0.35 0.80 0.32 0.78 

12. Eu hesitaria em telefonar quer para um grande estabelecimento comercial, quer 
para a administração de uma grande empresa. 

0.44 0.80 0.50 0.77 

13. Preferia apresentar a minha candidatura para um outro emprego por carta, do 
que ser submetido a uma entrevista individual. 

0.48 0.79 0.42 0.77 

14. Acho embaraçoso ter que devolver uma mercadoria. 0.43 0.80 0.52 0.77 
15. Se um parente próximo e respeitado me incomodar, prefiro controlar os meus 
sentimentos, do que manifestar o meu incómodo. 

0.25 0.81 0.40 0.77 

16. Já me aconteceu evitar fazer algumas perguntas com receio de parecer 
estúpido. 

0.35 0.80 0.50 0.77 

17. Durante uma discussão violenta, por vezes tenho receio de ficar transtornado, 
ao ponto de todo o meu corpo começar a tremer. 

0.26 0.81 0.45 0.77 

18. Se um reputado e respeitado conferencista faz uma afirmação que eu penso não 
ser exacta, gostaria que o público compreendesse também o meu ponto de vista. 

0.35 0.80 0.06 0.79 

19. Evito discutir preços com os vendedores. 0.20 0.81 0.25 0.78 
20. Quando faço qualquer coisa de importante e válida, esforço-me de maneira que 
os outros dela tenham conhecimento. 0.09 0.81 0.07 0.79 

19. Evito discutir preços com os vendedores. 0.20 0.81 0.25 0.78 
20. Quando faço qualquer coisa de importante e válida, esforço-me de maneira que 
os outros dela tenham conhecimento. 0.09 0.81 0.07 0.79 

21. Sou uma pessoa aberta e franca nos meus sentimentos 0.37 0.80 0.14 0.79 
22. Se alguém espalha histórias falsas e de mau gosto a meu respeito, procuro 
imediatamente essa pessoa e peço-lhe as devidas explicações. 

0.35 0.80 0.16 0.79 

23. Sempre que digo um não a alguém, passo um mau bocado 0.27 0.80 0.41 0.78 
24. Tenho tendência a conter as minhas emoções em vez de dar uma 
descompostura. 

0.31 0.80 0.29 0.78 

25.Queixo-me quando um serviço é mal feito, seja ele num restaurante ou num 
outro sítio qualquer. 

0.38 0.80 0.46 0.77 

26. Quando me fazem em elogio, por vezes não sei o que dizer. 0.24 0.81 0.17 0.79 
27. No cinema, no teatro ou numa conferência, se um casal perto de mim começar 
a falar com voz alta, peço-lhes para se calaram ou irem para outro lugar. 

0.32 0.80 0.25 0.78 

28. Para que alguém me passe à frente numa fila, necessita de ter uma boa 
explicação. 

0.35 0.80 0.15 0.79 

29. Sou rápido na expressão das minhas emoções. 0.30 0.80 0.22 0.78 
30. Há momentos em que não sei o que dizer. 0.35 0.80 0.13 0.79 
α global 0.87 0.79 

I – Correlação item-total          II – α se o item fosse eliminado 
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Podemos concluir que a escala apresenta boa consistência interna quando aplicada 

aos estudantes e uma consistência interna um pouco mais baixa mas aceitável, quando é 

aplicada aos tutores. Tendo em consideração o resultado observado por Carochinho (2002) 

para o coeficiente alpha (0.72) podemos ainda afirmar que a escala aplicada aos estudantes 

ou aos tutores evidenciou uma consistência interna mais elevada. 

 

Supervisory Support Scale (SSS) de McGilton, Katherine (2004) 

 

A escala do apoio percebido foi aplicada apenas aos estudantes e, como podemos 

verificar pelos resultados apresentados no quadro 9, evidenciou uma consistência interna 

muito boa. 

 
Quadro 9 

Consistência interna da escala do apoio percebido pelos estudantes 
 

Estudantes 
Item 

I II 
01. O meu supervisor reconhece a minha capacidade para prestar cuidados com qualidade 0.51 0.91 

02. O meu supervisor tenta reconhecer as minhas necessidades. 0.64 0.91 

03. O meu supervisor conhece-me suficientemente bem para saber quando estou preocupado com os 

cuidados do meu doente. 
0.58 0.91 

04. O meu supervisor tenta compreender o meu ponto de vista quando eu falo com ele. 0.64 0.91 

05. O meu supervisor tenta reconhecer as minhas necessidades, por exemplo informando-me do que 

espera de mim quando estou a trabalhar com os meus doentes. 
0.57 0.91 

06. Eu posso confiar no meu supervisor quando peço ajuda, por exemplo, se as coisas não estiverem 

a correr bem entre mim e os meus colegas de trabalho ou entre mim e os clientes e/ou as suas 

famílias. 

0.67 0.91 

07. O meu supervisor mantém-me informado de todas as principais mudanças no âmbito ou na 

organização do trabalho. 
0.57 0.91 

08. Eu posso confiar no meu supervisor para ouvir todas as observações que eu possa fazer a seu 

respeito. 
0.63 0.91 

09. O meu supervisor mantém-me informado de todas as decisões que sejam tomadas a respeito dos 

meus doentes. 
0.67 0.91 

10. O meu supervisor estabelece um equilíbrio entre os meus interesses e os dos clientes/famílias. 0.65 0.91 

11. O meu supervisor encoraja-me mesmo nas situações difíceis. 0.72 0.91 

12. O meu supervisor faz questão de expressar a sua apreciação quando faço um bom trabalho. 0.58 0.91 

13. O meu supervisor respeita-me como pessoa. 0.59 0.91 

14. O meu supervisor tem tempo para me ouvir. 0.67 0.91 

15. O meu supervisor reconhece as minhas capacidades e áreas a serem desenvolvidas. 0.68 0.91 

α global 0.92 
I – Correlação item-total          II – α se o item fosse eliminado 
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Todos os itens se correlacionam positivamente com o global, variando os valores do 

coeficiente de correlação entre 0.51 (item 01) e 0.72 (item 11) e tendo como média o valor 

0.62. Os valores do coeficiente α se o item fosse eliminado situaram-se próximo de 0.91 e 

o resultado para o global é 0.92. Este resultado vem ao encontro de estudos anteriores, 

nomeadamente, o desenvolvido por McGilton et al (2004) no qual foi observado o valor 

0.94. 
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8. - PRÉ-TESTE 

 

Em estatística, um pré-teste é a aplicação de um questionário, na sua versão 

preliminar, a uma amostra de indivíduos, com o objectivo de identificar perguntas-

problema que justifiquem uma modificação da redacção, alteração do formato ou mesmo 

serem eliminadas na versão final. 

Em relação ao instrumento de recolha de dados aplicado, as escalas de Assertividade 

de Rathus e as de Stresse, respectivamente as partes II e III de cada questionário, já tinham 

sido aplicadas em diferentes estudos com resultados de validade e fidedignidade elevados, 

no entanto, apesar deste facto, optou-se por fazer um pré-teste ao questionário na sua 

globalidade permitindo, assim, fazer alguns reajustes a nível da parte I - dados socio-

demográficos - de cada questionário (estudantes e tutores) tendo em conta algumas 

dúvidas, por deficiente entendimento na leitura, que os respondentes colocaram aquando 

do seu preenchimento. 

O pré-teste foi assim realizado com a aplicação do instrumento a 5 estudantes do 

quarto ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Coimbra 

(Pólo B) a frequentar o ensino clínico VIII, bem como aos respectivos tutores. 

Foi aplicada a técnica do método da reflexão falada ou “thinking aloud” no sentido 

de averiguarmos as dificuldades, compreensão ou não dos itens, clarificação das questões 

ou outros comentários ou sugestões susceptíveis de poder melhorar e clarificar algumas 

dúvidas. 

As alterações propostas permitiram pequenas alterações a nível da primeira parte dos 

questionários com optimização das perguntas de caracterização sócio-demográfica. 

Outro aspecto que foi permitido aferir com a realização do pré-teste foi o tempo 

médio de preenchimento, que se situou sensivelmente entre os 8 e os 10 minutos, para 

tutores e estudantes, respectivamente. 
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9. - PROCEDIMENTOS 

 

Num primeiro momento foi solicitada a autorização aos Presidentes dos Conselhos de 

Administração dos Hospitais onde decorreram os ensinos clínicos dos estudantes (anexos 

6) e ao Presidente do Conselho Directivo da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

(anexo 7), para a aplicação dos instrumentos de recolha de dados.  

Posteriormente, através de reuniões com os tutores e estudantes foi dado a conhecer o 

tema de investigação, os objectivos e respectiva metodologia de recolha de dados, sendo 

definida a calendarização para o preenchimento dos questionários. A aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados foi efectuada directamente a cada enfermeiro tutor e a 

cada estudante após uma prévia conversa com a finalidade de explicar os objectivos do 

estudo e os procedimentos a realizar após o correcto preenchimento dos dois questionários. 

A indicação fornecida foi a de que após o preenchimento dos dois questionários, 

estes deveriam ser encerrados num envelope não identificado (fornecido pelo investigador) 

e guardado até recolha pelo próprio ou entrega em local previamente definido (portaria da 

Escola Superior de Enfermagem).  

A recolha dos dados decorreu então em dois momentos, de acordo com as datas de 

realização dos ensinos clínicos já atrás referidas, na antepenúltima e penúltima semana de 

cada ensino clínico tendo em conta a aproximação das avaliações. 

Deste modo, e como referido anteriormente, a aplicação dos questionários foi 

efectuada em simultâneo, ao tutor e ao estudante.  

O controlo foi efectuado através do número de estudantes que estava em cada serviço 

e pelo número de série que permitia agrupar os dois questionários. 

Em situações de duplo tutor optou-se por solicitar o preenchimento do questionário 

pelo tutor de maior referência, isto é, o tutor com o qual o estudante passou maior número 

de turnos. 

Após a recolha de dados, seguiu-se a sua organização de modo a possibilitar uma 

análise efectiva.  
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10. - TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Após a recolha dos questionários, estes foram separados e inseridos em base de dados 

tendo sido tratados informaticamente recorrendo ao programa de tratamento estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), na versão 16.0 de 2007. 

Para sistematizar a informação fornecida pelos dados, bem como para o teste das 

hipóteses formuladas no estudo, utilizámos técnicas da Estatística Descritiva e da 

Estatística Inferencial, nomeadamente: 

• FREQUÊNCIAS: absolutas (n) e relativas (%); 

• MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL: média aritmética ( x ), mediana (Md) e moda (Mo); 

• MEDIDAS DE DISPERSÃO OU VARIABILIDADE: desvio padrão (dp); 

• TESTE DE NORMALIDADE: Teste Kolmogorov-Smirnov; 

• COEFICIENTES: correlação de Pearson (r), alpha de Cronbach (α), assimetria e curtose; 

• REGRESSÃO: linear múltipla (método stepwise); 

• TESTES DE HIPÓTESES: teste t de Student para diferença de médias (grupos 

independentes), teste de significância de um coeficiente de correlação de Pearson. 

Para todos os testes fixámos o valor 0.05 como limite de significância. 

O estudo da normalidade das variáveis mostrou que a assertividade dos estudantes e a 

assertividade dos tutores seguem uma distribuição normal. Pelo contrário, no que diz 

respeito às variáveis stresse e apoio percebido, os resultados do teste Kolmogorov-Smirnov 

sugeria uma distribuição não normal. No entanto, os valores dos coeficientes de assimetria 

e curtose, por se situarem dentro do intervalo [-1.960; +1.960], revelam que o afastamento 

relativamente à distribuição normal não é muito acentuado. Idêntica situação se regista 

para a variável stresse dos tutores (quadro 10). Segundo Pestana e Gageiro (2005), estas 

condições permitem a aplicação de técnicas paramétricas para o teste das hipóteses 

formuladas.  

Quadro 10 
Coeficientes de assimetria e curtose e teste de Kolmogorov-Smirnov 

 
Variável Assimetria Curtose p 
Stresse dos estudantes 0.26 1.80 <0.001 
Assertividade dos estudantes -0.08 -0.13 0.200 
Apoio percebido pelos estudantes 1.28 1.09 0.003 
Stresse dos tutores 0.51 1.95 0.003 
Assertividade dos tutores 0.46 0.24 0.200 
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11..  RREESSUULLTTAADDOOSS 

 

“Uma fase do processo indutivo de investigação […] permite, portanto, guiar o 

investigador e dá-lhe pistas para descobrir o fenómeno em estudo…” 

(Fortin, 1999, p.306) 

 

Neste capítulo procedemos à apresentação e análise dos dados e resultados obtidos 

através da aplicação dos instrumentos que elaborámos. 

Optámos por apresentar primeiro os dados referentes aos estudantes, seguidos dos 

dados relativos aos tutores. Por último, será apresentada a análise inferencial realizada para 

testar as hipóteses formuladas. 

 

1.1. ESTUDANTES 

 

Caracterização sócio-demográfica 

O quadro 11 mostra as características socio-demográficas dos estudantes. Como 

podemos constatar, a maioria dos 161 estudantes envolvidos no estudo são do género 

feminino (77.0%), o que confirma a tendência da profissão de enfermagem como sendo 

tradicionalmente feminina. As idades variavam entre 20 e 33 anos, sendo a média de 21.89 

anos com desvio padrão de 1.71 anos. Verificamos ainda que 54.7% dos estudantes tinham 

entre 20 e 22 anos e que 50.0% tinham no máximo 21 anos (idade mediana). 

Quanto ao estado civil, a larga maioria dos estudantes (98.1%) eram solteiros e a 

mesma percentagem referiu não ter filhos. 

Podemos também verificar que há uma predominância de estudantes oriundos do 

distrito de Coimbra (68.9%) embora, tendo em conta os critérios de selecção e admissão ao 

curso de Licenciatura em Enfermagem, que estabelece uma preferência regional, denote 

um razoável alargamento do campo de recrutamento. 

Apesar de a grande maioria dos estudantes (82,0%) durante o período escolar residir 

no conselho de Coimbra, há 18% de estudantes que realizam diariamente deslocações para 

fora dos limites do conselho. 

Quanto à forma de co-habitação verificamos que apesar de 47,2% dos estudantes 

permanecerem neste período das suas vidas a viver com a família, um número 
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representativo (48.4%) experimentam outras formas de socialização, saindo de casa e 

vivendo em comunidade com outros amigos. É ainda de referir que sete (7) estudantes 

referiram habitar sozinhos. 

Quando questionados acerca do facto de possuírem outras habilitações literárias, a 

quase totalidade dos estudantes, concretamente 98.8%, responderam negativamente. 

 

Quadro 11 
Distribuição dos estudantes segundo as características sócio-demográficas 

 
 Variável n  % 

Género 
 Masculino 
 Feminino 

 
37 

124 

 
23.0 
77.0 

Grupo etário 
 [20 – 22[ 
 [22 – 24[ 
 [24 – 26[ 
 [26 – 28[ 
 ≥ 28 

 
88 
60 

6 
3 
4 

 
54,6 
37,3 
3,7 
1,9 
2,5 

x = 21.89      s = 1.71     Md = 21.00       xmin = 20.00       xmáx = 33.00 
Estado civil 
 Solteiro 
 Casado 
 União de facto 
 Outro 

 
158 

3 
- 
- 

 
98.1 
1.9 
0.0 
0.0 

Número de filhos 
   0 
   1 
   2 
 ≥3 

 
158 

2 
1 
- 

 
98.1 
1.3 
0.6 
0.0 

Distrito de residência habitual 
 Coimbra 
 Leiria 
 Aveiro 
 Porto 
 Braga 
 Santarém 
 Viseu 
 Açores 
 Lisboa 
 Vila Real 

 
110 

12 
10 

8 
8 
5 
3 
2 
2 
1 

 
68.3 
7.5 
6.2 
5.0 
5.0 
3.1 
1.9 
1.2 
1.2 
0.6 

Residência durante a frequência do curso 
 Coimbra 
 Fora de Coimbra 

 
132 

29 

 
82.0 
18.0 

Com quem reside durante a frequência do curso 
 Sozinho 
 Com a família 
 Com amigos 

 
7 

76 
78 

 
4.3 

47.2 
48.5 

Possui outras habilitações académicas 
 Não 
 Bacharelato 
 Licenciatura 
 Pós-Graduação 
 Mestrado 

 
159 

- 
2 
- 
- 

 
98.8 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
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Desempenho escolar 

Quanto ao desempenho enquanto estudantes, tal como evidenciado no quadro 12 

verificamos que 82.6% dos estudantes avaliaram como bom o seu sucesso académico no 

curso de Enfermagem e 76.4% não tiveram qualquer retenção nas unidades curriculares 

anteriores. 

O nível de desempenho/aprendizagem em ensinos clínicos anteriores foi avaliado 

como “bom” por 66.5% dos estudantes e como “muito bom” por 31.1%. 

No actual ensino clínico, 49.1% dos estudantes avaliaram o seu 

desempenho/aprendizagem como “bom”, seguindo-se 47.2% que o avaliaram como “muito 

bom”. 

 

Quadro 12 
Distribuição dos estudantes segundo os dados sobre a aprendizagem 

  
Variável n  % 
Autoavaliação do sucesso académico no curso 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
- 

11 
133 

17 
- 

 
0.0 
6.8 

82.6 
10.6 

0.0 
Retenção em unidades curriculares anteriores 
 Não 
 Teórica 
 Teórico-prática 
 Prática 
 Ensino clínico 

 
123 

34 
4 
- 
- 

 
76.4 
21.1 

2.5 
0.0 
0.0 

Nível de desempenho/aprendizagem em ensinos clínicos 
anteriores 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
 

- 
2 

107 
50 

2 

 
 

0.0 
1.2 

66.5 
31.1 

1.2 
Autoavaliação do desempenho/aprendizagem no actual 
ensino clínico 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
 

- 
2 

79 
76 

4 

 
 

0.0 
1.2 

49.1 
47.2 

2.5 
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No que diz respeito à avaliação que os estudantes fazem do nível de desempenho do 

seu tutor no actual ensino clínico, os dados apresentados no quadro 13 permitem-nos 

verificar que 55.3% referiram que este possuía uma competência pedagógica/capacidade 

de ensino de nível “muito bom”. De igual modo, 62.7% dos estudantes avaliaram a sua 

capacidade ao nível da transmissão de conhecimentos de “muito bom”. 

Considerando as dimensões do “apoio dispensado” e “capacidade de empatia”, 

verificou-se que uma grande maioria dos estudantes 81,3% e 79,5%, os avaliaram como 

demonstrando um desempenho de “muito bom” e “excelente”, respectivamente 

 

Quadro 13 
Distribuição dos estudantes segundo a avaliação do nível de desempenho do tutor no actual 

ensino clínico 
  

Variável n  % 
Competência pedagógica/Capacidade de ensino 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
- 
4 

42 
89 
26 

 
0.0 
2.5 

26.1 
55.3 
16.1 

Transmissão de conhecimentos 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
- 
2 

32 
101 

26 

 
0.0 
1.2 

19.9 
62.7 
16.1 

Apoio dispensado 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
1 
3 

26 
73 
58 

 
0.6 
1.9 

16.1 
45.3 
36.0 

Capacidade de empatia 
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
 Excelente 

 
- 
6 

27 
60 
68 

 
0.0 
3.7 

16.8 
37.3 
42.2 

 

Percepção do stresse 

A aplicação das escalas de stresse, de assertividade e de apoio percebido permitiu 

obter os resultados apresentados no quadro 14. Como podemos verificar, na escala de 
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stresse os estudantes obtiveram resultados compreendidos entre 2 e 16 pontos, sendo a 

média 8.97 pontos com desvio padrão de 3.12 pontos. Verificamos ainda que 50.0% dos 

estudantes apresentaram, nesta escala, valores inferiores a 9.00 pontos. Tendo presente que 

a escala poderia variar entre 0 e 56 pontos e que os valores médio e mediano obtidos (8,97 

e 9,00) correspondem, aproximadamente, ao percentil 16 (gráfico 1), podemos afirmar que 

os estudantes evidenciaram baixos níveis de stresse. 

 
Gráfico 1 

Percentil (P) dos valores médios e medianos de stresse dos estudantes 
 

P          P          P 

5 10 15 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Medida de assertividade 

Relativamente à assertividade, observámos valores compreendidos entre 56 e 148 

pontos, sendo a média 109.11 pontos com desvio padrão de 15.84 pontos. Metade dos 

estudantes obteve valores iguais ou superiores a 109.00 pontos. Dado que a escala utilizada 

para avaliar a assertividade poderia variar entre 30 e 180 pontos, os valores médios e 

medianos estão próximos do percentil 53 (gráfico 2). Podemos concluir que os estudantes 

evidenciaram níveis médios de assertividade. 

 

Gráfico 2 
Percentil dos valores médios e medianos de assertividade dos estudantes 

 
P         P           P 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 53 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Medida de apoio percebido 

Quanto ao apoio percebido, observamos valores compreendidos entre 42 e 75 pontos 

numa escala que poderia variar entre 15 e 75 pontos. O valor médio situou-se nos 64.59 

pontos, sendo o desvio padrão de 6.94 pontos. Metade dos estudantes apresentou 

resultados iguais ou superiores a 66.00 pontos. Atendendo à amplitude de variação da 

escala aplicada, os valores médios e medianos situaram-se próximo do percentil 83 

(gráfico 3). Este facto leva-nos a afirmar que os estudantes percepcionam muito apoio por 

parte dos tutores. 
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Gráfico 3 

Percentil dos valores médios e medianos do apoio percebido pelos estudantes 
 

P         P           P 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 83 85 90 95 100 

 

Quadro 14 
Stresse, assertividade e apoio percebido pelos estudantes 

 
Variável x  Md dp xmin xmáx 
Stresse 8.97 9.00 3.12 2 16 
Assertividade 109.11 109.00 15.84 56 148 
Apoio percebido 64.59 66.00 6.94 42 75 

 

1.2. TUTORES 

 

Caracterização sócio-demográfica 

Os dados apresentados no quadro 15 permitem-nos verificar que a maioria dos 

tutores (83.2%) é do sexo feminino. 

As idades variaram entre os 23 e 58 anos, sendo a média de 35.88 anos com desvio 

padrão de 7.38 anos. Verificamos que 26.8% dos tutores tinham entre 35 e 40 anos, 

seguidos de 24.2% que tinham entre 30 e 35 anos e de 21.2% que tinham entre 25 e 30 

anos. Metade dos tutores inquiridos apresentava idade igual ou inferior a 36 anos. Podemos 

realçar que, perante estes dados, a juventude é uma das características evidenciada pelos 

tutores.  

Relativamente ao estado civil, verificamos que 68.9% dos tutores era casado e que 

25.5% era solteiro. 

Verificamos também que 38.5% dos tutores não tinham filhos, seguidos de 32.3% 

que tinham dois filhos e de 27.3% que tinham um filho. 

No que concerne às habilitações académicas, verificamos que a grande maioria dos 

tutores (92.5%) possuía, no mínimo, formação equivalente a uma licenciatura e que destes, 

trinta e dois (20,0%) possuíam um curso de formação pós-graduada. Estes dados vão de 

encontro ao estado actual da formação inicial em enfermagem e da possibilidade de 

realização do Curso de Complemento em Enfermagem, que conferem o grau de 

Licenciado.  
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Quadro 15 
Distribuição dos tutores segundo as características sócio demográficas 

  
Variável n  % 
Género 
 Masculino 
 Feminino 

 
27 

134 

 
16.8 
83.2 

Grupo etário 
 < 25 
 [25 – 30[ 
 [30 – 35[ 
 [35 – 40[ 
 [40 – 45[ 
 [45 – 50[ 
 ≥ 50 

 
2 

34 
39 
43 
21 
12 
10 

 
1.2 

21.2 
24.2 
26.8 
13.1 

7.4 
6.2 

x = 35.88     s = 7.38      Md = 36.00      xmin = 23.00      xmáx = 58.00 
Estado civil 
 Solteiro 
 Casado 
 Viúvo 
 Separado 
 União de facto 

 
41 

111 
1 
4 
4 

 
25.5 
68.9 

0.6 
2.5 
2.5 

Número de filhos 
   0 
   1 
   2 
   3 
 >3 

 
62 
44 
52 

2 
1 

 
38.5 
27.3 
32.3 

1.2 
0.6 

Habilitações académicas 
 < 12º ano 
 12º ano 
 Bacharelato 
 Licenciatura 
 Pós-Licenciatura 
 Pós-Graduação 
 Mestrado 
 Doutoramento 

 
- 
- 

12 
116 

12 
12 

8 
- 

 
0.0 
0.0 
7.5 

72.5 
7.5 
7.5 
5.0 
0.0 

 

No que diz respeito às características profissionais verificamos (quadro 16) que o 

tempo de exercício profissional dos tutores variava entre 1.50 e 36.00 anos, sendo a média 

de 13.28 anos com desvio padrão de 7.06 anos. Verificamos ainda que 49 dos tutores 

(30.43%) apresentavam tempos de exercício profissional compreendidos entre 5 e 10 anos, 

seguidos de 21.74% que referiram tempos entre 10 e 15 anos. Metade dos tutores referiu 

tempos de exercício iguais ou superiores a 12.17 anos, o que nos mostra uma experiência 

razoável. 

Ao analisarmos o tempo de serviço na unidade de cuidados em que se encontram a 

tutelar a aprendizagem destes estudantes, constatamos que existe uma grande variabilidade. 
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Assim, existem enfermeiros a tutelar estudantes a partir de uma experiência no serviço de 

apenas 6 meses (um caso), até 29 anos e 6 meses (também um caso). Quando agrupados 

por classes, verifica-se que 36 tutores (22,36%) estão nos serviços há menos de 5 anos e 22 

(13,66%), permanecem no serviço há mais de 15 anos. A maioria (63,98%), no entanto, 

têm uma experiência de trabalho no serviço actual que varia entre os 5 e os 15 anos, sendo 

que, com tempos de serviço entre 5 e 10 anos situaram-se 37.89% dos tutores, seguidos de 

26.09% que referiram tempos de exercício entre 10 e 15 anos. Metade dos tutores referiu 

tempos inferiores a 8.50 anos. 

Outro dado que podemos destacar na análise deste quadro é que a grande maioria dos 

tutores (70,8%) ocupava a categoria de Enfermeiro Graduado o que está de acordo, quer 

com o tempo de exercício profissional, quer com a idade dos tutores, quer ainda com a 

carreira profissional da enfermagem que determina que ao fim de 6 anos os enfermeiros 

progridam automaticamente para enfermeiros graduados.  

Um dado pertinente, nesta caracterização profissional dos tutores, prende-se com a 

existência de um enfermeiro chefe que assumiu a responsabilidade de tutoria de um 

estudante, embora, em parceria com outro elemento da equipa, sendo da sua 

responsabilidade a orientação do estudante assim como a sua avaliação. Por outro lado, 

constata-se que existe uma quantidade limitada de enfermeiros detentores de uma 

especialidade como tutores de estudantes (n=21; 13%), não sendo muito significativa a 

diferença para o número de enfermeiros de nível 1 (n=25; 15,5%). Este facto pode estar 

relacionado com a necessidade de, por um lado, os tutores terem uma determinada 

experiência e, por outro, estarem ocupados com outras funções, no caso dos especialistas. 

Verifica-se também que a maioria dos tutores (84.5%) desempenhava as suas funções 

num horário semanal de 35 horas, em regime de roulement, para igual percentagem. 

Verifica-se ainda que 85.0% dos tutores pertenciam ao quadro de pessoal da 

instituição, dado que está relacionado com o tempo de exercício profissional e com as 

directrizes actuais relativamente à vinculação definitiva à função pública, e que 77.0% não 

acumulavam funções noutros locais de trabalho. 

Questionados acerca das funções e/ou cargos exercidos, verificamos que 99,4% 

(n=160) dos tutores referiram como função principal a prestação de cuidados directos. A 

função principal do restante elemento não é esta, contudo, é muito interventivo a esse 

nível, razão pela qual assumiu a tutoria de um estudante. Por outro lado, verifica-se que 



Apresentação e Análise dos Dados 

 

168 

alguns acumulam outras funções, das quais a que tem maior relevância é a de 

responsabilidade pela formação em serviço com uma representatividade de 7,4%.  

 

Quadro 16 
Distribuição dos tutores segundo as características profissionais 

  

Variável n  % 
Tempo de exercício profissional (anos) 
 < 5 
 [5 – 10[ 
 [10 – 15[ 
 [15 – 20[ 
 [20 – 25[ 
 [25 – 30[ 
 ≥ 30 

 
14 
49 
35 
33 
17 
10 

3 

 
8.70 

30.43 
21.74 
20.50 
10.56 

6.21 
1.86 

x = 13.28     s = 7.06     Md = 12.17      xmin = 1.50      xmáx = 36.00 
Tempo de exercício no actual serviço 
 < 5 
 [5 – 10[ 
 [10 – 15[ 
 [15 – 20[ 
 [20 – 25[ 
 ≥ 25 

 
36 
61 
42 
11 

7 
4 

 
22.36 
37.89 
26.09 

6.83 
4.35 
2.48 

x = 9.36     s = 5.60     Md = 8.50      xmin = 0.50      xmáx = 29.50 
Categoria profissional 
 Enfermeiro Nível I 
 Enfermeiro Graduado 
 Enfermeiro Especialista 
 Enfermeiro Chefe 

 
25 

114 
21 

1 

 
15.5 
70.8 
13.1 

0.6 
Horário semanal 
 < 35 horas 
 35 horas 
 40 horas 
 42 horas 

 
16 

136 
4 
5 

 
9.9 

84.5 
2.5 
3.1 

Tipo de horário 
 Roulement 
 Fixo 
 Outro 

 
136 

21 
4 

 
84.5 
13.0 

2.5 
Vinculo laboral 
 Quadro 
 Contratado 
 Outro 

 
136 

24 
- 

 
85.0 
15.0 

0.0 
Acumula funções noutro local de trabalho 
 Sim 
 Não 

 
37 

124 

 
23.0 
77.0 

Funções/cargos exercidos 
 Prestação de cuidados directos 
 Responsável pela formação em serviço 
 Substituição de chefia 
 Chefia 
 Coordenadora de Turno 
 Coordenadora de equipa 
 Responsável do Núcleo de Formação Contínua 
 Comissão técnica de avaliação 
 Animadora do projecto CIPE 

 
160 

12 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
99.4 

7.4 
3.1 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
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Experiência dos tutores na supervisão de estudantes 

Como referido na primeira parte do nosso trabalho, a experiência adquirida na 

realização de tutorias é uma variável importante a considerar. No nosso estudo e pela 

observação do quadro 17, verifica-se que, no que concerne à experiência de supervisão de 

estudantes de enfermagem em ensino clínico, 86.3% dos tutores já tinham experiência de 

ensinos clínicos anteriores. O número de estudantes tutoriados variou entre zero, para 

aqueles que nunca tinha tido esta experiência, e trinta estudantes no total. Verificamos que 

45.9% dos tutores já tinham feito a supervisão de um a cinco estudantes, seguidos de 

24.9% que disseram já ter supervisionado entre 6 e 10 estudantes, enquanto que, para 

13,7% dos tutores, esta foi a sua primeira experiência. 

O assumir da responsabilidade da tutoria de estudantes de enfermagem em ensino 

clínico verificou-se na grande maioria dos casos (88.8%) como derivado de uma tomada de 

decisão do Enfermeiro Chefe. É de realçar, porém, que 34 tutores tomaram eles próprios a 

iniciativa de assumir essa responsabilidade. A escola, por sua vez parece ter pouca 

influência na tomada de decisão dos tutores em supervisionar estudantes, tendo contribuído 

para esse propósito em apenas 3 casos (1,9%). 

Relativamente à aquisição de competências específicas para o desenvolvimento da 

supervisão, verificámos que a maioria dos tutores (67,7%) quando questionados sobre se 

detinham ou não alguma formação neste domínio, indicaram que não. Os restantes (32,3%) 

referiram que desenvolveram cursos de formação de tutoria e na área da supervisão e, a 

grande maioria (78,9%) afirmou que esta foi realizada em meio escolar, nomeadamente 

através de cursos elaborados para o efeito, quer pela Escola Superior de Enfermagem de 

Bissaya Barreto, quer pela Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca. Em 

relação a esta variável, existe ainda um dado que merece ser realçado e que se prende com 

o facto de 6 destes tutores terem recorrido à realização de auto-formação. Verifica-se, neste 

caso, a necessidade sentida pelos tutores em alargarem o âmbito das suas competências, 

nomeadamente, serem detentores de outros conhecimentos que lhe permitam um adequado 

desempenho enquanto tutores de estudantes de enfermagem em ensino clínico. 

A formação adquirida (nas escolas) foi avaliada como satisfatória por 59.6% dos 

tutores e de suficiente por 15.4%. Contudo, consideramos mais relevante a posição 

assumida por 25,0% dos tutores que a avaliaram como pouco satisfatória, insuficiente ou 

muito insuficiente, ou seja, consideraram que a formação não os capacitou para a 
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supervisão de estudantes em ensino clínico na sua plenitude, sendo por isso necessária a 

realização de uma profunda avaliação destes cursos e, evidentemente, de actualizações 

frequentes. 

Contudo, a importância da formação é confirmada quando os tutores se referem à 

utilidade da formação recebida, sendo esta reconhecida em 92,3% dos casos, sendo que, 

mais de metade dos tutores (55,8%) consideram-na mesmo como muito útil e bastante útil, 

o que reforça a necessidade de capacitar e preparar os tutores para a supervisão de 

estudantes de enfermagem em ensino clínico. 

 

Quadro 17 
Distribuição dos tutores segundo os dados sobre a supervisão de ensinos clínicos 

Variável n % 
Supervisão de estudantes em ensinos clínicos anteriores 
 Sim 
 Não 

 
139 

22 

 
86.3 
13.7 

Número de estudantes tutoriados 
 0 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 ≥ 15 

 
22 
74 
40 

6 
16 

 
13.7 
45.9 
24.9 

5.6 
9.9 

Decisão relativamente à supervisão de estudantes de enfermagem em 
ensino clínico 
 Própria 
 Do chefe 
 Da direcção de Enfermagem 
 Da escola 
 Outra 

 
 

34 
143 

4 
3 
- 

 
 

21.1 
88.8 

2.5 
1.9 
0.0 

Formação específica para supervisão de estudantes em ensino clínico 
 Sim 
 Não 

 
52 

109 

 
32.3 
67.7 

Quem ministrou essa formação 
 A escola 
 O hospital 
 O serviço 
 Auto-formação 
 Outra 

 
41 

1 
4 
6 
- 

 
78.9 

1.9 
7.7 

11.5 
0.0 

Avaliação da formação recebida 
 Suficiente 
 Satisfatória 
 Pouco satisfatória 
 Insuficiente 
 Muito insuficiente 

 
8 

31 
10 

2 
1 

 
15.4 
59.6 
19.2 

3.9 
1.9 

Utilidade da formação recebida 
 Muito útil 
 Bastante útil 
 Útil 
 Pouco útil 
 Nada útil 

 
14 
15 
19 

4 
- 

 
26.9 
28.9 
36.5 

7.7 
0.0 
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Percepção de stresse 

Analisando os resultados apresentados no quadro 18 podemos verificar que os tutores 

obtiveram, na escala de stresse (que variava entre 0 e 56), valores compreendidos entre 1 e 

13, sendo a média 7.34 pontos com desvio padrão de 2.81 pontos. Metade dos tutores 

apresentou resultados iguais ou inferiores a 7.00 pontos. De acordo com a amplitude da 

escala, os valores médios e medianos obtidos correspondem, aproximadamente, ao 

percentil 13 (gráfico 4).  

Gráfico 4 
Percentil (P) dos valores médios e medianos de stresse dos tutores 

 
P          P          P 

5 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Medida de assertividade 

Na escala de assertividade, observámos valores compreendidos entre 78 e 162 

pontos, sendo a média 120.19 pontos com desvio padrão de 14.98 pontos. Para metade dos 

tutores observamos valores iguais ou superiores a 120.00 pontos. Dado que a escala 

utilizada poderia variar entre 30 e 180 pontos, os valores médios e medianos estão 

próximos do percentil 60 (gráfico 5).  

 

Gráfico 5 
Percentil dos valores médios e medianos de assertividade dos tutores 

 
P         P          P 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  

Quadro 18 

Stresse e assertividade dos tutores 
 

Variável x  Md dp  xmin xmáx 
Stresse 7.34 7.00 2.81 1 13 
Assertividade 120.19 120.00 14.98 78 162 

 

Os dados atrás referidos permitem-nos concluir que os tutores evidenciaram baixos 

níveis de stresse, assim como, níveis médios-elevados de assertividade. 
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2. TESTE DE HIPÓTESES 

 

Para testar as hipóteses «existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes 

de enfermagem em ensino clínico e o stresse por eles sentido», «existe relação entre o 

apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico e a sua 

assertividade» e «existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de 

enfermagem em ensino clínico e o seu desempenho no ensino clínico» procedemos ao 

estudo da relação entre as variáveis através do coeficiente de correlação de Pearson e de 

Spearman e do respectivo teste de significância. 

Assim, de acordo com os resultados encontrados, verifica-se que a relação entre o 

apoio percebido pelos estudantes e o seu stresse é moderada e negativa (r = - 0.33), isto é, 

quanto menos apoio recebem dos seus tutores mais stressados se sentem. Por outro lado, a 

relação entre o apoio percebido e a sua assertividade e o desempenho no ensino clínico é 

moderada e positiva (r = +0.25 e r = +0.34) ou seja, quanto mais apoio os estudantes 

parecem receber dos seus tutores, maior é a sua assertividade e o seu desempenho clínico. 

Em qualquer uma destas três relações, o nível de significância verificado foi de 0.01. 

Os resultados apresentados no quadro 19 permitem-nos verificar que as correlações 

são estatisticamente significativas pelo que afirmamos que os dados corroboram as 

hipóteses formuladas.  

 

Quadro 19 
Correlação do apoio percebido com o stresse, assertividade e desempenho 

dos estudantes no ensino clínico  
 

Apoio percebido pelos estudantes 
Variável 

n  r  p  
Stresse dos estudantes 161 - 0.33 <0.001 
Assertividade dos estudantes 161 +0.25 0.001 
Desempenho no ensino clínico 161 +0.34* <0.001 

         * Coeficiente de Spearman 

 

Utilizámos também o coeficiente de correlação de Pearson e o respectivo teste de 

significância para testar as hipóteses «existe relação entre o apoio percebido pelos 

estudantes de enfermagem em ensino clínico e a assertividade do tutor», «existe 

relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico e o 

stresse do tutor», «existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de 
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enfermagem em ensino clínico e a idade do tutor», «existe relação entre o apoio 

percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico e o tempo de exercício 

profissional do tutor», «existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de 

enfermagem em ensino clínico e o tempo de exercício do tutor no actual serviço» e 

«existe relação entre o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino 

clínico e o número de tutorias efectuadas pelo tutor». 

Os resultados apresentados no quadro 20 permitem-nos verificar que não existem 

correlações estatisticamente significativas entre as variáveis e que as correlações são fracas 

pelo que nenhuma pode ser considerada. Atendendo a estes resultados somos levados a 

concluir que os dados não confirmam qualquer das hipótese atrás referidas. 

 

Quadro 20 
Correlação do apoio percebido com o stresse, assertividade, idade, tempo de exercício 

profissional, tempo de exercício no actual serviço e número de tutorias realizadas 
 

Apoio percebido pelos estudantes 
Variável 

n r  p  
Assertividade do tutor 161 +0.01 0.873 
Stresse do tutor 161 +0.01 0.892 
Idade do tutor 161 - 0.02 0.817 
Tempo de exercício profissional 161 - 0.03 0.671 
Tempo de exercício no actual serviço 161 +0.02 0.845 
Número de tutorias 161 - 0.07 0.383 

 

As hipóteses «o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino 

clínico é diferente consoante o género do tutor», «o apoio percebido pelos estudantes 

de enfermagem em ensino clínico é diferente consoante a sobrecarga de trabalho do 

tutor» e «o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico é 

diferente consoante a preparação pedagógica do tutor» foram testadas aplicando o teste 

t de Student para diferença de médias. Para evidenciar se o género do tutor influencia o 

apoio percebido pelos estudantes, dividimos a amostra em dois grupos (tutores femininos e 

masculinos) e como podemos verificar pelo resultado do teste paramétrico a diferença de 

médias não é estatisticamente significativa. 

Do mesmo modo, verificamos que a sobrecarga de trabalho dos tutores, que resulta 

da acumulação de horas em outro local de trabalho não apresenta diferenças 
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estatisticamente significativas pelo que não é a acumulação de trabalho que induz menor 

percepção de apoio por parte dos tutores aos estudantes. 

Em relação à preparação pedagógica específica dos tutores, definida pela presença 

em cursos desenhados para apetrechar os enfermeiros de competências para a tutoria de 

estudantes de enfermagem em ensino clínico, verificamos que também não existem 

diferenças estatisticamente significativas, pelo que os dados apresentados no quadro 21 nos 

permitem afirmar que nenhuma das diferenças observadas pode ser considerada 

estatisticamente significativa e, portanto, este facto leva-nos a concluir que os dados não 

confirmam qualquer destas hipóteses. 

 

Quadro 21 
Comparação do apoio percebido em função do género, da sobrecarga de trabalho 

e da preparação pedagógica do tutor 
 

Apoio percebido pelos estudantes 
Variável 

n x  dp  
t p 

Género do tutor 
 Masculino 
 Feminino 

 
27 

134 

 
63.96 
64.72 

 
7.80 
6.78 

0.51 0.608 

Sobrecarga de trabalho 
 Sim 
 Não 

 
37 

124 

 
63.54 
64.90 

 
6.40 
7.09 

1.05 0.296 

Preparação pedagógica 
 Sim 
 Não 

 
52 

109 

 
64.27 
64.74 

 
6.40 
7.21 

0.40 0.687 

 

Variáveis Preditoras 

 

Seguidamente apresentamos os resultados do estudo de regressão múltipla efectuado 

para avaliar se as variáveis anteriormente referidas eram preditoras do apoio percebido.  

Analisando os resultados apresentados no quadro 22, podemos verificar que o stresse 

dos estudantes e o seu desempenho no ensino clínico foram as únicas variáveis 

seleccionadas como preditoras do apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico. O coeficiente de correlação múltipla apresentou o valor 0.41, pelo que a 

proporção de variância do apoio percebido que é explicada por aquelas variáveis preditoras 

é de 17%. Como se verifica a equação de regressão tem uma capacidade preditiva 

significativa e o facto do valor do coeficiente de regressão padronizado ser negativo para a 
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variável stresse e positivo para o desempenho no ensino clínico sugere-nos que o apoio 

percebido tende a aumentar quando diminuem os níveis de stresse dos estudantes e 

aumenta o desempenho no ensino clínico.  

 

Quadro 22 
Resultados do estudo da regressão múltipla entre o apoio percebido e as variáveis 

stresse, assertividade e desempenho no ensino clínico dos estudantes e assertividade, 
stresse, idade, tempo de exercício profissional, tempo de exercício no actual serviço, 
número de tutorias, género, sobrecarga de trabalho e preparação pedagógica do tutor 

 
R  =  0.41           R2 =  0.17           R2 ajustado =  0.16 

 
Sumário da regressão 

Passo Variável R R2 Increm. de R2 F p 
1 Stresse dos estudantes 0.33 0.11 0.11 19.74 <0.001 
2 Desempenho no ensino clínico 0.41 0.17 0.06 11.54 0.001 

 
Análise de Variância 

Fonte de variação S. Q. df Q. M.  F p 
Regressão 1317.72 2 658.86 16.29 <0.001 
Residual 6389.22 158 40.44   

Total 7706.94 160    
 

Coeficientes 
Modelo B β t p 

Constante 59.66   <0.001 
Stresse dos estudantes -0.64 -0.29 3.90 <0.001 
Desempenho no ensino clínico 3.04 0.25 3.40 0.001 

 

Testámos também as hipótese «existe relação entre o stresse sentido pelos 

estudantes de enfermagem em ensino clínico e a sua assertividade», «existe relação 

entre o stresse sentido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico e a 

assertividade do tutor» e «existe relação entre o stresse sentido pelos estudantes de 

enfermagem e o seu desempenho no ensino clínico» aplicando o coeficiente de 

correlação de Pearson e de Spearman e o respectivo teste de significância. Os resultados 

apresentados no quadro 23 permitem-nos verificar que são estatisticamente significativas 

as correlações entre o stresse sentido pelos estudantes e a sua assertividade e o seu 

desempenho no ensino clínico. Atendendo a este facto e tendo presente que os coeficiente 

de correlação são negativos podemos concluir que os alunos mais assertivos e com melhor 

desempenho no ensino clínico tendem a evidenciar níveis mais baixos de stresse. 
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Por outro lado, não se verificou relação entre o stresse sentido pelos estudantes e a 

assertividade do tutor. 

 
Quadro 23 

Correlação do stresse sentido pelos estudantes com a sua assertividade, 
a assertividade do tutor e o desempenho no ensino clínico 

 
Stresse sentido pelos estudantes 

Variável 
n r p 

Assertividade dos estudantes 161 -0.44 <0.001 
Assertividade do tutor 161 -0.03 0.661 
Desempenho no ensino clínico 161 -0.33* <0.001 

         * Coeficiente de Spearman 

 

A hipótese «o stresse sentido pelos estudantes de enfermagem em ensino clínico é 

diferente consoante o género» foi testada através do teste t de Student para diferença de 

médias.  

 

Quadro 24 
Comparação do stresse do estudante em função do género 

 
Stresse sentido pelos estudantes 

Variável 
n x  dp 

t p 

Género do estudante 
 Masculino 
 Feminino 

 
37 

124 

 
7.84 
9.31 

 
3.06 
3.07 

2.56 0.012 

 

No que diz respeito ao stresse sentido pelos estudantes, como se pode observar pela leitura 

do quadro 24, podemos afirmar que o género feminino apresenta níveis de stresse mais 

elevados e que a diferença entre os géneros é estatisticamente significativa (p=0.012). 

Concluímos, assim, que se confirma a hipótese formulada. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

  

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

____________________________________________________________________________________  

  

••  OO  SSTTRREESSSSEE  PPEERRCCEEBBIIDDOO  

••  AA  AASSSSEERRTTIIVVIIDDAADDEE  

••  OO  AAPPOOIIOO  PPEERRCCEEBBIIDDOO  

••  RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AAPPOOIIOO  PPEERRCCEEBBIIDDOO  EE  SSTTRREESSSSEE  

••  RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AAPPOOIIOO  PPEERRCCEEBBIIDDOO  EE  AASSSSEERRTTIIVVIIDDAADDEE  

• RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AAPPOOIIOO  PPEERRCCEEBBIIDDOO  EE  OOUUTTRRAASS  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  

CCOOMM  OOSS  TTUUTTOORREESS 

••  RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AAPPOOIIOO  PPEERRCCEEBBIIDDOO,,  SSTTRREESSSSEE  EE  DDEESSEEMMPPEENNHHOO  DDOOSS  

EESSTTUUDDAANNTTEESS  
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Após a apresentação e análise dos dados, faz-se de seguida a sua discussão. Serão 

considerados autores e estudos já realizados no âmbito desta área temática, incluídos no 

quadro teórico apresentado na primeira parte do trabalho.  

 

O STRESSE PERCEBIDO 

 

Dos Tutores 

A aplicação da Perceived Stress Scale (PSS) evidenciou que a maioria dos 

enfermeiros inquiridos apresentam baixos níveis de stresse, correspondendo a um 

percentil de 13, de acordo com a amplitude da escala. Este resultado contraria as 

afirmações de vários autores (Hingley, 1984; Mooreton-Cooper, 1987; Berger, 1987; 

Bachion et al., 1998) e alguns documentos emanados por organizações mundiais, segundo 

os quais a profissão de enfermagem, principalmente no âmbito hospitalar, é propícia ao 

desenvolvimento de altos níveis de stresse. 

O resultado verificado com a nossa amostra pode, no nosso entender, estar 

relacionado com o grupo específico dos tutores. De facto, como se constata acima, são 

inúmeros os estudos que assumem que a enfermagem é uma profissão com um nível 

elevado de stresse, contudo, os enfermeiros que são seleccionados, ou que escolhem, ser 

tutores de estudantes, poderão ser considerados como estando em situação especial na 

comparação com a globalidade dos enfermeiros. Por um lado, serão enfermeiros que dado 

as suas características são reconhecidos como tendo maior qualidade de partilha do seu 

saber e, eventualmente, maior facilidade de se relacionarem com os outros. Estes 

enfermeiros foram nomeados pelas suas chefias para cumprir esta função, reconhecendo-

lhes competência. Por outro lado, a dedicação com que estes enfermeiros desempenham 

esta função foi reconhecida pelos estudantes como está expresso nos resultados de 81,3% 

de apoio percebido de “muito bom” e “excelente”. 

Poderemos ainda considerar que se o processo supervisivo implica de início um 

aumento de trabalho, mais tarde, na fase final do ensino clínico, os enfermeiros nele 

envolvidos acabam por ter um colaborador precioso na execução das suas actividades 

diárias, diminuindo assim a sua sobrecarga e “ganhando” um interlocutor privilegiado de 

partilha de emoções que o cuidar exige. 
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Dos Estudantes 

A aplicação da escala de Cohen (1983) permitiu verificar que os estudantes do nosso 

estudo evidenciaram baixos níveis de stresse, mas que as estudantes do género feminino 

(maioritárias na formação e na profissão) apresentam níveis mais elevados de stresse do 

que os elementos do género masculino e que esta diferença é estatisticamente significativa.  

No que diz respeito ao stresse dos estudantes, os resultados são contraditórios, 

encontrando-se alguns estudos que referem a existência de altos níveis de stresse nos 

estudantes de enfermagem em ensino clínico e outros que referem que esse stresse é baixo 

ou moderado. 

 Os nossos resultados estão de acordo com o verificado por Sarnadas (2000), quando 

estudou os factores de ansiedade e stresse manifestados pelos estudantes em ensino clínico, 

onde obteve uma percentagem de 90,6% de estudantes que apresentaram níveis baixos de 

stresse. Também Almeida (2006), constata no seu estudo níveis relativamente baixos de 

stresse nos estudantes, já que 60% dos inquiridos refere stresse médio e 40% moderado, 

num intervalo de valores com 6 níveis e que vão do baixo, médio, moderado, elevado 

moderado, elevado até perigoso. 

No nosso estudo, o instrumento de recolha de dados foi aplicado na antepenúltima e 

penúltima semana do ensino clínico e, apesar de se aproximar um processo de avaliação, 

consideramos que estes baixos níveis de stresse podem estar relacionados com a integração 

dos estudantes, quer às dinâmicas do serviço e equipa multidisciplinar, quer ao seu 

enfermeiro tutor. O facto de serem estudantes do 4º ano, a frequentar um ensino clínico já 

pré-profissionalizante, pela maior experiência dos estudantes, pode também ter concorrido 

para a obtenção de níveis de stresse baixos na amostra dos estudantes. Neste sentido, 

cremos que, se a recolha de dados fosse efectuada no início do ensino clínico, poderíamos 

ter obtido valores substancialmente diferentes. 

Reforçando este nosso pensamento, verificámos que a aplicação desta mesma escala 

de stresse a estudantes do ensino superior (embora de outras áreas de ensino) no início do 

ano escolar, condicionou o surgimento de elevados níveis de stresse (Ramos, 2004). 

Por outro lado, Lederberg (1989) enfatiza como estratégia redutora de stresse o apoio 

e encorajamento da união do grupo. O facto da tutoria permitir um maior acompanhamento 

do estudante por parte do enfermeiro tutor, pode condicionar baixos níveis de stresse. 
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Também Faulkner (1988), explica que o stresse tende a diminuir à medida que os 

enfermeiros e estudantes encontram a sua identidade profissional e participam cada vez 

mais nas tomadas de decisão. O facto dos estudantes se encontrarem na fase final do seu 

ensino clínico, permite-lhes já um elevado grau de autonomia, o que pode resultar como 

redutor dos níveis de stresse.  

Relativamente à diferença do stresse sentido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico consoante o seu género, verificámos que se confirma a hipótese por nós 

formulada. Efectivamente, constatámos que o stresse varia de acordo com o género e que 

existem diferenças estatisticamente significativas (p=0.012), sendo as estudantes a 

apresentar maiores níveis de stresse. Estes factos, estão de acordo com alguns outros 

estudos como, por exemplo, os realizados por Sarnadas (2000), Almeida (2006), Oliveira 

(1998), todos no âmbito do ensino em enfermagem e em que verificaram que as estudantes 

apresentaram níveis de stresse superiores aos seus colegas do sexo masculino. 

Diferenças no mesmo sentido encontram-se em estudos que têm como referência a 

profissão de enfermagem, já que vários autores (Hingley, 1984; Mooreton-Cooper, 1987; 

Berger, 1987; Bachion et al, 1998) constatam que a profissão, principalmente no âmbito 

hospitalar, é propícia ao desenvolvimento de stresse e que, dentro dos seus profissionais, 

são as enfermeiras que apresentam maiores níveis de stresse (Vaz Serra, 1999; Lipp e 

Tanganelli, 2002; Callais et al, 2003; Amaral e Pereira, 2004; Malagris e Fiorito, 2006). 

Apesar dos estudos de Goleman (2000) revelarem que as mulheres têm maior percepção 

das emoções, mostrarem mais empatia e serem mais competentes nas relações 

interpessoais do que os homens, parecem estar sujeitas a níveis de stresse mais elevado 

e/ou a avaliar as situações como stressantes com maior frequência. 

 

A ASSERTIVIDADE 

 

Dos Tutores 

A aplicação da escala de assertividade à nossa amostra determinou a obtenção de 

resultados que evidenciam níveis médio-elevado de assertividade dos tutores o que está 

de acordo com outros estudos realizados neste âmbito. Amaro e Jesus (2005, p.28), no seu 

estudo “Comportamentos comunicacionais assertivos e burnout nos profissionais de 

enfermagem” verificou na amostra por si estudada que a maioria dos enfermeiros possuíam 
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competências de assertividade elevadas e que “se os profissionais de enfermagem adoptam 

comportamentos tendencialmente assertivos com muita frequência, o sucesso que obtêm 

nas suas relações interpessoais tende a aumentar e consequentemente a sua realização 

pessoal”. 

Também Atkinson e Murray (1989) salientam que este comportamento, face aos 

comportamentos comunicacionais passivos e agressivos, parece facilitar e promover 

relações interpessoais adequadas e, por consequência, facilitar o processo de cuidar em 

Enfermagem, já que minimiza os conflitos interpessoais que, por vezes, se fazem sentir no 

seio da profissão. Neste contexto, o sucesso da aprendizagem do estudante está muito 

dependente do estabelecimento de relações geridas e dominadas por um comportamento 

assertivo, por parte de ambos os intervenientes. 

 

Dos Estudantes 

Verificámos que a assertividade dos estudantes evidenciou níveis médios de 

assertividade, mas mais baixos que os apresentados pelos tutores. Este é o comportamento 

capaz de construir relações eficazes e de estabelecer uma atitude negociadora em situações 

de conflito. Assumir um estilo de comportamento preponderantemente assertivo permite 

ser capaz de se ser transparente na linguagem e na expressão de ideias e sentimentos. Por 

outro lado, permite também saber ouvir e ser empático com o outro. Castanyer (2006, p.37) 

afirma que as pessoas assertivas “conhecem os seus próprios direitos e defendem-nos sem 

deixar de respeitar os outros, ou seja, não têm o objectivo de «ganhar», mas sim de 

«chegar a um acordo»”. Neste sentido, são capazes de construir relações interpessoais 

construtivas e eficazes, o que é bastante positivo, não só nas relações de carácter 

profissional, como de carácter pessoal.  

São também capazes de estabelecer negociações e compromissos, o que é muito 

importante em situações de aprendizagem. Contudo, a relação de ensino/aprendizagem 

pode não funcionar se os intervenientes não forem suficientemente assertivos para 

expressarem exactamente o que desejam. Bandeira et al (2005), no seu estudo 

“Comportamento assertivo e sua relação com ansiedade, locus de controle e auto estima 

em estudantes universitários” confirma os resultados do nosso estudo atendendo a que 

verifica que quanto maior o grau de assertividade dos estudantes, menores níveis de 

ansiedade eles descrevem. Estes autores referem ainda um estudo de Williams e Stout 
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(1985) onde comparando indivíduos com alto e baixo grau de assertividade, se constatou 

que os mais assertivos apresentavam menores níveis de stresse, o que corresponde aos 

resultados encontrados também no nosso estudo. 

 

O APOIO PERCEBIDO 

 

Os resultados encontrados mostram que os estudantes percepcionam muito apoio 

por parte dos tutores, já que tendo em conta a amplitude de variação da escala os valores 

médios e medianos estão próximos do percentil 83. 

Simões e Garrido (2007, p.606), no seu estudo sobre a finalidade das estratégias de 

supervisão utilizadas em ensino clínico de enfermagem, referem que “o papel do 

supervisor é o de «sustentar» o estudante, apoiando o seu ideal ético, o seu investimento 

intelectual e afectivo e o seu desejo de diálogo acerca dos cuidados que aprende a prestar 

e ainda, estar presente para estabelecer este diálogo”. Este posicionamento vai de 

encontro aos resultados por nós encontrados já que se entende que os estudantes 

consideram o seu tutor como alguém que serve de suporte ao desempenho das suas 

actividades. Neste sentido, Carvalhal (2003, p.124) refere que os estudantes entendem o 

enfermeiro como “mais uma pessoa de apoio e recurso para os ajudar a desenvolverem-se 

como pessoas e como profissionais e na socialização da profissão”. 

Este parece ser o papel fundamental dos tutores e a forma de melhor contribuir para a 

construção, por parte dos estudantes, de estratégias muito próprias que conduzam a 

aquisição de mais competências no cuidar e a tornarem-se profissionais mais eficientes. 

A valorização atribuída à importância do apoio por parte dos tutores, parece reforçar 

a importância da participação activa dos enfermeiros dos serviços na supervisão dos 

estudantes de enfermagem em ensino clínico e, por outro lado, fazer repensar (por parte 

das escolas de enfermagem) as estratégias de acompanhamento de estudantes em ensino 

clínico. 

Em resumo: 

Considerando as questões de investigação formuladas podemos concluir que os 

estudantes envolvidos neste estudo evidenciaram baixos níveis de stresse, níveis médios de 

assertividade e percepcionam muito apoio por parte dos tutores. 
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Relativamente aos tutores, verificamos que estes evidenciam baixos níveis de stresse 

e níveis médios-elevados de assertividade.  

 

RELAÇÃO ENTRE APOIO PERCEBIDO E STRESSE 

 

O estudo da relação existente entre o apoio percebido pelos estudantes e o stresse 

indicou: a existência de uma relação negativa e significativa com o seu próprio stresse e a 

inexistência de relação, estatisticamente significativa, com o stresse sentido pelos tutores. 

Como pudemos verificar, o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem está 

relacionado com os níveis de stresse que eles próprios apresentam (r = - 0.33; p<0.001) 

pelo que podemos afirmar que quanto mais apoio percebem menos stresse evidenciam no 

desenvolvimento da sua aprendizagem. Estes dados vão de encontro aos achados de 

Sarnadas (2000, p.112), que no seu estudo sobre factores desencadeantes de ansiedade e 

stresse no ensino clínico em estudantes de enfermagem, verificou que estes estão expostos 

ao stresse por várias situações, incluindo a falta de apoio, referindo que os estudantes, 

quanto a este aspecto, “valorizam muito a oportunidade de partilhar experiências e 

sentimentos…”. 

Também Carvalho (1996) estudou os factores que influenciam a aprendizagem do 

estudante de Enfermagem. Sublinha que a resposta do aluno tem por base a biografia e a 

personalidade deste, mas também que o tipo de relação que os alunos estabelecem com os 

docentes e profissionais é importante para minimizar o medo e a angústia e melhorar a 

segurança, a auto-estima e o auto-conceito, aspectos fundamentais para quem tem que 

estabelecer relações de ajuda. Pereira (1996) estudou igualmente a relação professor/aluno 

em contexto clínico e concluiu que a qualidade da relação e a afectividade são mais-valias 

para a aprendizagem clínica do estudante, embora também afirme que a supervisão e os 

supervisores podem ser, de igual modo, uma das principais fontes de stresse nos estudantes 

estagiários. 

Nestas situações, a relação entre o tutor e o estudante ao invés de proporcionar apoio 

e com isto influenciar positivamente a aprendizagem, é ela própria indutora de stresse, 

adquirindo esta característica a maior relevância. Estudos, como o de Valadas (1995), 

apresentam dados em que se verifica que a interacção orientador/estudante, em contexto 

clínico, potencia elevados níveis de ansiedade. Outros estudos também corroboram desta 
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opinião, como o de Mahat (1996), que considera as relações interpessoais, nomeadamente, 

com os tutores, como sendo uma das situações mais frequentes de indução de stresse, o de 

O. Omigbodum et al (2004), em que se constata que são os problemas relacionais durante o 

ensino clínico que mais induzem o stresse dos estudantes, ou ainda o estudo de Shipton 

(2002) que reconhece que as situações mais stressantes para os estudantes, derivam do 

ambiente relacional que se estabelece durante o ensino clínico. Para este autor, a actuação 

do orientador clínico, a actuação de alguns enfermeiros, que por vezes fazem comentários 

desagradáveis, a competição entre pares, a execução de novos procedimentos, as mudanças 

frequentes de campo de ensino clínico, são factores de grande stresse nos estudantes de 

enfermagem em ensino clínico.  

 

RELAÇÃO ENTRE APOIO PERCEBIDO E ASSERTIVIDADE 

 

Relativamente à relação entre o apoio percebido pelos estudantes e a sua 

assertividade verificou-se que esta é positiva e estatisticamente significativa (r = +0.25; 

p=0.001). 

Esta constatação está de acordo com o que nos diz Castanyer (2006, p.21), quando 

afirma que “o facto de uma interacção resultar satisfatória depende de nos sentirmos 

valorizados e respeitados e isto, por sua vez, não depende tanto dos outros, mas do facto 

de possuirmos uma série de competências para responder correctamente aos desafios…”. 

Azevedo (1996, p.64) quando se refere aos direitos da assertividade alude ao facto de 

“cada indivíduo perseguir um projecto próprio, inconfundível e irredutível”. Refere 

também que a cooperação deve trazer a todos os cooperantes retornos significativos e que, 

caso assim não seja, o processo está corrompido e, nesse caso, há o direito legítimo da sua 

rejeição.  

Também Skinner (s.d) citado por Azevedo (1996, p.34) reforça os efeitos positivos 

conseguidos numa relação deste tipo referindo que “os reconhecimentos positivos, isto é, 

criadores de energia construtiva, serão tanto mais eficazes quanto mais significativos 

forem para os destinatários respectivos”.  

No nosso estudo os estudantes referem, na sua globalidade, que percepcionam muito 

apoio por parte dos tutores. 
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Uma vez que se verificou a relação entre a assertividade e o apoio percebido e que 

este é um factor muito importante no desenvolvimento da aprendizagem, parece-nos de 

salientar que se deve dar uma particular atenção ao desenvolvimento deste tipo de 

competências. De facto, o comportamento é algo situacional, que pode mudar de acordo 

com o momento e a situação. Em função disto, uma mesma pessoa pode ter os quatro 

comportamentos (descritos no capítulo um), ainda que com uma tendência maior para 

adoptar um determinado estilo mais frequentemente. Assim, a assertividade pode ser 

desenvolvida e devemos considerar os benefícios que este comportamento pode trazer, 

nomeadamente, o lidar com os confrontos com mais facilidade e satisfação; o sentir-se 

menos stressado e melhor; agir com mais tacto e mais confiança e fazer com que os outros 

também se sintam melhor.  

De referir também a dificuldade de confrontar os dados por nós encontrados com 

outros estudos sobre assertividade em estudantes, já que a maioria dos estudos existentes 

referem-se a componentes organizacionais ou de assertividade em enfermeiros, como é o 

caso do estudo realizado por Carochinho (2002) intitulado “Assertividade e compromisso 

organizacional: Evidência de um estudo empírico” ou de Amaro e Jesus (2005) intitulado 

“Comportamentos comunicacionais assertivos e burnout nos profissionais de 

enfermagem”. 

No que diz respeito ao apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em ensino 

clínico e a assertividade do tutor, verificámos que não existe relação estatisticamente 

significativa (p=0.873). Neste estudo, de igual modo, não se verificou relação entre o 

stresse sentido pelos estudantes e a assertividade dos tutores (p=0.661).  

Ora, a assertividade, como já anteriormente referimos, é uma característica que 

influência positivamente as relações interpessoais, nas quais a relação tutorial assenta. Os 

tutores analisados mostraram possuir níveis médios-elevados de assertividade o que pode 

ser explicado pelo facto de na sua maioria possuírem o nível de graduado e mais de metade 

deterem uma média de experiência profissional superior a 12 anos demonstrativa da sua 

maturidade profissional. Estes resultados vêm ao encontro dos estudos de Amaro e Jesus 

(2005) que mostram que os enfermeiros que possuem as categorias e os níveis académicos 

mais elevados, também adoptam comportamentos assertivos com maior frequência. 

A relação entre assertividade e stresse é frequentemente referida como um factor 

muito importante nos contextos de trabalho que assentam nas relações interpessoais, como 
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são o caso das profissões de ajuda em que a enfermagem se insere. Por outro lado, a 

relação entre estas duas variáveis, pode potenciar o seu efeito no apoio percebido pelos 

estudantes.  

Bandeira et al (2005) referem-se a uma pesquisa efectuada por Creed e Funder 

(1998) com 149 estudantes universitários de ambos os sexos, onde constatam que os 

indivíduos ansiosos são avaliados como menos assertivos e apresentam um deficit de 

habilidades sociais em interacções sociais através de desempenho de papéis, 

comparativamente aos outros menos ansiosos e mais assertivos.  

Os resultados por nós encontrados estão de acordo com os estudos efectuados por 

Queirós (2004) e Jesus (2001), nos quais estes investigadores verificaram que as relações 

interpessoais insatisfatórias em enfermagem são uma fonte de mal-estar/stresse para os 

profissionais de enfermagem. No que diz respeito ao stresse sentido pelos estudantes em 

ensino clínico, Oliveira (1998) constatou que os níveis de stresse estavam relacionados 

com a interacção com o orientador, nomeadamente, quando este assumia posturas de maior 

afastamento em relação aos estudantes ou posturas pedagógicas menos próprias, menos 

assertivas. 

Neste estudo porém, em que os dados recolhidos a estudantes e tutores foram 

emparelhados, verificou-se que não só o stresse dos estudantes apresentava níveis 

moderados como também não estava relacionado com a assertividade dos tutores, pelo que 

poderemos concluir que este será melhor explicado por outras situações decorrentes do 

ensino clínico. 

Por outro lado, o estudo agora realizado confirma a necessidade do desenvolvimento 

de competências de assertividade nas relações interpessoais que se estabelecem em ensino 

clínico, favorecedoras de aprendizagem. 

 

RELAÇÃO ENTRE APOIO PERCEBIDO E OUTRAS VARIÁVEIS RELACIONADAS 

COM OS TUTORES  

 

Verificou-se, neste estudo, que o apoio percebido não é influenciado pela idade do 

tutor, pelo tempo de exercício profissional ou o tempo de exercício no actual serviço, nem 

pelo número de tutorias, tendo-se obtido, nas correlações efectuadas, valores de p>0.05 

para todas as hipóteses. 
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Considerando o apoio percebido pelos estudantes em função do género dos tutores, 

verificamos que também não existe diferenças estatisticamente significativas (p=0.608). 

Fernandes (2007, p.346) refere que “os saberes da acção estão ligados ao profissional, ao 

actor no terreno e constituem sistemas próprios dos peritos, nutridos ao longo de todo um 

percurso profissional”. Neste sentido, e apesar de ser uma profissão tradicionalmente 

feminina, no que diz respeito ao apoio dispensado aos estudantes em ensino clínico não são 

notórias diferenças estatisticamente significativas entre o apoio dado pelos enfermeiros ou 

pelas enfermeiras. 

Verificamos também que o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem em 

ensino clínico não é diferente consoante a sobrecarga de trabalho do tutor. A sobrecarga de 

trabalho é explicada através dos estudos efectuados por Vaz Serra (1999), que salienta o 

facto do trabalho por turnos alterar os ritmos circadianos, o que por sua vez exerce uma 

influência directa e significativa nos aspectos biológicos e emocionais do indivíduo, tais 

como a tolerância, a paciência, a capacidade de concentração e o raciocínio. O autor 

acrescenta ainda que devido a este facto estes indivíduos não descansam o suficiente, pelo 

que quando vão trabalhar sentem-se cansados, sonolentos e desmotivados. Os enfermeiros 

que possuem duplo emprego estão mais sujeitos a este tipo de desgaste profissional.  

Os estudantes cujos tutores só exerciam a sua actividade profissional num único local 

relataram maior apoio percebido, no entanto, a diferença não é estatisticamente 

significativa. 

Pudemos também verificar que o apoio percebido pelos estudantes de enfermagem 

em ensino clínico não é diferente consoante a preparação pedagógica do tutor (p=0.687). 

Este facto deve-se, no nosso ponto de vista, à importância que é dada à formação 

pedagógica dos tutores pelos estudantes. Efectivamente, e conforme Carvalhal (2003) e 

Fernandes (2007) constatam nos seus estudos, os estudantes valorizam no seu tutor o 

conhecimento prático da enfermagem, isto é, assumem como fundamental que os 

enfermeiros tenham uma representação positiva da prestação de cuidados e que estejam 

disponíveis para os acompanhar a esse nível. No seu entender, é necessário que o tutor seja 

conhecedor do seu papel, isto é, que seja um especialista, tanto no que diz respeito ao 

trabalho no serviço (saber fazer), como nos comportamentos a adoptar para estimular a 

construção de respostas pessoais (saber ser). Garrido e Simões (2007) referindo-se ao papel 
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dos supervisores afirmam que estes devem ser profissionais experientes e frequentarem 

formação específica pois têm a responsabilidade de supervisionar futuros profissionais. 

Partindo deste pressuposto, para eles, os problemas na supervisão relatados por 

Fernandes (2007) ao citar Caíres e Almeida (2000), nomeadamente, o acompanhamento 

inadequado por tutores com diferentes modelos de prática de cuidados, o desconhecimento 

da filosofia da escola e até a recusa em colaborar na formação, são considerados 

secundários e pouco valorizados e, em contrapartida, o que é valorizado, nos enfermeiros, 

como Carvalhal (2003, p.168) constatou no seu estudo, é “…um papel mais actuante na 

prática de enfermagem[...] as características mais técnicas da prestação de cuidados[...] 

mais valorizadas no enfermeiro enquanto orientador clínico do que no professor”. Assim 

sendo, apesar de ser importante que o tutor detenha algumas capacidades do ponto de vista 

pedagógico, essas características não se assumem como fundamentais, privilegiando-se 

mais as capacidades técnicas.  

 

RELAÇÃO ENTRE APOIO PERCEBIDO, STRESSE E DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES 

 

O apoio que os estudantes percebem como resultante da sua relação com os tutores e 

outros colaboradores da sua aprendizagem e o stresse sentido durante o ensino clínico 

poderão ser considerados duas relevantes variáveis explicativas do desempenho obtido.  

A influência do apoio dado pelo tutor é fundamental, não só na aquisição de 

competências pelo estudante, como também a nível do seu desempenho pessoal.  

Fernandes (2007, p.342) refere que o “processo de aprendizagem beneficia do 

acompanhamento de uma figura competente e interessada que discute, questiona e faz 

reflectir no desenvolvimento da acção”.  

No estudo realizado constatámos que existe relação entre o apoio percebido pelos 

estudantes em ensino clínico e o seu desempenho (r =+0.34; p<0.001). Estes resultados são 

muito relevantes pois, de acordo com Simões e Garrido (2007, p.606) as finalidades das 

estratégias de supervisão utilizadas em ensino clínico de enfermagem e o papel do 

supervisor é o de «sustentar» o estudante na “integração (…) na equipa de saúde e no 

serviço, no desenvolvimento de competências de enfermagem, nomeadamente na área do 

saber-fazer e do saber-ser e na socialização profissional dos estudantes”. 
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Os mesmos autores referem que os enfermeiros supervisores em ensino clínico 

assumem uma multiplicidade de papéis importantes para o desempenho adequado das 

tarefas dos estudantes. Assim, as estratégias que usam direccionam-se para “prestar 

atenção, clarificar, encorajar, servir de espelho, dar opinião, ajudar a encontrar soluções 

para os problemas, negociar, orientar, estabelecer critérios e condicionar”. 

Também Carvalhal (2003, p.157) refere que “o papel do orientador é chave, no 

contexto da relação pedagógica, na medida em que é ela, em grande parte, a mobilizadora 

do desenvolvimento harmonioso e positivo do estudante, no decorrer do ensino clínico”. 

Quando correlacionamos o stresse sentido pelos estudantes de enfermagem e o seu 

desempenho no ensino clínico, constatamos que se confirma a hipótese por nós formulada, 

(p<0.001). Neste sentido, verificamos que os estudantes quando não estão sujeitos a níveis 

de stresse conseguem ter desempenhos mais adequados e condizentes com a aprendizagem 

que se pretende que experienciem em ensino clínico. É, integrados na equipa de 

enfermagem, que os estudantes estabelecem relações mais equitativas e próximas entre os 

enfermeiros do exercício, aprendendo com eles a «enfermagem prática» e que lhes é 

facilitada a inserção futura no mundo do trabalho, de acordo com regras estabelecidas pelas 

organizações. A situação de trabalho, pela sua complexidade e mobilização de 

competências múltiplas que exige, pressupõe o estabelecimento de níveis de stresse que 

podem ser condicionantes do seu desempenho. Almeida (2006) verificou no seu estudo, de 

acordo com os resultados por nós encontrados, que o sucesso académico é inversamente 

proporcional ao nível de stresse demonstrado pelos estudantes. Assim, verificou que os 

estudantes que se auto-avaliavam como tendo bom sucesso académico, evidenciavam mais 

sintomas de stresse do que os alunos que se auto-avaliavam como tendo muito bom 

sucesso académico.  

Neste sentido, apesar do ensino clínico e o processo supervisivo poderem ser 

percepcionados como associados a níveis de stresse elevados, quando a relação 

tutor/estudante é percepcionada como uma relação de apoio, esta não só pode reduzir os 

níveis de stresse dos seus intervenientes, como pode ser influenciadora de um melhor 

desempenho dos estudantes. 

Em resumo: 

No estudo agora efectuado mostraram-se como significativas as relações entre o 

apoio percebido pelos estudantes e o stresse por eles sentido e podemos concluir que as 
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características e variáveis referentes aos tutores não se mostraram como influenciadoras 

nem do stresse dos estudantes nem do apoio que estes percebem dos seus tutores. Esta 

aparente impermeabilidade à percepção das características dos tutores na influência do 

processo de ensino-aprendizagem, coloca-nos diversas interrogações que poderão orientar 

futuros trabalhos de investigação. Em primeiro lugar, seria relevante perceber se há relação 

entre o nível de stresse identificado pelos próprios tutores e aquele que é observado pelos 

estudantes, isto é, será que os estudantes conseguem avaliar o stresse dos tutores em 

conformidade com o que estes sentem? 

Em segundo lugar, o facto de estarmos perante uma população de tutores com baixos 

níveis de stresse, boas capacidades assertivas e maturidade profissional poderá ser 

explicativa dos resultados encontrados? 

Contrariamente ao verificado na relação entre estudantes e tutores, as variáveis 

referentes aos próprios estudantes mostraram-se muito significativas. As relações entre 

stresse, assertividade, desempenho, e apoio percebido constituem-se como fortes 

componentes da aprendizagem dos estudantes e, ao mesmo tempo, da forma como estes se 

conseguem perceber e perceber os outros. 
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CONCLUSÃO 

 

A formação inicial em enfermagem visa preparar o estudante para ser um profissional 

altamente qualificado. Este deve ser portador de um nobre espírito de humanismo e de uma 

riqueza e diversidade de conhecimentos científicos que aliados a uma boa capacidade de 

execução técnica, lhe permita prestar cuidados de saúde de excelência. 

De forma a saber fundamentar a prática futura com conhecimentos alicerçados nos 

diferentes saberes (saber, saber-ser, saber-estar, saber fazer), o estudante de enfermagem 

assume um processo de transformação - de conhecimentos, comportamentos e atitudes -  

que resultam da interligação de duas vertentes durante a sua formação: o ensino teórico e o 

ensino clínico. Resulta ainda da interacção com os diferentes intervenientes no processo 

pedagógico: o docente supervisor, o enfermeiro tutor e o próprio estudante.  

Esta tríade conjuga um conjunto de determinadas mais-valias, resultantes de um 

processo de auto-crescimento individual, e que visa a transformação de um indivíduo (o 

estudante) num ser direccionado e preocupado com o cuidar.  

No momento da concepção deste estudo partimos do pressuposto de que, cada vez 

mais, a supervisão em ensino clínico assume um papel fundamental na formação e 

desenvolvimento dos estudantes de enfermagem.  

Neste contexto, e acompanhando um nítido progresso no ensino da enfermagem, 

constata-se que os enfermeiros da prática assumem papéis extraordinariamente importantes 

no acompanhamento dos estudantes e que, através do estabelecimento de parcerias inter-

organizacionais, assumem papéis que há bem pouco tempo eram assumidos pelos 

enfermeiros docentes.  

Atendendo a esta nova realidade, sentimos a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre o processo de supervisão em enfermagem visto a nossa prática 

profissional resultar, muitas vezes, na constatação da existência de alguns problemas 

decorrentes da orientação de estudantes.  

Tornou-se para nós evidente que era importante clarificar alguns aspectos que podem 

influenciar o desempenho dos enfermeiros tutores e, consequentemente, a aprendizagem 

dos estudantes em ensino clínico.  

Partindo deste pressuposto, constatámos, na pesquisa bibliográfica por nós efectuada, 

que existe um consenso quanto à importância que o ensino clínico assume na
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 formação em enfermagem, que lhe é conferida pelo facto de aproximar o contexto real à 

experimentação prática do estudante. Verificámos, também, que existem consensos 

relativamente à existência de outros factores relacionados quer com o tutor quer com o 

estudante, que interferem com as dinâmicas de supervisão e, consequentemente, com o 

sucesso da aprendizagem. Desde logo, o stresse nos estudantes, que frequentemente tem 

sido estudado por diferentes autores e sobre diferentes perspectivas. Consideramos, no 

entanto, que outras variáveis relacionadas com os estudantes são igualmente muito 

importantes no processo supervisivo tais como a sua assertividade e o apoio percebido, 

acerca dos quais os estudos são mais escassos ou mesmo inexistentes.  

De igual modo, consideramos que se de uma relação interpessoal se trata, é 

igualmente importante estudar as características, neste caso, dos dois intervenientes: o 

estudante e o seu tutor. 

Verificámos que os estudos relativos ao stresse destes intervenientes no processo 

de supervisão de estudantes em ensino clínico são menos frequentes e, desconhece-se 

mesmo, a existência de algum estudo que procure relacionar o stresse dos docentes e 

enfermeiros cooperantes com o apoio percebido pelos estudantes em ensino clínico. Por 

este motivo, pensamos que se assumiu como bastante relevante a realização deste 

trabalho.  

Assim, propusemo-nos compreender no processo de supervisão de estudantes de 

enfermagem em ensino clínico e inserido numa metodologia de parceria na formação, o 

papel do enfermeiro tutor e qual a influência do stresse no acompanhamento/apoio aos 

estudantes de enfermagem em ensino clínico.  

Neste contexto, explorar dentro das vivências diárias dos tutores a forma como o 

stresse pode interferir nas funções de orientação assume grande importância mas não se 

vislumbra fácil, atendendo a que se sabe que o desempenho da enfermagem, como 

prática social, é uma profissão considerada stressante.  

A compreensão de que o stresse resulta, hoje em dia, da interacção entre os 

indivíduos e o meio em que estão inseridos, torna importante a necessidade de 

compreender a influência que este desempenha no relacionamento supervisivo.  

Ao elegermos a metodologia utilizada, procurámos obter dados susceptíveis para 

explicar as relações entre as variáveis e perceber até que ponto o stresse dos tutores 

poderia ou não influenciar o desempenho dos estudantes. 
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 De uma forma geral e após uma análise cuidadosa dos resultados, este estudo 

permitiu retirar as seguintes principais conclusões: 

- Os tutores evidenciaram baixos níveis de stresse; 

- Os tutores evidenciaram níveis médio-elevados de assertividade; 

- Os estudantes evidenciaram baixos níveis de stresse; 

- Os estudantes evidenciaram níveis médios de assertividade;  

- Os estudantes percepcionaram muito apoio por parte dos tutores.  

Os estudantes têm elevadas expectativas relativamente aos seus tutores, esperando 

que eles sejam perfeitos na execução prática das diferentes técnicas e procedimentos, 

evidenciando, por isso, uma maior predominância de nível técnico em detrimento de uma 

componente emocional que poderá não se assumir como vital neste processo de 

supervisão. Neste sentido, outros resultados relevantes e que permitem realçar a 

importância do estudo efectuado são: 

- Quanto maior é o apoio percebido, menor é o stresse evidenciado pelos estudantes; 

- Quanto maior é a assertividade dos estudantes, maior é sua percepção do apoio 

percebido; 

- Quanto mais apoio é percebido pelos estudantes, melhor é o seu desempenho no 

ensino clínico. O sentimento de apoio possibilita ao estudante uma melhor 

aprendizagem e um melhor desempenho;  

- Não existe relação entre o apoio percebido e a assertividade do tutor, ou seja, não é 

fundamental que o tutor seja assertivo para os estudantes percepcionarem apoio. Esta 

ideia vai de encontro à perspectiva mais técnica do desempenho do tutor, isto é, a 

expectativa do estudante é a de que o enfermeiro tutor deve ser tecnicamente 

competente e nesse caso, deve ensinar as estratégias para melhor executar e, nesse 

sentido, o estudante sente-se apoiado; 

- O apoio percebido pelos estudantes não é influenciado pela idade, tempo de exercício 

profissional ou no actual serviço, número de tutorias, sobrecarga de trabalho ou 

formação pedagógica do tutor 

- Quanto menor o nível de stresse que o estudante evidencia mais assertividade 

demonstra; 

- Quanto menor o nível de stresse que o estudante evidencia melhor desempenho tem 

no ensino clínico. 

Limitações do estudo 
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Algumas limitações devem ser consideradas na apresentação dos resultados 

encontrados, considerando-se ser necessário possuir mais informação de outros ensinos 

clínicos e de outras realidades em que seja empregue o regime tutorial como 

acompanhamento dos estudantes de enfermagem, bem como as limitações relacionadas 

com a dificuldade em encontrar estudos portugueses neste domínio.  

Contudo, consideramos que podemos retirar, do estudo realizado, importantes 

implicações tanto para a prática como para futuras investigações. 

 

Implicações para a prática 

 

A enfermagem teve início na época de Florence Nightingale, contudo, ela evoluiu, 

como profissão especializada ao longo dos últimos anos, devido à explosão do 

conhecimento, da informação e da tecnologia. 

O acompanhamento sistemático do impacto que as mudanças, no meio laboral, 

produzem sobre a saúde, implica uma monitorização contínua, por forma a assegurar 

benefícios para a saúde dos profissionais, nomeadamente dos enfermeiros, por serem a 

pedra basilar na implementação de vários processos de modernização na área da saúde. 

A valorização do capital humano tornou-se imprescindível, levando as chefias de 

enfermagem a uma consciencialização progressiva de que o bem-estar dos enfermeiros é 

a condição fundamental para garantir a excelência dos cuidados, sendo essencial 

capacitá-los para lidar com a saúde no seu viver quotidiano, e enfrentar os seus 

momentos de fraqueza.  

Atendendo a alguns dos resultados expostos consideramos pertinente: 

- A formação dos enfermeiros tutores numa perspectiva de prática supervisiva, de 

forma a contemplar estratégias e metodologias de supervisão, alicerçadas em 

processos reflexivos, para promover a aprendizagem reflectida dos estudantes; 

- Privilegiar a dimensão relacional no contexto de ensino clínico como aspecto 

importante a desenvolver no tutor e no estudante. 

Acreditamos que uma relação interpessoal que se paute pelos valores do 

humanismo e que privilegie o diálogo franco e aberto, a comunicação assertiva entre 

todos os actores envolvidos e a reflexão como ponto de partida para a descoberta de nós 

mesmos e dos outros, possibilitará ao estudante uma leitura diferente da realidade que 
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vivencia, uma significação positiva das experiencias vivenciadas e, consequentemente, 

uma forma diferente de encarar o futuro quando profissional. 

 

Implicações para futuras investigações 

 

Relativamente aos resultados obtidos no nosso estudo, não podendo ser 

generalizados, podem, contudo, ser um contributo para melhor compreender as relações 

estabelecidas na díade tutor/estudante e perspectivar a realização de novas pesquisas no 

domínio da supervisão de estudantes de enfermagem em ensino clínico. 

Assim, a realização de mais estudos nesta área, utilizando quer uma metodologia 

quantitativa como qualitativa, poderá contribuir para clarificar a informação sobre o 

processo de tutoria com vista a optimiza-lo como procedimento que outros estudos já 

confirmaram como muito importante para o desempenho mais adequado dos estudantes 

de enfermagem em ensino clínico. 

Assim, consideramos importante confirmar o posicionamento assumido pelos 

tutores e perceber se os processos de supervisão estão orientados para uma vertente mais 

técnica ou se, em contrapartida, esta supervisão é mediada por uma forte envolvência 

humana. Por outro lado, poderá permitir clarificar as expectativas dos estudantes 

relativamente ao papel assumido pelos tutores e compreender melhor as razões que os 

levam a referir como muito significativo o apoio percebido. 

De igual forma, poderemos questionar se o facto de estarmos perante uma 

população de tutores com baixos níveis de stresse, boas capacidades assertivas e 

maturidade profissional poderá ser explicativa dos resultados por nós encontrados? Neste 

sentido, seria também relevante perceber se há relação entre o nível de stresse 

identificado pelos próprios tutores e aquele que é observado pelos estudantes, isto é, 

compreender até que ponto é que os estudantes conseguem avaliar o stresse dos tutores 

em conformidade com o que estes sentem? 

Partindo do princípio de que é no e pelo trabalho que os indivíduos adquirem o 

reconhecimento da sua actividade, este foi “o levantar do pano” sobre a realidade... 

sendo uma contribuição para o despertar sobre o tema – Supervisão em ensino clínico de 

enfermagem. O stresse dos tutores e a influência no apoio percebido pelos estudantes. 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  RREECCOOLLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  AAOO  TTUUTTOORR  

  

  

  

  

  
 

 





Parte I 
 
 

As seguintes questões estão relacionadas com a situação pessoal, familiar e profissional. Os dados 

recolhidos são exclusivamente para análise estatística, mas são fundamentais para a investigação em 

curso, pelo que solicito a sua resposta, que será anónima e estritamente confidencial. 

 
Dados de caracterização sócio-demográfica: 
 
1. Género M[   ] F[   ]    
      
2. Idade __________ anos    
      
3. Estado civil Solteiro[   ] Casado[   ] Viúvo[   ] Separado[   ] União de facto [   ] 
      
4. Número de filhos 0[   ] 1[   ] 2[   ] 3[   ] >3[   ] 
      
5. Habilitações Académicas <12º ano[   ] 12º ano[   ] Bacharelato[   ] Licenciatura[   ] Pós-Licenciatura[   ] 
 Pós-Graduação[   ] Mestrado[   ] Doutouramento[   ] 
 
Dados profissionais: 
 
1. Anos de exercício profissional ________ anos ________ meses    
      
2. Anos de exercício no serviço actual ________ anos ________ meses    
      
3. Categoria profissional Enfermeiro[   ] Graduado[   ] Especialista[   ] Chefe[   ]  
      
4. Horário Semanal < 35 horas[   ] 35 horas[   ] 42 horas[   ]   
      
5. Horário praticado Roulement[   ] Horário fixo[   ] Outro[   ] _________________________ 
      
6. Vínculo laboral Quadro[   ] Contrato[   ] Outro[   ] _________________________ 
    
7. Acumula funções noutro local de trabalho Sim[   ] Não[   ] 
    
8. Funções/cargos exercidos Prestação cuidados directos[   ] Responsável formação em serviço[   ] Chefia[   ] 
 Outros__________________________________________________________________ 
 
Dados sobre a supervisão de ensinos clínicos: 
1. Supervisão de estudantes  

Em ensinos clínicos anteriores Sim[   ] Não[   ] Número de estudantes tutoriados até agora[   ] 
 
2. A supervisão de estudantes de enfermagem em ensino clínico foi uma decisão: 

Própria[   ] Do chefe[   ] Da direcção de Enfermagem[   ] Da escola[   ] Outra[   ]________________ 
 
3. Teve alguma formação específica para supervisionar estudantes em ensino clínico? 

Sim[   ] Não[   ]    
 
Se sim: 
3.1 Quem ministrou a formação  

A escola[   ] O hospital[   ] O serviço[   ] Auto-formação[   ] Outra[   ]_________________________ 
 
3.2 Considera a formação recebida 

Suficiente[   ] Satisfatória[   ]  Pouco Satisfatória[   ] Insuficiente [   ] Muito Insuficiente[   ] 
 
3.3 Considera a formação recebida  

Muito útil[   ] Bastante Útil[   ] Útil[   ] Pouco útil[   ] Nada útil[   ] 



Parte II 
 

As questões que se seguem destinam-se a avaliar a sua resposta de acordo com o que sentiu no último 
mês. Assim, assinale com um círculo a opção que melhor corresponde ao seu caso pessoal. Procure 
responder sem evasivas, evitando ser influenciado por quaisquer reacções que orientem a resposta num 
sentido diferente. Neste sentido, a melhor maneira é responder de forma rápida, sem pensar demasiado 
na resposta. Para cada uma das questões, escolha uma das seguintes opções: 
 

- 0 – Nunca 
- 1 – Quase nunca 
- 2 – Às vezes 
- 3 – Com alguma frequência 
- 4 – Com muita frequência 

 
1 No ultimo mês, com que frequência se sentiu incomodado com a ocorrência de 

acontecimentos inesperados? 
0 1 2 3 4 

2 No último mês, com que frequência teve a sensação de que não conseguia 

controlar as coisas mais importantes da sua vida 
0 1 2 3 4 

3 No último mês, com que frequência se sentiu nervoso e stressado? 0 1 2 3 4 

4 No último mês, com que frequência teve de lidar com pequenos 

acontecimentos irritantes? 
0 1 2 3 4 

5 No último mês, com que frequência teve a sensação de que estava a lidar 

adequadamente com mudanças importantes na sua vida? 
0 1 2 3 4 

6 No último mês, com que frequência teve confiança na sua capacidade para 

resolver os seus problemas pessoais? 
0 1 2 3 4 

7 No último mês, com que frequência teve a sensação que as coisas estavam a 

correr a seu favor, que as coisas lhe estavam a correr bem? 
0 1 2 3 4 

8 No último mês, com que frequência teve a sensação que não conseguia 

lidar/aguentar com todas as coisas que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

9 No último mês, com que frequência teve a sensação de conseguir controlar os 

acontecimentos irritantes da sua vida? 
0 1 2 3 4 

10 No último mês, com que frequência teve a sensação que estava “em cima do 

acontecimento” isto é, a conseguir controlar tudo o que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

11 No último mês, com que frequência sentiu irritação por não conseguir 

controlar as coisas que lhe aconteciam? 
0 1 2 3 4 

12 No último mês, com que frequência deu por si a pensar acerca das coisas que 

tem que conseguir fazer? 
0 1 2 3 4 

13 No último mês, com que frequência conseguiu controlar a forma como 

passa/ocupa o seu tempo? 
0 1 2 3 4 

14 No último mês, com que frequência sentiu que as dificuldades se estavam a 

acumular de tal modo que não as conseguia resolver? 
0 1 2 3 4 

 
 
 
 
 



Parte III 
 
De seguida, serão expostas uma série de situações que se referem a aspectos comportamentais 
e em que se pretende que indique até que ponto é característico ou descritivo do seu 
comportamento, cada uma das frases. Por favor, assinale de 1 (muito pouco característico 
em mim) a 6 (muito característico em mim) colocando um círculo à volta do número que 
considere mais adequado à sua resposta. 
 
1. A maioria das pessoas parecem-me mais agressivas e defendem melhor os seus 
direitos do que eu. 

1 2 3 4 5 6 

2. Já me aconteceu, hesitar, em propor ou aceitar um encontro, apenas por timidez. 1 2 3 4 5 6 
3. Quando estou num restaurante e a comida não me agrada, queixo-me ao 
empregado. 

1 2 3 4 5 6 

4. Tenho o cuidado de não ferir os sentimentos dos outros, mesmo quando sinto que 
me magoam. 

1 2 3 4 5 6 

5. Quando vejo que um vendedor se esforça para me apresentar um produto que não 
me agrada particularmente, é-me difícil ter que dizer que não. 

1 2 3 4 5 6 

6. Quando me pedem para fazer qualquer coisa, insisto em saber o motivo. 1 2 3 4 5 6 
7. Há ocasiões em que procuro uma boa e vigorosa discussão. 1 2 3 4 5 6 
8. Esforço-me por ser bem sucedido como os colegas de profissão. 1 2 3 4 5 6 
9. A bem dizer, as pessoas aproveitam-se de mim. 1 2 3 4 5 6 
10. Dá-me prazer estabelecer conversa com recém-desconhecidos ou estranhos. 1 2 3 4 5 6 
11. Por vezes quando estou em presença de pessoas atraentes do sexo oposto, não sei 
o que dizer. 

1 2 3 4 5 6 

12. Eu hesitaria em telefonar quer para um grande estabelecimento comercial, quer 
para a administração de uma grande empresa. 

1 2 3 4 5 6 

13. Preferia apresentar a minha candidatura para um outro emprego por carta, do que 
ser submetido a uma entrevista individual. 

1 2 3 4 5 6 

14. Acho embaraçoso ter que devolver uma mercadoria. 1 2 3 4 5 6 
15. Se um parente próximo e respeitado me incomoda, prefiro controlar os meus 
sentimentos, do que manifestar o meu incómodo. 

1 2 3 4 5 6 

16. Já me aconteceu evitar fazer algumas perguntas com receio de parecer estúpido. 1 2 3 4 5 6 
17. Durante uma discussão violenta, por vezes tenho receio de ficar transtornado, ao 
ponto de todo o meu corpo começar a tremer. 

1 2 3 4 5 6 

18. Se um reputado e respeitado conferencista faz uma afirmação que eu penso não 
ser exacta, gostaria que o público compreendesse também o meu ponto de vista. 

1 2 3 4 5 6 

19. Evito discutir preços com os vendedores. 1 2 3 4 5 6 
20. Quando faço qualquer coisa de importante e válida, esforço-me de maneira que 
os outros dela tenham conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 

21. Sou uma pessoa aberta e franca nos meus sentimentos. 1 2 3 4 5 6 
22. Se alguém espalha histórias falsas e de mau gosto a meu respeito, procuro 
imediatamente essa pessoa e peço-lhe as devidas explicações. 

1 2 3 4 5 6 

23. Sempre que digo um não a alguém, passo um mau bocado. 1 2 3 4 5 6 
24. Tenho tendência a conter as minhas emoções em vez de dar uma descompostura. 1 2 3 4 5 6 
25. Queixo-me quando um serviço é mal feito, seja ele num restaurante ou num outro 
sítio qualquer. 

1 2 3 4 5 6 

26. Quando me fazem um elogio, por vezes não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 
27. No cinema, no teatro ou numa conferência, se um casal perto de mim começar a 
falar em voz alta, peço-lhes para se calarem ou irem para outro lugar. 

1 2 3 4 5 6 

28. Para que alguém me passe à frente numa fila, necessita de ter uma boa 
explicação. 

1 2 3 4 5 6 

29. Sou rápido na expressão das minhas emoções. 1 2 3 4 5 6 
30. Há momentos em que não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 

 
Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 
 
Muito agradecido pela sua colaboração. Desejo que tenha um óptimo dia. 
 
 
Luís Paiva 
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Parte I 
 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

As seguintes questões estão relacionadas com a situação pessoal, familiar e escolar. Os dados 

recolhidos são exclusivamente para análise estatística, mas são fundamentais para a 

investigação em curso, pelo que solicito a sua resposta, que será anónima e estritamente 

confidencial. 

 
Dados de caracterização sócio-demográfica: 
 
1. Género   M[   ] F[   ]   
     
2. Idade ____________ anos   
     
3. Estado civil Solteiro[   ] Casado[   ] União de facto [   ] Outro[   ] 
     
4. Número de filhos [   ]    
     
5. Área de Residência Habitual:_________________________________________________________________ 
     
6. Local de residência durante a frequência do Curso:________________________________________________ 
     
7. Durante a frequência do Curso reside Só[   ] Com família[   ] Com amigos[   ] 
     
8. Possui outras Habilitações Académicas Sim[   ] Não[   ]  
Se sim, qual Mestrado[   ] Bacharelato[   ] Licenciatura[   ] Pós-Graduação[   ] 
 
 
Dados sobre a aprendizagem: 
 
1. Como avalia o seu sucesso académico neste Curso 

Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 
 
2. Retenção em unidades curriculares anteriores 

Sim[   ] Não[   ]   
Se sim:    
Teórica[   ] Teórico-Prática[   ] Prática[   ] Ensino Clínico[   ] 

 
3. Qual o nível de desempenho/aprendizagem obtido em ensinos clínicos anteriores 

Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 
 
4. Como classifica o seu desempenho/aprendizagem neste ensino clínico 

Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 
 
5. Refira, qual o nível de desempenho do seu supervisor neste ensino clínico, relativamente a: 

5.1 Competência pedagógica/Capacidade de ensino 
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

5.2 Transmissão de conhecimentos  
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

5.3 Apoio dispensado 
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

5.4 Capacidade de empatia 
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

 



Parte II 
 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar a sua resposta de acordo com o que sentiu no último 
mês. Assim, assinale com um círculo a opção que melhor corresponde ao seu caso pessoal. Procure 
responder sem evasivas, evitando ser influenciado por quaisquer reacções que orientem a resposta num 
sentido diferente. Nesse sentido, a melhor maneira é responder de forma rápida, sem pensar demasiado 
na resposta. Para cada uma das perguntas escolha uma das seguintes opções: 
 

- 0 – Nunca 
- 1 – Quase nunca 
- 2 – Às vezes 
- 3 – Com alguma frequência 
- 4 – Com muita frequência 

 
1 No último mês, com que frequência se sentiu incomodado com a ocorrência de 

acontecimentos inesperados? 
0 1 2 3 4 

2 No último mês, com que frequência teve a sensação de que não conseguia 

controlar as coisas mais importantes da sua vida 
0 1 2 3 4 

3 No último mês, com que frequência se sentiu nervoso e stressado? 0 1 2 3 4 

4 No último mês, com que frequência teve de lidar com pequenos 

acontecimentos irritantes? 
0 1 2 3 4 

5 No último mês, com que frequência teve a sensação de que estava a lidar 

adequadamente com mudanças importantes na sua vida? 
0 1 2 3 4 

6 No último mês, com que frequência teve confiança na sua capacidade para 

resolver os seus problemas pessoais? 
0 1 2 3 4 

7 No último mês, com que frequência teve a sensação que as coisas estavam a 

correr a seu favor, que as coisas lhe estavam a correr bem? 
0 1 2 3 4 

8 No último mês, com que frequência teve a sensação que não conseguia 

lidar/aguentar com todas as coisas que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

9 No último mês, com que frequência teve a sensação de conseguir controlar os 

acontecimentos irritantes da sua vida? 
0 1 2 3 4 

10 No último mês, com que frequência teve a sensação que estava “em cima do 

acontecimento” isto é, a conseguir controlar tudo o que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

11 No último mês, com que frequência sentiu irritação por não conseguir 

controlar as coisas que lhe aconteciam? 
0 1 2 3 4 

12 No último mês, com que frequência deu por si a pensar acerca das coisas que 

tem que conseguir fazer? 
0 1 2 3 4 

13 No último mês, com que frequência conseguiu controlar a forma como 

passa/ocupa o seu tempo? 
0 1 2 3 4 

14 No último mês, com que frequência sentiu que as dificuldades se estavam a 

acumular de tal modo que não as conseguia resolver? 
0 1 2 3 4 

 
 
 
 
 



Parte III 
 

De seguida, serão expostas uma série de situações que se referem a aspectos comportamentais 
e em que se pretende que indique até que ponto é característico ou descritivo do seu 
comportamento, cada uma das frases. Por favor, assinale de 1 (muito pouco característico 
em mim) a 6 (muito característico em mim) colocando um círculo à volta do número que 
considere mais adequado à sua resposta. 

 
1. A maioria das pessoas parecem-me mais agressivas e defendem melhor os seus 
direitos do que eu. 

1 2 3 4 5 6 

2. Já me aconteceu, hesitar, em propor ou aceitar um encontro, apenas por timidez. 1 2 3 4 5 6 
3. Quando estou num restaurante e a comida não me agrada, queixo-me ao 
empregado. 

1 2 3 4 5 6 

4. Tenho o cuidado de não ferir os sentimentos dos outros, mesmo quando sinto que  
me magoam. 

1 2 3 4 5 6 

5. Quando vejo que um vendedor se esforça para me apresentar um produto que não 
me agrada particularmente, é-me difícil ter que dizer que não. 

1 2 3 4 5 6 

6. Quando me pedem para fazer qualquer coisa, insisto em saber o motivo. 1 2 3 4 5 6 
7. Há ocasiões em que procuro uma boa e vigorosa discussão. 1 2 3 4 5 6 
8. Esforço-me por ser bem sucedido como os colegas de profissão. 1 2 3 4 5 6 
9. A bem dizer, as pessoas aproveitam-se de mim. 1 2 3 4 5 6 
10. Dá-me prazer estabelecer conversa com recém-desconhecidos ou estranhos. 1 2 3 4 5 6 
11. Por vezes quando estou em presença de pessoas atraentes do sexo oposto, não sei 
o que dizer. 

1 2 3 4 5 6 

12. Eu hesitaria em telefonar quer para um grande estabelecimento comercial, quer 
para a administração de uma grande empresa. 

1 2 3 4 5 6 

13. Preferia apresentar a minha candidatura para um outro emprego por carta, do que 
ser submetido a uma entrevista individual. 

1 2 3 4 5 6 

14. Acho embaraçoso ter que devolver uma mercadoria. 1 2 3 4 5 6 
15. Se um parente próximo e respeitado me incomoda, prefiro controlar os meus 
sentimentos, do que manifestar o meu incómodo. 

1 2 3 4 5 6 

16. Já me aconteceu evitar fazer algumas perguntas com receio de parecer estúpido. 1 2 3 4 5 6 
17. Durante uma discussão violenta, por vezes tenho receio de ficar transtornado, ao 
ponto de todo o meu corpo começar a tremer. 

1 2 3 4 5 6 

18. Se um reputado e respeitado conferencista faz uma afirmação que eu penso não 
ser exacta, gostaria que o público compreendesse também o meu ponto de vista. 

1 2 3 4 5 6 

19. Evito discutir preços com os vendedores. 1 2 3 4 5 6 
20. Quando faço qualquer coisa de importante e válida, esforço-me de maneira que 
os outros dela tenham conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 

21. Sou uma pessoa aberta e franca nos meus sentimentos. 1 2 3 4 5 6 
22. Se alguém espalha histórias falsas e de mau gosto a meu respeito, procuro 
imediatamente essa pessoa e peço-lhe as devidas explicações. 

1 2 3 4 5 6 

23. Sempre que digo um não a alguém, passo um mau bocado. 1 2 3 4 5 6 
24. Tenho tendência a conter as minhas emoções em vez de dar uma descompostura. 1 2 3 4 5 6 
25. Queixo-me quando um serviço é mal feito, seja ele num restaurante ou num outro 
sítio qualquer. 

1 2 3 4 5 6 

26. Quando me fazem um elogio, por vezes não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 
27. No cinema, no teatro ou numa conferência, se um casal perto de mim começar a 
falar em voz alta, peço-lhes para se calarem ou irem para outro lugar. 

1 2 3 4 5 6 

28. Para que alguém me passe à frente numa fila, necessita de ter uma boa 
explicação. 

1 2 3 4 5 6 

29. Sou rápido na expressão das minhas emoções. 1 2 3 4 5 6 
30. Há momentos em que não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 



Parte IV 
 
A supervisão e acompanhamento de estudantes de enfermagem em ensino clínico assume-se como um 
ponto fulcral na formação de novos enfermeiros. 
As questões que se seguem destinam-se a avaliar os seus sentimentos em relação ao comportamento 
do enfermeiro que supervisionou o ensino clínico. Assim, assinale com um círculo a opção que melhor 
corresponde ao seu caso pessoal, tendo em consideração que as questões se referem ao modo como se 
sentiu neste último ensino clínico. Procure responder sem evasivas, evitando ser influenciado por 
quaisquer reacções que orientem a resposta num sentido diferente. Nesse sentido, procure responder 
de forma rápida e sem pensar demasiado na resposta. Para cada uma das questões, escolha uma das 
seguintes opções: 

- 1 – Nunca 
- 2 – Raramente 
- 3 – Ocasionalmente 
- 4 – Frequentemente 
- 5 – Sempre 

 
1. O meu supervisor reconhece a minha capacidade para prestar cuidados com qualidade. 1 2 3 4 5 

2. O meu supervisor tenta reconhecer as minhas necessidades. 1 2 3 4 5 

3. O meu supervisor conhece-me suficientemente bem para saber quando estou 

preocupado com os cuidados do meu doente. 
1 2 3 4 5 

4. O meu supervisor tenta compreender o meu ponto de vista quando eu falo com ele. 1 2 3 4 5 

5. O meu supervisor tenta reconhecer as minhas necessidades, por exemplo informando-

me do que espera de mim quando estou a trabalhar com os meus doentes. 
1 2 3 4 5 

6. Eu posso confiar no meu supervisor quando  peço ajuda, por exemplo, se as coisas não 

estiverem a correr bem entre mim e meus colegas de trabalho ou entre mim e os clientes 

e/ou as suas famílias. 

1 2 3 4 5 

7. O meu supervisor mantém-me informado de todas as principais mudanças no ambiente 

ou na organização do trabalho. 
1 2 3 4 5 

8. Eu posso confiar no meu supervisor para ouvir todas as observações que eu possa fazer 

a seu respeito. 
1 2 3 4 5 

9. O meu supervisor mantém-me informado de todas as decisões que sejam tomadas a 

respeito dos meus doentes. 
1 2 3 4 5 

10. O meu supervisor estabelece um equilíbrio entre os meus  interesses e os dos 

clientes/famílias. 
1 2 3 4 5 

11. O meu supervisor encoraja-me mesmo nas situações difíceis 1 2 3 4 5 

12. O meu supervisor faz questão de  expressar a sua apreciação quando faço um bom 

trabalho. 
1 2 3 4 5 

13. O meu supervisor respeita-me como pessoa. 1 2 3 4 5 

14. O meu supervisor tem tempo para me ouvir. 1 2 3 4 5 

15. O meu supervisor reconhece as minhas capacidades e áreas a serem desenvolvidas 1 2 3 4 5 

Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 
 
Muito agradecido pela sua colaboração. Desejo que tenha um óptimo dia. 
 
 
Luís Paiva 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  RREECCOOLLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  AAOO  TTUUTTOORR  

  

  

  

  

  
 

 





Parte I 
 
 

As seguintes questões estão relacionadas com a situação pessoal, familiar e profissional. Os dados 

recolhidos são exclusivamente para análise estatística, mas são fundamentais para a investigação em 

curso, pelo que solicito a sua resposta, que será anónima e estritamente confidencial. 

 
Dados de caracterização sócio-demográfica: 
 
1. Género M[   ] F[   ]    
      
2. Idade __________ anos    
      
3. Estado civil Solteiro[   ] Casado[   ] Viúvo[   ] Separado[   ] União de facto [   ] 
      
4. Número de filhos 0[   ] 1[   ] 2[   ] 3[   ] >3[   ] 
      
5. Habilitações Académicas <12º ano[   ] 12º ano[   ] Bacharelato[   ] Licenciatura[   ] Pós-Licenciatura[   ] 
 Pós-Graduação[   ] Mestrado[   ] Doutouramento[   ] 
 
Dados profissionais: 
 
1. Anos de exercício profissional ________ anos ________ meses    
      
2. Anos de exercício no serviço actual ________ anos ________ meses    
      
3. Categoria profissional Enfermeiro[   ] Graduado[   ] Especialista[   ] Chefe[   ]  
      
4. Horário Semanal < 35 horas[   ] 35 horas[   ] 42 horas[   ]   
      
5. Horário praticado Roulement[   ] Horário fixo[   ] Outro[   ] _________________________ 
      
6. Vínculo laboral Quadro[   ] Contrato[   ] Outro[   ] _________________________ 
    
7. Acumula funções noutro local de trabalho Sim[   ] Não[   ] 
    
8. Funções/cargos exercidos Prestação cuidados directos[   ] Responsável formação em serviço[   ] Chefia[   ] 
 Outros__________________________________________________________________ 
 
Dados sobre a supervisão de ensinos clínicos: 
1. Supervisão de estudantes  

Em ensinos clínicos anteriores Sim[   ] Não[   ] Número de estudantes tutoriados até agora[   ] 
 
2. A supervisão de estudantes de enfermagem em ensino clínico foi uma decisão: 

Própria[   ] Do chefe[   ] Da direcção de Enfermagem[   ] Da escola[   ] Outra[   ]________________ 
 
3. Teve alguma formação específica para supervisionar estudantes em ensino clínico? 

Sim[   ] Não[   ]    
 
Se sim: 
3.1 Quem ministrou a formação  

A escola[   ] O hospital[   ] O serviço[   ] Auto-formação[   ] Outra[   ]_________________________ 
 
3.2 Considera a formação recebida 

Suficiente[   ] Satisfatória[   ]  Pouco Satisfatória[   ] Insuficiente [   ] Muito Insuficiente[   ] 
 
3.3 Considera a formação recebida  

Muito útil[   ] Bastante Útil[   ] Útil[   ] Pouco útil[   ] Nada útil[   ] 



Parte II 
 

As questões que se seguem destinam-se a avaliar a sua resposta de acordo com o que sentiu no último 
mês. Assim, assinale com um círculo a opção que melhor corresponde ao seu caso pessoal. Procure 
responder sem evasivas, evitando ser influenciado por quaisquer reacções que orientem a resposta num 
sentido diferente. Neste sentido, a melhor maneira é responder de forma rápida, sem pensar demasiado 
na resposta. Para cada uma das questões, escolha uma das seguintes opções: 
 

- 0 – Nunca 
- 1 – Quase nunca 
- 2 – Às vezes 
- 3 – Com alguma frequência 
- 4 – Com muita frequência 

 
1 No ultimo mês, com que frequência se sentiu incomodado com a ocorrência de 

acontecimentos inesperados? 
0 1 2 3 4 

2 No último mês, com que frequência teve a sensação de que não conseguia 

controlar as coisas mais importantes da sua vida 
0 1 2 3 4 

3 No último mês, com que frequência se sentiu nervoso e stressado? 0 1 2 3 4 

4 No último mês, com que frequência teve de lidar com pequenos 

acontecimentos irritantes? 
0 1 2 3 4 

5 No último mês, com que frequência teve a sensação de que estava a lidar 

adequadamente com mudanças importantes na sua vida? 
0 1 2 3 4 

6 No último mês, com que frequência teve confiança na sua capacidade para 

resolver os seus problemas pessoais? 
0 1 2 3 4 

7 No último mês, com que frequência teve a sensação que as coisas estavam a 

correr a seu favor, que as coisas lhe estavam a correr bem? 
0 1 2 3 4 

8 No último mês, com que frequência teve a sensação que não conseguia 

lidar/aguentar com todas as coisas que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

9 No último mês, com que frequência teve a sensação de conseguir controlar os 

acontecimentos irritantes da sua vida? 
0 1 2 3 4 

10 No último mês, com que frequência teve a sensação que estava “em cima do 

acontecimento” isto é, a conseguir controlar tudo o que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

11 No último mês, com que frequência sentiu irritação por não conseguir 

controlar as coisas que lhe aconteciam? 
0 1 2 3 4 

12 No último mês, com que frequência deu por si a pensar acerca das coisas que 

tem que conseguir fazer? 
0 1 2 3 4 

13 No último mês, com que frequência conseguiu controlar a forma como 

passa/ocupa o seu tempo? 
0 1 2 3 4 

14 No último mês, com que frequência sentiu que as dificuldades se estavam a 

acumular de tal modo que não as conseguia resolver? 
0 1 2 3 4 

 
 
 
 
 



Parte III 
 
De seguida, serão expostas uma série de situações que se referem a aspectos comportamentais 
e em que se pretende que indique até que ponto é característico ou descritivo do seu 
comportamento, cada uma das frases. Por favor, assinale de 1 (muito pouco característico 
em mim) a 6 (muito característico em mim) colocando um círculo à volta do número que 
considere mais adequado à sua resposta. 
 
1. A maioria das pessoas parecem-me mais agressivas e defendem melhor os seus 
direitos do que eu. 

1 2 3 4 5 6 

2. Já me aconteceu, hesitar, em propor ou aceitar um encontro, apenas por timidez. 1 2 3 4 5 6 
3. Quando estou num restaurante e a comida não me agrada, queixo-me ao 
empregado. 

1 2 3 4 5 6 

4. Tenho o cuidado de não ferir os sentimentos dos outros, mesmo quando sinto que 
me magoam. 

1 2 3 4 5 6 

5. Quando vejo que um vendedor se esforça para me apresentar um produto que não 
me agrada particularmente, é-me difícil ter que dizer que não. 

1 2 3 4 5 6 

6. Quando me pedem para fazer qualquer coisa, insisto em saber o motivo. 1 2 3 4 5 6 
7. Há ocasiões em que procuro uma boa e vigorosa discussão. 1 2 3 4 5 6 
8. Esforço-me por ser bem sucedido como os colegas de profissão. 1 2 3 4 5 6 
9. A bem dizer, as pessoas aproveitam-se de mim. 1 2 3 4 5 6 
10. Dá-me prazer estabelecer conversa com recém-desconhecidos ou estranhos. 1 2 3 4 5 6 
11. Por vezes quando estou em presença de pessoas atraentes do sexo oposto, não sei 
o que dizer. 

1 2 3 4 5 6 

12. Eu hesitaria em telefonar quer para um grande estabelecimento comercial, quer 
para a administração de uma grande empresa. 

1 2 3 4 5 6 

13. Preferia apresentar a minha candidatura para um outro emprego por carta, do que 
ser submetido a uma entrevista individual. 

1 2 3 4 5 6 

14. Acho embaraçoso ter que devolver uma mercadoria. 1 2 3 4 5 6 
15. Se um parente próximo e respeitado me incomoda, prefiro controlar os meus 
sentimentos, do que manifestar o meu incómodo. 

1 2 3 4 5 6 

16. Já me aconteceu evitar fazer algumas perguntas com receio de parecer estúpido. 1 2 3 4 5 6 
17. Durante uma discussão violenta, por vezes tenho receio de ficar transtornado, ao 
ponto de todo o meu corpo começar a tremer. 

1 2 3 4 5 6 

18. Se um reputado e respeitado conferencista faz uma afirmação que eu penso não 
ser exacta, gostaria que o público compreendesse também o meu ponto de vista. 

1 2 3 4 5 6 

19. Evito discutir preços com os vendedores. 1 2 3 4 5 6 
20. Quando faço qualquer coisa de importante e válida, esforço-me de maneira que 
os outros dela tenham conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 

21. Sou uma pessoa aberta e franca nos meus sentimentos. 1 2 3 4 5 6 
22. Se alguém espalha histórias falsas e de mau gosto a meu respeito, procuro 
imediatamente essa pessoa e peço-lhe as devidas explicações. 

1 2 3 4 5 6 

23. Sempre que digo um não a alguém, passo um mau bocado. 1 2 3 4 5 6 
24. Tenho tendência a conter as minhas emoções em vez de dar uma descompostura. 1 2 3 4 5 6 
25. Queixo-me quando um serviço é mal feito, seja ele num restaurante ou num outro 
sítio qualquer. 

1 2 3 4 5 6 

26. Quando me fazem um elogio, por vezes não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 
27. No cinema, no teatro ou numa conferência, se um casal perto de mim começar a 
falar em voz alta, peço-lhes para se calarem ou irem para outro lugar. 

1 2 3 4 5 6 

28. Para que alguém me passe à frente numa fila, necessita de ter uma boa 
explicação. 

1 2 3 4 5 6 

29. Sou rápido na expressão das minhas emoções. 1 2 3 4 5 6 
30. Há momentos em que não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 

 
Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 
 
Muito agradecido pela sua colaboração. Desejo que tenha um óptimo dia. 
 
 
Luís Paiva 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  RREECCOOLLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  AAOO  EESSTTUUDDAANNTTEE  

  

  

  

  

  
 

 





Parte I 
 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

As seguintes questões estão relacionadas com a situação pessoal, familiar e escolar. Os dados 

recolhidos são exclusivamente para análise estatística, mas são fundamentais para a 

investigação em curso, pelo que solicito a sua resposta, que será anónima e estritamente 

confidencial. 

 
Dados de caracterização sócio-demográfica: 
 
1. Género   M[   ] F[   ]   
     
2. Idade ____________ anos   
     
3. Estado civil Solteiro[   ] Casado[   ] União de facto [   ] Outro[   ] 
     
4. Número de filhos [   ]    
     
5. Área de Residência Habitual:_________________________________________________________________ 
     
6. Local de residência durante a frequência do Curso:________________________________________________ 
     
7. Durante a frequência do Curso reside Só[   ] Com família[   ] Com amigos[   ] 
     
8. Possui outras Habilitações Académicas Sim[   ] Não[   ]  
Se sim, qual Mestrado[   ] Bacharelato[   ] Licenciatura[   ] Pós-Graduação[   ] 
 
 
Dados sobre a aprendizagem: 
 
1. Como avalia o seu sucesso académico neste Curso 

Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 
 
2. Retenção em unidades curriculares anteriores 

Sim[   ] Não[   ]   
Se sim:    
Teórica[   ] Teórico-Prática[   ] Prática[   ] Ensino Clínico[   ] 

 
3. Qual o nível de desempenho/aprendizagem obtido em ensinos clínicos anteriores 

Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 
 
4. Como classifica o seu desempenho/aprendizagem neste ensino clínico 

Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 
 
5. Refira, qual o nível de desempenho do seu supervisor neste ensino clínico, relativamente a: 

5.1 Competência pedagógica/Capacidade de ensino 
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

5.2 Transmissão de conhecimentos  
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

5.3 Apoio dispensado 
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

5.4 Capacidade de empatia 
Fraco[   ] Razoável[   ] Bom[   ] Muito Bom[   ] Excelente[   ] 

 



Parte II 
 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar a sua resposta de acordo com o que sentiu no último 
mês. Assim, assinale com um círculo a opção que melhor corresponde ao seu caso pessoal. Procure 
responder sem evasivas, evitando ser influenciado por quaisquer reacções que orientem a resposta num 
sentido diferente. Nesse sentido, a melhor maneira é responder de forma rápida, sem pensar demasiado 
na resposta. Para cada uma das perguntas escolha uma das seguintes opções: 
 

- 0 – Nunca 
- 1 – Quase nunca 
- 2 – Às vezes 
- 3 – Com alguma frequência 
- 4 – Com muita frequência 

 
1 No último mês, com que frequência se sentiu incomodado com a ocorrência de 

acontecimentos inesperados? 
0 1 2 3 4 

2 No último mês, com que frequência teve a sensação de que não conseguia 

controlar as coisas mais importantes da sua vida 
0 1 2 3 4 

3 No último mês, com que frequência se sentiu nervoso e stressado? 0 1 2 3 4 

4 No último mês, com que frequência teve de lidar com pequenos 

acontecimentos irritantes? 
0 1 2 3 4 

5 No último mês, com que frequência teve a sensação de que estava a lidar 

adequadamente com mudanças importantes na sua vida? 
0 1 2 3 4 

6 No último mês, com que frequência teve confiança na sua capacidade para 

resolver os seus problemas pessoais? 
0 1 2 3 4 

7 No último mês, com que frequência teve a sensação que as coisas estavam a 

correr a seu favor, que as coisas lhe estavam a correr bem? 
0 1 2 3 4 

8 No último mês, com que frequência teve a sensação que não conseguia 

lidar/aguentar com todas as coisas que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

9 No último mês, com que frequência teve a sensação de conseguir controlar os 

acontecimentos irritantes da sua vida? 
0 1 2 3 4 

10 No último mês, com que frequência teve a sensação que estava “em cima do 

acontecimento” isto é, a conseguir controlar tudo o que tinha para fazer? 
0 1 2 3 4 

11 No último mês, com que frequência sentiu irritação por não conseguir 

controlar as coisas que lhe aconteciam? 
0 1 2 3 4 

12 No último mês, com que frequência deu por si a pensar acerca das coisas que 

tem que conseguir fazer? 
0 1 2 3 4 

13 No último mês, com que frequência conseguiu controlar a forma como 

passa/ocupa o seu tempo? 
0 1 2 3 4 

14 No último mês, com que frequência sentiu que as dificuldades se estavam a 

acumular de tal modo que não as conseguia resolver? 
0 1 2 3 4 

 
 
 
 
 



Parte III 
 

De seguida, serão expostas uma série de situações que se referem a aspectos comportamentais 
e em que se pretende que indique até que ponto é característico ou descritivo do seu 
comportamento, cada uma das frases. Por favor, assinale de 1 (muito pouco característico 
em mim) a 6 (muito característico em mim) colocando um círculo à volta do número que 
considere mais adequado à sua resposta. 

 
1. A maioria das pessoas parecem-me mais agressivas e defendem melhor os seus 
direitos do que eu. 

1 2 3 4 5 6 

2. Já me aconteceu, hesitar, em propor ou aceitar um encontro, apenas por timidez. 1 2 3 4 5 6 
3. Quando estou num restaurante e a comida não me agrada, queixo-me ao 
empregado. 

1 2 3 4 5 6 

4. Tenho o cuidado de não ferir os sentimentos dos outros, mesmo quando sinto que  
me magoam. 

1 2 3 4 5 6 

5. Quando vejo que um vendedor se esforça para me apresentar um produto que não 
me agrada particularmente, é-me difícil ter que dizer que não. 

1 2 3 4 5 6 

6. Quando me pedem para fazer qualquer coisa, insisto em saber o motivo. 1 2 3 4 5 6 
7. Há ocasiões em que procuro uma boa e vigorosa discussão. 1 2 3 4 5 6 
8. Esforço-me por ser bem sucedido como os colegas de profissão. 1 2 3 4 5 6 
9. A bem dizer, as pessoas aproveitam-se de mim. 1 2 3 4 5 6 
10. Dá-me prazer estabelecer conversa com recém-desconhecidos ou estranhos. 1 2 3 4 5 6 
11. Por vezes quando estou em presença de pessoas atraentes do sexo oposto, não sei 
o que dizer. 

1 2 3 4 5 6 

12. Eu hesitaria em telefonar quer para um grande estabelecimento comercial, quer 
para a administração de uma grande empresa. 

1 2 3 4 5 6 

13. Preferia apresentar a minha candidatura para um outro emprego por carta, do que 
ser submetido a uma entrevista individual. 

1 2 3 4 5 6 

14. Acho embaraçoso ter que devolver uma mercadoria. 1 2 3 4 5 6 
15. Se um parente próximo e respeitado me incomoda, prefiro controlar os meus 
sentimentos, do que manifestar o meu incómodo. 

1 2 3 4 5 6 

16. Já me aconteceu evitar fazer algumas perguntas com receio de parecer estúpido. 1 2 3 4 5 6 
17. Durante uma discussão violenta, por vezes tenho receio de ficar transtornado, ao 
ponto de todo o meu corpo começar a tremer. 

1 2 3 4 5 6 

18. Se um reputado e respeitado conferencista faz uma afirmação que eu penso não 
ser exacta, gostaria que o público compreendesse também o meu ponto de vista. 

1 2 3 4 5 6 

19. Evito discutir preços com os vendedores. 1 2 3 4 5 6 
20. Quando faço qualquer coisa de importante e válida, esforço-me de maneira que 
os outros dela tenham conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 

21. Sou uma pessoa aberta e franca nos meus sentimentos. 1 2 3 4 5 6 
22. Se alguém espalha histórias falsas e de mau gosto a meu respeito, procuro 
imediatamente essa pessoa e peço-lhe as devidas explicações. 

1 2 3 4 5 6 

23. Sempre que digo um não a alguém, passo um mau bocado. 1 2 3 4 5 6 
24. Tenho tendência a conter as minhas emoções em vez de dar uma descompostura. 1 2 3 4 5 6 
25. Queixo-me quando um serviço é mal feito, seja ele num restaurante ou num outro 
sítio qualquer. 

1 2 3 4 5 6 

26. Quando me fazem um elogio, por vezes não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 
27. No cinema, no teatro ou numa conferência, se um casal perto de mim começar a 
falar em voz alta, peço-lhes para se calarem ou irem para outro lugar. 

1 2 3 4 5 6 

28. Para que alguém me passe à frente numa fila, necessita de ter uma boa 
explicação. 

1 2 3 4 5 6 

29. Sou rápido na expressão das minhas emoções. 1 2 3 4 5 6 
30. Há momentos em que não sei o que dizer. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 



Parte IV 
 
A supervisão e acompanhamento de estudantes de enfermagem em ensino clínico assume-se como um 
ponto fulcral na formação de novos enfermeiros. 
As questões que se seguem destinam-se a avaliar os seus sentimentos em relação ao comportamento 
do enfermeiro que supervisionou o ensino clínico. Assim, assinale com um círculo a opção que melhor 
corresponde ao seu caso pessoal, tendo em consideração que as questões se referem ao modo como se 
sentiu neste último ensino clínico. Procure responder sem evasivas, evitando ser influenciado por 
quaisquer reacções que orientem a resposta num sentido diferente. Nesse sentido, procure responder 
de forma rápida e sem pensar demasiado na resposta. Para cada uma das questões, escolha uma das 
seguintes opções: 

- 1 – Nunca 
- 2 – Raramente 
- 3 – Ocasionalmente 
- 4 – Frequentemente 
- 5 – Sempre 

 
1. O meu supervisor reconhece a minha capacidade para prestar cuidados com qualidade. 1 2 3 4 5 

2. O meu supervisor tenta reconhecer as minhas necessidades. 1 2 3 4 5 

3. O meu supervisor conhece-me suficientemente bem para saber quando estou 

preocupado com os cuidados do meu doente. 
1 2 3 4 5 

4. O meu supervisor tenta compreender o meu ponto de vista quando eu falo com ele. 1 2 3 4 5 

5. O meu supervisor tenta reconhecer as minhas necessidades, por exemplo informando-

me do que espera de mim quando estou a trabalhar com os meus doentes. 
1 2 3 4 5 

6. Eu posso confiar no meu supervisor quando  peço ajuda, por exemplo, se as coisas não 

estiverem a correr bem entre mim e meus colegas de trabalho ou entre mim e os clientes 

e/ou as suas famílias. 

1 2 3 4 5 

7. O meu supervisor mantém-me informado de todas as principais mudanças no ambiente 

ou na organização do trabalho. 
1 2 3 4 5 

8. Eu posso confiar no meu supervisor para ouvir todas as observações que eu possa fazer 

a seu respeito. 
1 2 3 4 5 

9. O meu supervisor mantém-me informado de todas as decisões que sejam tomadas a 

respeito dos meus doentes. 
1 2 3 4 5 

10. O meu supervisor estabelece um equilíbrio entre os meus  interesses e os dos 

clientes/famílias. 
1 2 3 4 5 

11. O meu supervisor encoraja-me mesmo nas situações difíceis 1 2 3 4 5 

12. O meu supervisor faz questão de  expressar a sua apreciação quando faço um bom 

trabalho. 
1 2 3 4 5 

13. O meu supervisor respeita-me como pessoa. 1 2 3 4 5 

14. O meu supervisor tem tempo para me ouvir. 1 2 3 4 5 

15. O meu supervisor reconhece as minhas capacidades e áreas a serem desenvolvidas 1 2 3 4 5 

Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 
 
Muito agradecido pela sua colaboração. Desejo que tenha um óptimo dia. 
 
 
Luís Paiva 
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