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ANEXO 1 
 

Orientações para a observação 
 
 
 
 
 
 



ORIENTAÇÕES PARA A OBSERVAÇÃO 
 

Locais a observar 

A - Unidades de internamento onde os 
alunos vão desenvolver ensino clínico. 

- Gabinete de enfermagem; 
- Salas de trabalho; 
- Unidades dos doentes/enfermarias; 
- Corredores. 

B – Áreas de trabalho onde os alunos 
desenvolvem actividades complementares ao 
ensino clínico mas integradas neste. 

- Salas de aula;  
- Gabinetes ou salas de reuniões; 
- Mesa do café/espaço de convívio. 

Guião de Observação 

A - Nas unidades de 
internamento 

- Cumprimentar as pessoas internadas; 
- Responder a solicitações apresentadas; 
- Participar (depois de iniciado) no diálogo estabelecido por 
alunos, enfermeiros, professor e doentes; 
- Não interferir nos cuidados com qualquer orientação; 
- Não estimular ou desencadear a interacção; 
- Mostrar disponibilidade para qualquer colaboração pontual e sob 
solicitação; 
- Acompanhar o desenrolar de actividades, preferencialmente 
desde o planeamento à avaliação; 
- Afastar-se sempre que seja percebido o constrangimento dos 
doentes ou seus familiares; 
- Deambular pela unidade; 
- Observar o desenrolar da actividade e toda a interacção que 
ocorre;  
- Não tomar notas (nos momentos de observação da actividade). 
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B - Noutros espaços/áreas 
de observação 

- Cumprimentar os presentes à chegada (cumprimento social); 
- Reforçar o pedido de autorização de presença; 
- Posicionar-se de modo discreto e onde consiga observar todos 
os presentes; 
- Não interferir no desenrolar da actividade que observa; 
- Fazer registos (tópicos de referência); 
- Estar atento às posturas e participação dos intervenientes; 
- Não intervir/manter-se em silêncio. 
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A - Na unidade de 
cuidados: 

1 - Os estudantes 

- Como chegam os estudantes; 
- Que postura adoptam e como se posicionam; 
- Como abordam as pessoas doentes; 
- Como abordam outros profissionais ou pessoas presentes; 
- Como e quando se dirigem e interagem com os enfermeiros; 
qual o objectivo; qual a reacção; 
- Como e quando interagem e se dirigem ao docente; qual o 
objectivo; razão subjacente à interacção; 
- Como se relacionam entre si; Qual a finalidade; 
- Que actividades realizam (tipologia); Em que circunstâncias a 
realizam; Sob solicitação de quem; 
- Na realização da actividade: como interagem; com quem 
interagem; que postura adoptam. 



2 – Os docentes 

 
- Como cumprimentam; 
- Que postura adoptam e como se posicionam; 
- Como abordam os estudantes (expressão facial, outra 
comunicação; ...); 
- O que falam com os estudantes (conteúdo, tempo e modo); 
- Como se dirigem e interagem com os enfermeiros; 
- Como interagem e se dirigem às pessoas internadas; 
- Que actividades desenvolvem com os estudantes; 
- Que actividades desenvolvem com os enfermeiros; 

3 – Os enfermeiros - Que postura adoptam perante o aluno e o docente; 
- Como se dirigem ou abordam os alunos; 
- Como e quando interagem com os alunos; 
- Como envolvem os alunos na actividade quotidiana; 
- Como se relacionam entre si no que se prende com os alunos; 
- Quando e como solicitam o docente; 

4 - O ambiente/contexto - Aspectos arquitectónicos gerais; 
- O ruído; 
- Condições higiénicas; 
- A luminosidade/arejamento/condições ambientais 
- Outros factores; 
- Clima afectivo/cultural. 

B - Noutros espaços/áreas 
de observação 

- Elementos caracterizadores do espaço (físico, humano, ...); 
- Como chegam os intervenientes (expressão facial, interacção, 
...); 
- Como cumprimentam; 
- Como se distribuem no espaço e que postura adoptam; 
- Com quem falam. Sobre o que falam.  
- Participação activa/passiva na actividade;  
- Comportamento dos participantes (alunos, docentes, enfermeiros); 
- Objectivo (s) da actividade a desenvolver; 
- Como termina a actividade. 

Apresentação pessoal - Uso de bata branca sobre vestuário normal (apenas para protecção);  
Uso de material de escrita (bloco de apontamentos e esferográfica). 
Tempo de observação – Variável e de acordo com o plano de actividades para os estudantes.  

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 
Questionário para caracterização dos estudantes 

 



Caracterização do Estudante: Recolha de informação 

 

 

Este documento destina-se a obter dados que permitam caracterizar cada estudante participante no 

estudo que estou a realizar, intitulado “O primeiro ensino clínico na formação do estudante de 

enfermagem”. Assim, solicita-se que responda às questões seguintes, fornecendo os elementos que 

não considerar violadores da sua privacidade e individualidade.  

Às perguntas abertas que formulei associei alguns aspectos que o(a) podem orientar na resposta, 

peço-lhe que responda o mais pormenorizadamente possível. 

Obrigado pela sua empenhada participação.  

 

ESCOLA ______ 

� Sexo: ______________________________            Idade: ___________________________ 

� Natural de: ________________________________________________________________ 

� Reside em (só localidade): ____________________________________________________ 

� O seu agregado familiar é composto por:  

• Pai   

• Mãe   

• Irmãos  

• Outros   Especifique: ________________________________________________ 

 

� Qual a ocupação dos elementos do seu agregado familiar? (profissão; outras; …) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Identifique outras ocupações ou actividades extra-curriculares que desenvolve.  

• Trabalho                        _ 

• Actividade desportiva   

• Actividade de voluntariado  

• Actividades de lazer   

• Outras     

Especifique:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

� A escolha do Curso de Enfermagem aconteceu por: 

• Motivação e gosto pessoal              

• Reconhecimento social    

• Facilidade de emprego   

• Situação particular de vida              

• Outra situação    

Por favor, pormenorize a(s) sua(s) opção(ões): _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Esta é a sua primeira matrícula neste ensino clínico?     Sim   Não   

Se respondeu não, descreva o que ocorreu: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

� Considera que já vivenciou situações (incidentes, factos, pessoas, …) que possam influenciar 

na sua aprendizagem neste ensino clínico? Explique-o. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Como se caracteriza enquanto estudante?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Maria Isabel Fernandes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 
Guião da primeira entrevista aos estudantes 



GUIÃO de 1ª ENTREVISTA aos ESTUDANTES   

 
Objectivos: 

- Caracterizar, na perspectiva dos estudantes, o que representa o primeiro impacto de interacção com a 
prática de enfermagem nos contextos de prestação de cuidados; 

- Colher dados que facilitem a focalização da observação do estudante e/ou do supervisor; 
- Compreender quais os recursos que o estudante percepciona para a sua aprendizagem em ensino 

clínico hospitalar. 
 

Designação Objectivos específicos Formulário/Questões (ex.) Observações 
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- Legitimar a entrevista;  
- Motivar o entrevistado; 
- Esclarecer dúvidas 

Enquadramento da realização 
da entrevista na investigação; 
Reforçar a importância da 
participação activa do 
estudante; 
Garantir o anonimato do 
entrevistado e a 
confidencialidade da 
informação. 

Esclarecer todas as dúvidas 
que forem apresentadas; 
Garantir a interrupção da 
gravação se o entrevistado o 
solicitar; 
Clarificar a metodologia de 
realização da entrevista. 
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- Conhecer as concepções de 
ensino clínico do entrevistado 

Que conceito de ensino clínico 
foi desenvolvendo durante a 
sua formação escolar? 
O início desta experiência 
formativa, no contexto de um 
serviço de saúde, alterou esse 
conceito? 
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- Caracterizar a percepção do 
estudante sobre o ambiente 
de aprendizagem; 
- Conhecer os sentimentos 
percebidos no período de 
acolhimento e integração na 
unidade de internamento. 

Como caracteriza o ambiente 
da unidade de internamento 
onde está a decorrer o ensino 
clínico? 
Que sentimentos tem 
vivenciado neste primeiro 
contacto com este contexto de 
prática de cuidados? 
Que sentimentos tem 
vivenciado neste contacto com 
a actividade dos profissionais 
de enfermagem? 

Pede-se ao entrevistado para 
seleccionar e descrever a 
importância de um 
momento/episódio particular 
da primeira semana, caso ele 
esteja a ter dificuldade em 
responder às questões.  
A partir da descrição surgem 
sub-questões orientadoras da 
colheita de informação. 

E
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s - Compreender as 
expectativas que tem 
relativamente a si e aos 
outros para o processo de 
aprendizagem. 

- Que expectativas tem de 
desenvolvimento das suas 
aprendizagens neste ensino 
clínico? 
- Dos vários intervenientes no 
ensino clínico que contributos 
espera? A que nível(eis)? 
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- Validar a globalidade das 
respostas; 
-Perspectivar continuidade da 
investigação e envolvimento 
do entrevistado; 
-Agradecer disponibilidade e 
colaboração; 

 
Ouvir o conteúdo gravado se 
surgirem dúvidas sobre as 
respostas apresentadas 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

Guião da segunda entrevista aos estudantes 



GUIÃO da 2ª ENTREVISTA aos ESTUDANTES  
 
Objectivos:  

- Compreender qual o impacto, que a interacção com os diferentes actores em contexto de prestação 

de cuidados, tem para o estudante do Curso de Licenciatura em Enfermagem; 

- Conhecer os recursos percepcionados pelo aluno e como influenciam o seu desenvolvimento e 

aprendizagem durante o primeiro ensino clínico. 

 

Designação Objectivos específicos Formulário/Questões (ex.) Observações 
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- Legitimar a entrevista;  
- Motivar o entrevistado; 
- Esclarecer dúvidas 

Enquadramento da realização da 
entrevista na investigação; 
Reforçar a importância da 
participação activa do estudante; 
Garantir o anonimato do 
entrevistado e a confidencialidade 
da informação. 

Esclarecer dúvidas que 
forem apresentadas; 
Garantir a interrupção da 
gravação se o entrevistado o 
solicitar; 
Clarificar a metodologia de 
realização da entrevista. 
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aprendizagens e a que 
níveis foram desenvolvidas; 
- Conhecer os factores 
facilitadores e 
condicionadores do 
processo de aprendizagem. 

Que aprendizagens mais 
significativas considera ter feito 
neste período de ensino clínico? 
Que factores/situações considera 
terem dificultado a sua 
aprendizagem e desenvolvimento? 
Quais os principais factores que 
identifica como facilitadores do seu 
desenvolvimento e aprendizagem? 

Solicita-se ao entrevistado 
exemplificação com 
descrição de situação 
consideradas relevantes aos 
vários níveis. 
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- Caracterizar o processo 
de supervisão dos 
estudantes em ensino 
clínico; 
-.Compreender a relevância 
para o processo de 
aprendizagem das várias 
estratégias de supervisão 
utilizadas. 
- Compreender os papéis 
supervisivos dos vários 
actores. 

- Como caracteriza o processo de 
supervisão deste ensino clínico? 
- Como é que o processo e a forma 
como é feita a supervisão do ensino 
clínico influencia o seu 
desenvolvimento e aprendizagem? 
- Quais as estratégias de 
supervisão percepcionadas como 
mais formativas? 
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Conhecer a evolução de 
sentimentos identificados 
pelo estudante durante o 
ensino clínico; 
Compreender factores 
desencadeadores de 
reacções emocionais 
significativas. 

- Com o decorrer do ensino clínico 
que sentimentos foi vivenciando? 
- Que situações lhe têm provocado 
reacções emocionais que considere 
globalmente positivas? 
- Que situações lhe provocam 
sentimentos que considere menos 
positivos? 
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- Identificar a representação 
actual do que é ser 
enfermeiro; 
- Compreender a influência 
do primeiro ensino clínico 
no conceito “ser enfermeiro” 

- Actualmente que conceito tem 
sobre o que é ser enfermeiro ou 
enfermagem? 
- Este período de prática, em 
contexto hospitalar, que influencia 
teve nesse conceito ou na sua 
representação do que é “ser 
enfermeiro”? 
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- Validar a globalidade das 
respostas; 
- Apresentar a continuidade 
da investigação e o 
envolvimento do 
entrevistado; 
- Agradecer disponibilidade 
e colaboração; 

 
Ouvir o conteúdo gravado 
(se necessário) 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 5 
 

Guião da terceira entrevista aos estudantes 



GUIÃO da 3ª ENTREVISTA aos ESTUDANTES   

 
Objectivos:  
- Compreender o que representou o primeiro ensino clínico para o estudante do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem um ano após a sua realização;  

- Conhecer o que foi sentido como mais marcante na primeira experiência formativa em contexto de prática 

clínica, isto é, quais as aprendizagens que os estudantes agora percepcionam como significativamente 

formativas; 

- Conhecer como os estudantes percepcionam a influência que o primeiro ensino clínico está a ter, na 

continuação do seu percurso curricular, isto é, como os marcou e está a marcar;  

- Compreender a percepção que os estudantes têm sobre o papel dos profissionais, supervisores, envolvidos 

no seu processo supervisivo, bem como a influência que tiveram no seu desenvolvimento e aprendizagem; 

- Conhecer os sentimentos que emergem ao relembrar as primeiras experiências de prática de cuidados no 

primeiro ensino clínico da sua preparação académica; 

- Identificar sugestões dos estudantes passíveis de potenciarem o impacte formativo do 1º ensino clínico. 

 

Designação Objectivos específicos Formulário/Exemplos de questões Observações 
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- Legitimar a entrevista;  
- Motivar o entrevistado; 
- Esclarecer dúvidas 

Enquadramento da realização da 
entrevista na investigação; 
Reforçar a importância da 
participação activa do estudante; 
Garantir o anonimato do entrevistado 
e a confidencialidade da informação. 

Esclarecer todas as 
dúvidas que forem 
apresentadas; 
Garantir a interrupção da 
gravação se o entrevistado 
o solicitar; 
Clarificar a metodologia de 
realização da entrevista. 

Pe
rc
ep
çã
o 
so
br
e 
a 
ap
re
nd

iz
ag
em

 
de
se
nv
ol
vi
da
 

- Compreender o que 
representou o primeiro ensino 
clínico para o estudante do 
Curso de Licenciatura em 
Enfermagem, um ano após a 
sua realização;  
- Conhecer o que foi sentido 
como mais marcante na 
primeira experiência 
formativa em contexto de 
prática clínica, isto é, quais 
as aprendizagens que os 
estudantes agora 
percepcionam como 
significativamente formativas; 

- Quais os grandes contributos que 
considera que o primeiro ensino 
clínico lhe trouxe?    
- Que aprendizagens fez no primeiro 
ensino clínico e que considera terem 
sido mais relevantes para a sua 
formação? Porquê? 
- Que competências desenvolveu e a 
que níveis?  
 

Solicita-se ao entrevistado 
questões complementares 
como: 
- No desenvolvimento de 
competências relacionais? 
- No desenvolvimento de 
competências técnico-
científicas/clínicas? 
- No desenvolvimento de 
competências sócio-
afectivas e morais/domínio 
pessoal e psicossocial? 
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- Compreender a percepção 
que os estudantes têm sobre 
o papel dos profissionais, 
supervisores, envolvidos no 
seu processo supervisivo no 
primeiro ensino clínico, bem 
como a influência que tiveram 
no seu desenvolvimento e 
aprendizagem; 

Quais os factores que consegue 
identificar como determinantes para o 
seu sucesso, para a sua 
aprendizagem?  
Que contributo(s) teve o processo 
supervisivo para o seu ensino clínico? 
Que contributo(s) tiveram as 
estratégias supervisivas utilizadas 
pelos seus supervisores? 
Pensando comparativamente em si e 
no contexto onde aprendeu, qual o 
que considera ter sido mais influente, 
mais determinante para a sua 
formação?  

Se necessário pedir que 
explicite aspectos ligados 
a:  

- enfermeiros,  
- serviço,  
- professores,  
- doentes,  
- amigos, ... 

Im
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- Conhecer como os 
estudantes percepcionam a 
influência que o primeiro 
ensino clínico tem/está a ter, 
na continuação do seu 
percurso curricular, isto é, 
como os marcou/está a 
marcar ou não e porquê; 
- Identificar sugestões dos 
estudantes passíveis de 
potenciarem o impacte 
formativo do 1º ensino 
clínico. 

O que representou no seu percurso 
formativo, o primeiro ensino clínico? 
Que impacto teve, o ensino clínico, 
na sua formação? 
Em que situação(ões) transferiu 
alguma(s) das aprendizagens que fez 
no primeiro ensino clínico para outros 
momentos no seu curso?  
Considera que o ensino clínico 
ocorreu no momento certo do seu 
percurso enquanto estudante de 
enfermagem? Porquê?  
Neste momento qual a sua percepção 
sobre o que deveria ser diferente 
nesta unidade curricular? Porquê? 

Solicitar exemplificação, se 
necessário.  

Apresentar uma situação 
hipotética para 
intervenção: Imagine que 
era desafiado a ir preparar 
um grupo de colegas seus 
que estão para iniciar o 
ensino clínico que iniciou 
há um ano atrás e aceitou 
o desafio. O que diria aos 
seus colegas? Quais os 
pontos que iria abordar? 
Porquê?  
 

 
Se
nt
im
en
to
s 

 

- Conhecer que sentimentos 
lhes suscitam o relembrar as 
primeiras experiências de 
prática de cuidados no 
primeiro ensino clínico da sua 
preparação académica; 

- Ao pensar no primeiro ensino clínico 
quais as primeiras imagens que lhe 
vêem à cabeça? Qual a primeira 
percepção, a principal imagem que 
retém do primeiro ensino clínico (nas 
primeiras semanas)? 
- Globalmente guarda que tipo de 
sentimentos relativamente ao 
primeiro ensino clínico?  

Solicita-se a descrição de 
uma experiência que tenha 
sido marcante 
emocionalmente 

C
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- Validar a globalidade das 
respostas e a forma de 
contacto para validação das 
transcrições e análise; 
- Perspectivar a continuidade 
do envolvimento do 
entrevistado; 
- Agradecer a disponibilidade 
e colaboração; 

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANEXO 6 
 

Guião da entrevista aos docentes  



GUIÃO de ENTREVISTA aos DOCENTES 
 
Objectivos: 

- Compreender o que representa o primeiro ensino clínico do CLE para o docente responsável pela sua 
supervisão; 

- Caracterizar o processo supervisivo do primeiro ensino clínico do estudante de enfermagem; 
- Conhecer as potencialidades e constrangimentos do processo supervisivo, que surgem ao longo do 

primeiro ensino clínico hospitalar; 
- Compreender a perspectiva do docente sobre os recursos percepcionados pelo aluno para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento no ensino clínico hospitalar. 
 

Designação Objectivos específicos 
Formulário/Exemplos de 

questões 
Observações 

In
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- Legitimar a entrevista;  
- Motivar o entrevistado; 
- Esclarecer dúvidas 

Enquadramento da realização da 
entrevista na investigação; 
Reforçar a importância da 
participação activa do docente; 
Garantir o anonimato do 
entrevistado e a confidencialidade 
da informação. 

Esclarecer todas as dúvidas 
que forem apresentadas; 
Garantir a interrupção da 
gravação se o entrevistado o 
solicitar; 
Clarificar a metodologia de 
realização da entrevista. 

C
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- Conhecer as concepções de 
ensino clínico do entrevistado 

Como conceitua ensino clínico? 
Que diferenças e especificidades 
coloca no seu conceito de 
primeiro ensino clínico? 

 

Pl
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Compreender as estratégias 
adoptadas para o 
planeamento do ensino 
clínico. 

Que trabalho de planeamento, 
prévio ao início do ensino clínico, 
foi desenvolvido? 
Como procede para gerir as 
actividades dos estudantes ao 
longo do ensino clínico? 
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Caracterizar o processo de 
supervisão; 
Compreender os papéis 
atribuídos e assumidos por 
cada um dos actores; 
Conhecer as estratégias de 
supervisão adoptadas pelos 
actores e a valoração 
atribuída. 

Como caracteriza o processo de 
supervisão dos estudantes no 
ensino clínico? 
Quais os papéis que estão 
atribuídos a cada um dos 
supervisores do ensino clínico?  
Quais as formas de articulação 
entre supervisores do ensino 
clínico e como se processam? 
Que estratégias de supervisão 
são adoptadas ao longo do 
ensino clínico? Com que 
finalidade? Há especificidade por 
se tratar do primeiro ensino 
clínico? 
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Compreender qual a 
concepção do docente sobre 
os estudantes, as suas 
aprendizagens e a sua 
percepção sobre o processo 
de supervisão. 

Que aprendizagens considera 
que o aluno mais valoriza no 
primeiro ensino clínico? 
Quais as estratégias de 
supervisão que considera mais 
facilitadoras do desenvolvimento 
formativo do estudante no 
primeiro ensino clínico? 

 

C
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 - Validar a globalidade das 

respostas; 
- Dar conhecimento da 
continuidade da investigação; 
-Agradecer disponibilidade e 
colaboração; 

 
Dialogar sobre a forma de 
contacto para obter validação 
das transcrições e análise. 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 

Transcrição de entrevista a estudantes (1ª) 



1ª Entrevista Caso – A 

Entrevista – Estudante N (Codificada A-1-N)   

Sexo – Feminino 

Idade – 20 anos 

Data - 17/02/06  

Local – Gabinete da Srª Enfermeira Chefe (serviço Neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra) 

 

Introdução – Explicação do enquadramento da realização da entrevista na investigação e dos seus 

objectivos. Reforçar a importância da participação activa do estudante. Garantir o anonimato e a 

confidencialidade da informação  

Conteúdo da Entrevista 

- A primeira questão que eu gostava de lhe colocar era: Antes de iniciar esta semana tinha 

formulado um conceito de ensino clínico, tinha desenvolvido uma ideia. Que conceito me 

consegue reportar que tinha de ensino clínico? 

N – Eu acho que aquilo que eu pensava não é …, na semana passada antes de vir para cá, não é 

muito diferente daquilo que vim encontrar, aqui. Por exemplo, alguns aspectos que os 

professores me tinham (:::) nos tinham dito e tudo mais eu achava que, se calhar é um bocado de 

exagero, mas agora estou a constatar que se calhar não. Lembro-me, por exemplo de a 

professora dizer que nós tínhamos todos Parkinson quando vínhamos para cá e é mesmo 

verdade! Assim basicamente … 

- Mas o seu conceito era o de um período em que eu vou desenvolver aprendizagens ou é um 

período em que eu vou demonstrar competências? 

N – Exactamente. Eu tinha mais, antes de vir para cá, era mais a ideia que tinha que demonstrar 

competências mas aqui fico mais com a ideia que vou é aprender, a partir de agora vou é 

aprender. Pronto, claro que fiquei com as noções teóricas do ano passado mas é muito diferente. 

- Nesta semana? Foi esta semana que fez mudar esse seu conceito? Que actualmente regrediu 

um pouquinho? 

N – Sim, é verdade. 

- Neste momento definiria ensino clínico como … 

N – A verdadeira fase de aprendizagem do curso de enfermagem. Muito sinceramente! Muito 

sinceramente! Porque nós, por exemplo nas frequências e exames é tamanha (:::), a quantidade 

de matéria… que uma pessoa é quase carregar, descarregar. Na maioria, as coisas que nós 

achamos mais interessantes são as que ficam. Aqui é que vai mesmo ... é que vamos mesmo 

aprender e fixar as coisas, eu pelo menos acho que sim. 

- Outra coisa, se eu lhe pedisse que me caracterizasse esta unidade, claro no que respeita à sua 

aprendizagem, como é que é o ambiente do ponto de vista físico, relacional, …? 



N – As condições do serviço como é notório não são das melhores, mas a equipa principalmente, 

de acordo com as condições que tem acho que faz um óptimo trabalho, mesmo. Nós vamos ter 

aqui um ponto de referência, eu acho … acho mesmo que tivemos muita sorte no serviço em que 

… Pelo menos aqueles que eu tive oportunidade de estar mais, de contactar mais, põem mesmo 

em prática aquilo que nós aprendemos em teoria, digamos assim. Eu pelo menos tinha muito a 

ideia, ai vamos aprender tudo isto mas eu duvido muito que sigam estes passinhos todos e (++) 

mas aqui, sim. 

- Mas aqui isto tudo, este primeiro contacto fez-lhe, provocou-lhe esta semana muitos 

sentimentos, muita … 

N – Muitos, muitos. 

- Então fale-me um pouquinho sobre isso, se puder? 

N – Eu vou dar-lhe um exemplo. Ontem … 

- Depois eu quero um exemplo mas primeiro, se possível,eu gostaria que me falasse no geral. 

Também pode ser ao contrário se preferir? 

N – Não, tanto faz. Eu, pelo menos (:::) senti uma confusão, uma confusão ..., digamos, uns dias 

eu estava mesmo motivada e pensava, é mesmo isto que eu quero. Porque no fundo o estágio é a 

constatação real se a enfermagem é mesmo o que nós queremos, realmente. Ontem, por 

exemplo, ontem eu já saí daqui mais com aquela ideia, se calhar não (:::) esperava que fosse 

assim. Hoje já estou outra vez muito motivada, este dia … 

- Tem havido sentimentos, … 

N – Complexos. 

- De que tipo, por exemplo? 

N – Lidar com pessoas idosas, as higienes. Porque eu tinha muito a ideia vou levar aquilo 

mesmo … (Muita indefinição e aparente dificuldade em continuar a ideia) 

- São situações que causam, por vezes, alguma repugnância? 

N – Exactamente, eu achava que iria ter um pouco mais de força, digamos assim, nesse aspecto e 

principalmente ontem fiquei um bocadinho assim (++) chocada. 

- Foi um pouquinho violento? 

N – Hoje já ultrapassei, pelo menos já estive muito melhor. 

- E momentos de tensão, de medo, de ansiedade, tem havido?  

N – Foi quando comecei a reparar que realmente, por exemplo quando começava a tremer a 

aspirar uma ampola. Mas principalmente quando me observavam, porque quando não me 

observavam eu estava ali normalmente. (risos) Quando não me estavam a observar eu estava … 

pronto, reparei nisso e estava a ficar preocupada realmente. 

- Porque é que acha que é assim? 



N – Eu acho que é porque eu sou muito ansiosa, sou muito ansiosa por natureza. E (++) acho 

que deve ser por aí e então quando estava a fazer um teste de glicémia, por exemplo, a uma 

senhora em que estavam os familiares, todos à volta, e então tinha muita gente a observar-me e 

então eu já comecei a tremer um pouquinho. 

- Agora tente ver se consegue, lembrar-se de, durante a semana, um episódio particularmente 

significativo e descreva-mo. 

N – Ali a Srª XXX tenho falado muito com ela, disseram-me que ela era um caso social, não há 

a certeza se é vítima de maus tratos ou não, e … 

- Sabe-se à partida que é uma situação problemática. 

AN – Eu tenho ido falar com ela e tive dificuldade não sei se por experiência própria, não sei. 

Estava a falar com ela e perguntei-lhe há quantos anos é que  era viúva e não sei quê e ela disse-

me que era há muitos anos, que ficou viúva muito nova. Então eu disse-lhe: grande mulher que a 

senhora foi, ter de criar os filhos sozinha! Ela depois começou logo com aquela conversa de, 

pois mas os filhos nem sempre dão valor, não sei quê. Aquilo começou-me assim a pecar um 

bocado. 

- Criou-lhe um sentimento menos positivo? 

N – Sim, sim, foi. 

- Esta terá sido uma das situações particularmente mais marcantes? 

N – Mais marcantes? Digamos em que eu me senti mais, em que as emoções vieram à flor da 

pele, digamos assim. 

- Deixe-me fazer só mais uma questão. Há bocadinho disse-me “se calhar por experiência 

própria”, porquê? Porque não tem lidado muito com essas situações? 

N – Não por experiência própria porque, a minha mãe também, eu fiquei sem pai muito 

pequenina. Não tenho pai e a minha mãe também teve de me criar a mim e ao meu irmão e 

realmente custa-me aceitar que os filhos não dêem valor ou que pelo menos não respeitem pelo 

menos a mãe. A minha mãe é tudo para mim, digamos assim! 

- Por aquilo que eu tenho percebido não tem tido contactos com idosos … 

N – Tenho, sim tenho. 

- Em termos de cuidar de idosos, dependentes, nestes termos? 

N – Assim não. 

- Então talvez por isso esteja a ser particularmente mais difícil. 

N – Sim, propriamente observar corpos de pessoas idosas, nunca tinha tido oportunidade, não… 

- Quando observa um corpo de uma pessoa idosa o que é que isso lhe transmite? 



N – Eu acho que é mais curiosidade, saber como é e …! Agora já é mais, mas há sempre aquela 

curiosidade, ver como é a pele, saber como ficam os órgãos, como é … tudo e mais alguma coisa 

nunca tinha observado, nunca tive oportunidade, nem os meus avós nem nada do género. 

- Deixe-me fazer uma questão sobre isso. Ao cuidar de uma pessoa em termos de cuidados de 

higiene, sente isso? 

N – Não, nos meus irmãos, só. 

- Mas doutra pessoa, doutro adulto? 

N – É super difícil, ontem principalmente, foi quando eu, digamos, entrei mais em acção, foi 

ontem e custou, fiquei impressionada (risos de aparente nervosismo). 

- Agora queria que me falasse doutra área, deixemos os sentimentos. Expectativas em termos 

de aprendizagem neste ensino clínico, que expectativas tem de desenvolver mais ou menos, 

que áreas, aqui …? 

N – Aqui estou a desenvolver muito a parte neurológica, do cérebro, fisiologia, anatomia, já 

estive a ter umas lições com o enfermeiro XXX, muito (:::), pelo menos para mim em anatomia e 

fisiologia essa parte sempre foi a mais complicada e agora vou ter oportunidade de a aprofundar 

e se calhar perceber bem o que não tinha percebido até agora. 

- Fundamentalmente dos conhecimentos. Acha que essa é a sua grande expectativa em termos 

do ensino clínico? 

N – E também a parte relacional e a parte dos cuidados. Relacional, eu na minha vida digamos 

assim, sempre tive oportunidade de me relacionar com pessoas idosas, agora mesmo nos 

cuidados, estou a falar mais em termos dos cuidados, acho que aqui vou ficar traquejada. 

- Agora falta só mais um aspecto que se prende com as suas expectativas. Falou-me das 

expectativas e para esse cumprimento, digamos, das suas expectativas sabe que pode contar 

com um docente, uma equipa de enfermagem, com colegas, consigo. De cada um destes o 

que espera? Se espera, mas é claro que espera? 

N – Claro. Eu acho que eu tenho de esperar mais é de mim. Sem dúvida. (risos). O que espero de 

mim? (:::) Um exemplo. Tenho, o interesse tenho não é, mas ir cada dia buscando as coisas que 

mais me causaram dúvidas, (:::) sei lá doenças por exemplo, estou a dar o exemplo daquele 

senhor que tem a doença de Croisfeld Yacob, que é das vacas loucas … 

- Croisfeld Yacob. 

N – Por exemplo essa doença, ao sair vou pesquisar sobre isso. Dos meus colegas, damo-nos 

todos muito bem, espero solidariedade, digamos assim, trabalho em equipa, que nos ajudemos 

uns aos outros, tanto no estudo como aqui no próprio estágio. A equipa de enfermagem espero 

que, dentro dos limites digamos assim, … 

- Tem uma determinada expectativa, isto é, estes senhores enfermeiros, para mim, durante este 

estágio, a minha expectativa é que … 



N – É que me retirem as possíveis dúvidas que eu tenho, pois vou ter de certeza muitas dúvidas, 

também não digo todas, não é? Porque quando eles disserem: “Vai pesquisar!” também é 

normal. Que sejam abertos digamos assim, na relação que nos ponham à vontade o que até agora 

aconteceu sempre. 

- Mais alguma coisa que nesta primeira semana sobre o ensino clínico eu não tenha 

perguntado, uma situação particular e que gostasse de falar? 

N – Não, não há mais nada. Mas, se calhar outra coisa também que me chamou à atenção que foi 

a relação enfermeiro/doente (:::) a relação enfermeiro/ médico, a relação com os médicos. Isto é 

a minha opinião, não é. Aquilo que me diziam, que há médicos muito arrogantes e que se acham 

superiores aos enfermeiros ou coisa do género, aqui se calhar há um pouquinho isso, não com 

todos os médicos, eu só vi um exemplo. Eu fiquei assim … (:::), foi algo que me chamou à 

atenção também nestes dias. 

- De um modo menos positivo? 

N – Menos positivo, se calhar não têm o respeito que deviam. 

- Porquê, sente que não há respeito? 

N – Exactamente é isso mesmo, parece que há uns mais profissionais que outros. 

- Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 8 

 
Transcrição de entrevista a estudantes (2ª) 



2ª Entrevista Caso B B-2-D 

Entrevista - estudante D (B-2-D) 

Sexo - Feminino;  

Idade - 18 anos; 

Ano Curricular - 1º Ano CSE 

Data - 28/06/2006  

Local – Gabinete do serviço de Medicina do Hospital Pulido Valente 

 

Introdução – Contextualização da entrevista 

Conteúdo da entrevista 

- A primeira coisa que eu queria, era que me tentasse falar de aprendizagens que você tenha 

considerado muito importantes nestas primeiras semanas de ensino clínico.  

D – Estas semanas acho que foram bastante produtivas, aprendi muita coisa, mais do que nas duas 

primeiras semanas. Neste estágio eu pude fazer …, sei lá, pensos, tive uma intubação nasogástrica, 

tinha certos cuidados especiais, a terapêutica (é claro), a aspiração de secreções, … Houve muita 

coisa mesmo muita coisa que pude aprender. É diferente estar a fazer aqui no hospital de aprender lá 

na escola, é sempre diferente. Depois também a relação com os doentes, não é? Eu acho que neste 

estágio me senti mais … agora mais para o fim, mais à vontade. Para mim na primeira parte do 

estágio, aquela primeira abordagem é sempre mais difícil mas nesta já foi diferente, já fui com mais 

confiança, é diferente. Já consegui criar relações com os doentes.  

- Gostava que me apresentasse uma situação que do ponto de vista da comunicação tivesse 

sido particularmente importante, formativa em termos de aprendizagem? 

D – Está a falar da comunicação verbal? 

- Comunicação, aquilo que entender! 

D – Um doente que eu tive, que foi o Sr. X, não falava, em termos da comunicação, foi aí que 

realmente percebi que a comunicação não verbal é muito, mesmo muito importante, especialmente 

nestes doentes que é a única maneira que eles têm de comunicar connosco é mesmo o não verbal. 

Por vezes é muito difícil nós percebermos até que ponto as coisas são um problema para aquele 

doente se ele não nos diz, por vezes o Sr. X, nem sequer o não verbal manifestava, então (:::) para 

mim, se calhar posso pôr-me na situação do doente, pensava se tivesse isto realmente seria um 

problema para mim, mas até que ponto para ele aquilo é um problema? Realmente a comunicação é 

mesmo muito importante (++), é algo … Neste estágio ao fim e ao cabo pode aprender um 

bocadinho da cada coisa, como foi mais tempo, tive mais doentes, pode ter casos diferentes, uma 

variedade de casos aprendemos sempre coisas diferentes. 

- Aquilo que considera como aprendizagens mais importantes são os aspectos técnicos? 



D – Também, mas a parte da relação com os doentes também é muito importante e a da 

comunicação. 

- Naquilo que diz respeito à sua aprendizagem ao nível das suas concepções éticas como tem 

sido o seu desenvolvimento? 

D – Do ponto de vista ético pude aprender outras coisas. Aquele caso da doente da minha colega Y, 

que era Jeová e o problema das transfusões. Percebi que as coisas até se podem resolver a bem, a 

senhora até levou a transfusão mas não foi contra a vontade dela porque a senhora acabou por 

aceitar. As coisas, … a gente pode chegar sempre a um bom termo, falando com o doente (…), é 

preciso é (++) nós também temos é de respeitar aqueles princípios todos, é muito importante darmos 

a privacidade ao doente, darmos a informação toda ao doente, validar essa informação com o 

doente, etc isso tudo é muito importante e se isso tudo for cumprido acho que as decisões são 

sempre bem tomadas. 

- Tinha essa noção antes de vir para ensino clínico? 

D – Tinha a minha ideia mas só aqui é que realmente vi que é assim. Realmente na prática verifica-

se. 

- Fale-me agora naquilo que tem sido o seu desenvolvimento na sua capacidade de 

planeamento de cuidados, na concepção de cuidados de enfermagem? 

D – Eu acho que tenho vindo a melhorar, não muito (…) assim aquelas teorias, não. Acho que tenho 

vindo a melhorar assim aos bocadinhos. Agora comparando estes últimos dias com os primeiros 

acho que estou um bocadinho melhor porque chego a certas horas do dia, por exemplo às onze horas 

ou meio-dia e vejo que já está tudo mais ou menos encaminhado. Com o senhor X não era bem 

assim porque com ele também surgiam alguns imprevistos e atrasavam isto tudo mas com os outros 

doentes independentes ou semi-dependentes vejo que consigo. Penso, olha que realmente já lhe dei 

banho, já lhe fiz tudo, está tudo mais ou menos orientado. Antes não, eu por vezes chegava a estas 

horas e pensava, fiz isto e aquilo mas esqueci-me disto e lá ia eu toda atrapalhada buscar as coisas. 

Era uma atrapalhação. Agora já levo as coisas muito melhor, mais orientadas. 

- Podemos falar agora dos elementos que considera terem sido importantes para esta 

aprendizagem? Que aspectos ou factores, pensando apenas no ensino clínico, considera que 

têm sido facilitadores para a sua aprendizagem? 

D – A minha resposta é a mesma que na outra entrevista. As enfermeiras, todas as enfermeiras 

nossas orientadoras como as do serviço, elas estão sempre prontas a responderem-nos às nossas 

perguntas. Eu se tiver alguma dúvida, pergunto e elas respondem não fazem assim (:::) não deixam 

de colaborar. 

- Considera como o principal factor facilitador, as pessoas, a equipa de enfermagem e as duas 

docentes? 

D – Sim, a equipa e as nossas orientadoras. 



- Mas há factores ou não que considera que têm sido dificultadores? Ou pelo menos 

constrangedores à sua aprendizagem? 

D – Neste estágio? É difícil, só mesmo os meus nervos, a carga horária, porque se formos a ver eu 

chego a casa já muito tarde e cansada, nem sequer dá para eu estudar em casa. Se eu tivesse tempo 

dava para eu estudar em casa, até mesmo sobre a doença do meu doente e chegava cá, sabia muito 

melhor as coisas e até podia desenvolver muito melhor as coisas. Fisicamente isto é muito cansativo, 

cansa um bocado, eu pelo menos sinto isso! 

- O ambiente do serviço tem tido influência na forma como tem aprendido? E como?  

D – O ambiente, pronto nós vimos que todos os enfermeiros entre si se dão bem, falam bem uns com 

os outros, ajudam-se uns aos outros e até mesmo com os médicos. Pelo menos os enfermeiros têm 

abertura para falar com eles, isto dá logo um ambiente … pelo menos para eu me desinibir logo um 

bocado. Se fosse um outro ambiente em que eu visse que ninguém se ajudava e ninguém falava era 

outra coisa, mas assim o ambiente é propício. 

- Falou bastante do ambiente de cá mas no que se prende convosco, como é que se sentem 

acolhidos ou distanciados relativamente à equipa? Falou que a equipa de enfermagem se 

entendia muito bem, colaboravam muito bem entre eles e convosco? 

D – Também (++), mostram-se sempre disponíveis, se há alguma dúvida eles respondem, não (:::), 

estão sempre disponíveis para qualquer coisa, mesmo quando as enfermeiras estão ocupadas, para 

supervisionar um penso ou fazer uma punção, eles vão e também nos fazem perguntas como as 

orientadoras, o que também é bom, por um lado, (…). Acho que sim, que nos acolheram muito bem. 

- A sua preparação prévia, os seus conhecimentos prévios à vinda para aqui, para ensino 

clínico, como é que influenciou ou não, nesta questão, o ser mais fácil ou mais difícil 

aprender? 

D – Eu na teoria podia ter estudado um pouquinho mais, mas também há aquela coisa o cansaço e a 

falta de tempo. Mas aquilo que eu sei da teoria acho que me ajudou a perceber muita coisa aqui, 

porque as coisas fazem-se todas por alguma razão não é fazer por fazer. Há várias técnicas, por 

exemplo ao administrar um injectável tenho de fazer determinada coisa, mas porquê, não é só fazer 

por fazer, para fazer tenho que ver na teoria, consigo perceber como é que faz sentido. Se as 

orientadoras puxarem por mim ainda é mais fácil e vejo que as coisas fazem sentido. Também o 

contrário acontece, a prática ajuda muito à interiorizarão, se há coisas que eu lendo nem percebo 

muito bem, depois com a prática acaba por perceber um bocadinho melhor a teoria. 

- Há áreas que considere que não tinha conhecimentos ou que influenciaram de um modo 

menos positivo a forma como aprendeu? Claro que pode considerar que não há nenhuma 

lacuna importante nos seus conhecimentos. 

D – Assim uma área em especial penso que não. Tenho consciência que da teoria não sei muitas 

coisas mas é em geral, não é assim nada (++) em especial. 



- Gostaria agora que me caracterizasse a forma como são orientados. Fale-me um pouco sobre 

isso, a sua percepção sobre a orientação do vosso ensino clínico. 

D – Eu acho que temos uma boa orientação. As duas enfermeiras que estão connosco acho que 

puxam por nós, o que é bom. Também nos alertam quando nós estamos mais fracos, quando há 

algum déficit elas têm o cuidado de vir ter connosco dizer, olha que é melhor estudar isto (…) para 

não continuarmos o estágio todo, se calhar a fazer porcaria e deste modo temos tempo para emendar 

a tempo. Elas puxam por nós eu acho que elas puxam por nós, fazem as perguntas certas para nos 

fazer compreender. 

- Tem-se sentido sempre bem apoiada e orientada? 

D – Sim, sem dúvida.  

- Ao longo do ensino clínico houve muitas estratégias de orientação utilizadas, em muitos 

momentos. De todos eles o que considera mais formativo, isto é, de todos eles há algum que 

eleja como sendo aquele que teve mais contributos para si, em termos de aprendizagem?  

D -  Talvez a orientação individual que elas dão, sempre que elas nos vão ajudar. Todos nós somos 

diferentes e como tal eu tenho certas dificuldades que a minha colega não tem e vice-versa e elas 

vêm ter connosco um a um, se for o caso, e dão-nos essa orientação personalizada, digamos assim. 

- Mas há alguma delas que tenha sentido como particularmente importante? Mais formativa, 

digamos? 

D – Não, eu acho que não, em particular … O conjunto todo é bastante importante. 

- Aqui a vossa orientação está muito centralizada nas duas docentes mas existe uma 

articulação entre as docentes e a equipa de enfermagem no que diz respeito à vossa 

orientação. Como é que essa articulação influencia ou melhor, o facto de estarem 

completamente dependentes em termos de orientação das duas docentes ou não isso é 

facilitador para si ou é dificultador? O facto de haver muito mais pessoas que pudessem 

orientá-la era pior? 

D – Por um lado eu penso que é melhor assim. Sendo só as duas enfermeiras elas se calhar têm 

muito mais noção do nosso estado, das nossas capacidades. Se calhar, se fossem todos, se fosse a 

equipa toda, era um bocado de confusão.  

- Pode tentar explicar-me melhor isso? 

D - Para mim, se fosse a equipa toda não seria nem melhor nem pior especificamente para mim, 

porque a minha formação seria a mesma. É mais a noção que os orientadores têm sobre mim, eu 

acho que isso é que varia. 

- Sobre o conhecimento que têm de si, como é que está a evoluir, o que precisa mais ou o que 

precisa menos? 



D – Exactamente, se calhar perdia-se um bocado a informação, eu vou perguntar uma coisa a este 

outra àquele, se são sempre as mesmas enfermeiras elas têm muito mais informação, se eu tenho 

dificuldades, se eu não tenho dificuldades. Se calhar essa também é a melhor forma de me ajudarem. 

- Em que medida considera o questionamento que lhe é feito, em que medida considera que 

isso influencia no seu desenvolvimento? 

D – As questões? É uma influência positiva. Nós, por vezes, reclamamos, dizemos, faz-me tantas 

perguntas, põe-me nervosa. Isso é verdade mas depois se formos a ver é melhor para nós, até para 

ter a noção se sei a teoria ou não. Por vezes se não fizessem aquelas perguntas, se calhar não 

chegava a certos pontos que elas fazem nas perguntas. Elas vão perguntando por passos e vamos 

chegando à compreensão de tudo. Assim devagarinho e dizendo, muito bem e então porquê, o que 

falta mais. Se não fosse com as perguntas delas eu perdia-me por ali, se calhar não chegava a 

entender bem o porquê de certas coisas. 

- Não conhecia a justificação das coisas que fazia? 

D – Exactamente, porque há sempre um porquê, uma razão. Perguntando nós começamos a entender 

a importância das coisas e a razão das coisas. 

- Agora gostaria que me falasse em sentimentos. Nestas semanas de ensino clínico foi 

percepcionando em si alguns sentimentos, quais?  

D – Os meus sentimentos, eu agora já me sinto melhor mais desinibida, mais descontraída, mais 

confiante até mais confiante comigo mesma, com as minhas capacidades. Claro que continuo a 

sentir aquela (++), (:::) nervosismo, continuo a sentir (:::) não sei como hei-de dizer, desconfortável 

com doentes como o senhor X, assim doentes complicados, que não falam, que estão acamados e 

que têm tudo e mais alguma coisa, causam sempre um desconforto, uma coisa estranha, não sei bem 

como dizer. Tristeza e pensar como é que uma pessoa chega àquele ponto! Mas se calhar também é 

bom nós vermos uma doente como eu tive estes dois últimos dias, é bom, eu também me sinto bem 

porque ela está muito melhor e eu acho que vai ter alta hoje e também é bom saber que a senhora 

entrou cá com um AVC, está agora melhor e eu ajudei …pude ajudar aquela senhora, se calhar não 

tanto como os outros enfermeiros mas (…). Tenho consciência que ajudei a senhora porque ela 

mesmo já disse que sim, que gosta muito de mim, que eu a ajudei … Isso também é uma situação 

muito boa. 

- Há um conjunto de situações que lhe geram sentimentos positivos e essas situações que se 

prendem com os doentes geram-lhe sentimentos positivos? Mas há mais situações para além 

dessas recompensas dos doentes? 

D – Também há as recompensas das nossas orientadoras, quando faço alguma coisa bem e elas 

elogiam é claro que (:::) é muito bom. No dia em que fui chefe, nesse dia, quando elas disseram que 

sim que eu estive bem, claro que gostamos sempre de ouvir essas coisas. 

- E sentimentos negativos, o que é que lhe gera sentimentos negativos? E quais? 



D – Quando não consigo atingir um dado objectivo que propus a mim própria, ou quando faço 

alguma coisa mal. Quando elas me fazem alguma pergunta e eu tenho a consciência que devia saber, 

porque sei que dei aquilo e (++) não sei. Talvez os nervos também, quando elas fazem perguntas, 

quando elas começam a fazer aquelas perguntas às vezes muito puxadas, começo logo a ficar 

nervosa porque estou a ver aquilo a ir para um lado que eu não sei responder, então (…) (risos de 

alguma inibição e nervosismo) 

- Agora, neste momento, o que é que pensa que é ser enfermeiro ou enfermagem? 

D – Agora, pois a minha ideia já mudou um bocadinho. Eu tinha uma ideia que os enfermeiros, … lá 

está é como aquilo que nos ensinaram nas aulas, é uma arte e realmente é. Temos por vezes que ter 

uma certa flexibilidade para lidar com os doentes, porque há doentes que são muito simpáticos mas 

também há doentes que se calhar … mas também temos de compreender, porque há aqueles que se 

recusam a fazer certas coisas e temos que compreender. O enfermeiro também tem que ter da parte 

psicológica, não é só a parte física, não é chegar aqui e dar os medicamentos, não, também tem uma 

certa função de psicólogo. Escutar o doente, que isso também é muito importante, escutar o doente e 

perceber os problemas que ele tem (:::) e não só o doente a família também. Por vezes podemos 

tentar ir buscar certas informações à família, quando vimos que há certos problemas (…). Quando 

há problemas na família, o enfermeiro também tenta agir nesse sentido para o bem-estar total do 

doente. 

- O que é que este período de prática, de socialização que influência teve nesse conceito? O 

que é que pensava antes e que deixou de pensar? 

D – Eu antes pensava (:::) pensava que um enfermeiro … o que é que ele fazia, que cumpria ordens 

era o que eu pensava e que não tinha tanta responsabilidade nas mãos. Portanto, um médico 

prescrevia e nós vamos fazer mas não é bem assim porque se nós temos estes conhecimentos todos 

teóricos, se nós estamos aqui quatro anos a estudar por alguma razão é, também temos de ter a nossa 

opinião. Por vezes há médicos que se enganam ou assim e nós temos que ter essa responsabilidade 

de dizer, de dar a nossa opinião. O enfermeiro tem um papel activo mesmo, também tem a sua 

opinião … Da parte psicológica também não pensei que a enfermagem fosse tão importante e desse 

tanta importância a esse aspecto, eu achava que era mais a parte física, era tratarmos os doentes e 

pronto. Mas não é só isso, ou seja, a enfermagem é …nós fazemos um bocadinho de tudo. 

- O seu conceito agora é diferente porque percebeu o nível de responsabilidade e as áreas em 

que tem de haver decisão própria do enfermeiro? 

D – Sim, sim. 

       - Basicamente era isto que eu queria perguntar-lhe. Nada de especial como vê, não é difícil a 

entrevista, basta estar disponível para falar sobre si e o seu ensino clínico. Não há nada que ainda 

queira acrescentar, que se tenha esquecido de falar noutro momento? 

D – Não. Mas também se me lembrar em qualquer momento dá para acrescentar. Também já me 

fartei de falar. 

- Muito obrigado pelas respostas empenhadas e pelo tempo dispensado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
 

Transcrição de entrevista a estudantes (3ª) 



3ª Entrevista Caso - C 

Entrevista – estudante C (Codificada C-3-C) 

Sexo - Feminino 

Idade - 24 Anos  

Ano Curricular - 3º Ano CLE  

Data - 26/10/2007  

Local – Gabinete da Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

 

Introdução – Explicação do enquadramento da realização da entrevista na investigação e dos seus 

objectivos. Garantir o anonimato e a confidencialidade da informação. 

  

Conteúdo da Entrevista 

        - Pensando no primeiro ensino clínico, em Fundamentos de Enfermagem ou melhor de 

Enfermagem Hospitalar que contributos ele teve para si? 

C – Acho que ele teve muitos contributos. Apesar de ser um primeiro momento em que é muito 

complicado porque tem muitos factores, tem o factor pressão, tem o factor desconhecido mas hoje 

eu vejo isso como um contributo muito positivo na formação, acho mesmo que foi determinante e a 

forma como decorreu aquele estágio foi determinante para o resto do meu percurso. Pelo menos eu 

sinto assim. 

- Que aprendizagens considera que fez, isto é, agora que percepção tem sobre as 

aprendizagens que fez naquele ensino clínico? 

C – Primariamente a grande aprendizagem, porque era a nossa preocupação, foi a técnica, porque a 

mínima ... a coisa mais simples assustava-nos, o fazer pela primeira vez assustava-nos. A primeira 

vez tudo assustou-me bastante e nesses primeiros tempos a nossa preocupação era mesmo essa. Era 

sentirmo-nos mais à vontade com a técnica e posteriormente acho que ainda consegui acabar por 

relacionar tudo, acabar por conseguir estabelecer uma relação com os doentes, relacionar a patologia 

deles com os cuidados de enfermagem desligando-me um bocadinho da técnica porque ela já estava 

adquirida pelo menos no mínimo. Consegui ter uma visão ... agora consigo ver que ela foi pequena 

mas ainda assim global e integrada, apesar de pouco. Claro que agora conseguia ir para lá e fazer um 

trabalho completamente diferente mas os objectivos mínimos de relação terapêutica, patologia, 

cuidados ao doente ... acho que foram atingidos. 

- Dessas consegue dizer-me quais as que considera terem sido mais relevantes? 

C – Talvez a questão da técnica porque pelo menos para mim era muito complicado conjugar as 

duas coisas e a relação com os doentes e aquela interligação toda exige uma maturidade 

completamente diferente em relação à enfermagem. O que se salientou mais naquele ensino clínico 

foi talvez (:::) foi mesmo aprender a manusear e a fazer, foi muito de técnica porque tudo o resto só 

pode vir depois. Depois dessa etapa ultrapassada consegui interligar tudo, as competências 

relacionais, éticas ... mas primeiro esse passo tinha de ser atingido. Naquele estágio também fiz 



grandes aprendizagens do ponto de vista relacional, claro que depois aprofundei muito mais porque 

o à vontade é completamente diferente. O primeiro ensino clínico é muito complexo, agora acho 

mesmo isso, porque é uma pressão muito grande, é tudo novo e naquela altura, mais para o fim do 

ensino clínico, consegui manter uma relação, competências relacionais mais terapêuticas. No início 

eu sempre tinha ... claro que tentava estabelecer relações com os meus utentes mas até que ponto era 

(:::) era um pouco esquisito. Não era um relacionamento nada terapêutico e para o fim sim consegui 

começar a entrar nesse campo, creio eu. 

- Considera que fez aprendizagens a nível afectivo, emocional, pessoal? 

C – Sim acho que tive muito. Aquilo é o primeiro impacto para tudo não é? De repente, eu lembro-

me de considerar o ensino clínico tinha sido muito pesado não sei se eram as características do 

serviço porque as pessoas estavam ... era um serviço de medicina e algumas estavam em estado 

terminal ou se era por ser a primeira experiência que aquilo teve um impacto muito grande para mim 

pois eu de repente comecei a ter a noção de algumas coisas e foi (++) um bocadinho pesado nesse 

aspecto, a nível pessoal. Agora lido ... houve algumas mudanças de qualquer forma acho que se 

voltasse para lá, como nunca mais estive num serviço com essas características, acho que se voltasse 

para lá iria voltar a sentir muitas das coisas que senti. Porque apesar de ter ... aprendi alguma coisa e 

aprendi a gerir de alguma forma as minhas emoções, pois tinha mesmo que as gerir, não tinha outra 

hipótese, tinha mesmo que as gerir e aprender a lidar com isso e encarar isso de uma outra forma, 

tentar encontrar caminhos para (++) senão era muito complicado! Ainda assim se voltasse para lá 

iria passar por esse processo outra vez, tanto lá como em todo o lado. Isto será a minha visão e já 

não é de agora pensar que vou sempre sentir-me, a nível pessoal, afectada e que isso vai sempre 

contribuir para a minha formação pessoal mas que um serviço como aquele vai ser sempre um 

desafio para ter de lidar com as minhas emoções. Eu acho que não consigo habituar-me àquele tipo 

de coisas, eu acho que sei lidar com elas de uma outra forma mas nunca habituar-me e nunca passar 

a ser uma coisa rotineira. Aprendi a lidar com isso, a gerir um bocadinho isso. 

- Que factores pensa que condicionaram, facilitaram ou dificultaram, essas aprendizagens? 

C – Eu acho que o primeiro ensino clínico é uma coisa que ... foi condicionado por muitos factores e 

acho que a pressão que é exercida sobre um aluno no primeiro ensino clínico dificulta a 

aprendizagem acho que não é um motor de evolução, naquela altura não pode ser. Eu penso que 

muitas vezes pode até cortar as potencialidades de um aluno porque naquela altura ele não tem 

tempo para experimentar. Eu entrei e senti que de imediato comecei a ser avaliada e isso foi muito 

negativo. A certa altura tive de arranjar uma forma de lidar com isso mas ainda assim acho que essa 

pressão não devia acontecer. Eu não senti que fosse um processo de ensino-aprendizagem senti que 

foi um constante processo de avaliação, era apenas ... A maioria das vezes era questionada e se 

errava poucas as vezes era aquelas em que me ensinavam e todo o processo de aprendizagem foi um 

processo meu, individual e que considero uma parte muito importante da formação mas para aquele 

momento penso que deveria ser orientada de uma outra forma e não tão ... e não uma componente 

não tanto de avaliação. É obvio que tem de haver momentos de avaliação mas não desde o primeiro 

momento, não desde o primeiro dia, nem da primeira semana, para o aluno dificulta imenso tudo. 



Depois consegui lidar com isso de forma a que isso não condicionou mas poderia ser evitado e 

talvez liderado de outra forma poderia conduzir a outro tipo de desenvolvimeto. 

- Poderia fazer com que sentisse o ensino de outro modo? 

C – Sim. Principalmente aquele gostava de o sentir de outra forma e não com esta componente de ... 

é um momento de aprendizagem e devia ser assim mesmo. 

- A sua supervisão era feita por uma parceria entre o tutor e docentes como é que isso 

contribuiu para o seu desenvolvimento? 

C – Eu acho que a minha tutora da altura foi talvez a pessoa com quem eu aprendi mais. As 

orientadoras ... eu achei importante a presença delas porque nos alertavam para determinados 

aspectos que a tutora não fazia e que foram importantes ... mas lá está os os enfermeiros 

orientadores exercerem muito a tal pressão que não sentia muito por parte da enfermeira tutora, 

talvez a minha aprendizagem tenha acontecido mais com os enfermeiros tutores que com as 

enfermeiras orientadoras.  

- Das estratégias de supervisão utilizadas que valor considera que tiveram no seu 

desenvolvimento? Vê alguma delas como mais importante? 

C – Eu considero todas elas importantes. A observação dos cuidados porque a questão de ser 

observada e de me estarem a corrigir leva a melhorar, a aperfeiçoar, a corrigir e isso é muito 

importante para aquele momento assim como os planos de cuidados também foram importantes 

porque têm nexo e aquilo ajuda-nos a organizar e a planear, definir prioridades, isto é, a arrumar. 

Depois a discussão com o feedback acho também muito importante.  

- Consegue dizer-me de entre esses factores quais foram determinantes para o seu sucesso? 

C – Eu acho que não consigo identificar factores. Foi tudo grande e muito ponderado e muito 

equilibrado e se não fosse assim ... é um trabalho muito do aluno e ali talvez tenha sido um factor 

importante um trabalho individual, isto é, talvez eu.  

- O que é que o ensino clínico representou no seu percurso formativo? 

C – Eu acho que foi bastante importante, foi até determinante! O primeiro contacto a primeira vez 

que vamos ... sei lá, vou saber lidar com aquilo? Não vou? E a forma como se ultrapassa tudo isso e 

a forma e as estratégias utilizadas, acho que acaba por determinar todo o percurso. Talvez se não 

tivesse aproveitamento nesse ensino clínico, talvez isso fosse determinar tudo o resto e isso tem 

fundamento porque a potencialidade estava lá mas a forma como tudo aquilo acontece, por isso é 

que eu o considere muito importante. Por isso é que aquele ensino clínico talvez seja um dos ensinos 

mais determinantes na minha formação porque não sei como seria se tivesse corrido mal, mas 

acredito que iria influenciar tudo o resto. Ali não correu bem e eu muitas vezes lembro-me daquele 

ensino clínico quando (++) preciso dele. 

- Em que situações se lembra dele? 

C - Não sei se consigo dar um exemplo porque as situações foram muitas. Lembro-me muitas vezes 

como correu, tenho aquilo como sendo o padrão. Eu vou comparar muito àquele ensino clínico não 



sei porquê. Porque numa altura em que nós somos ainda ... nós estamos a começar e é tudo ainda 

muito fresco e eu faço essa comparação muitas vezes. Mas faço muitas vezes a ponte com aquele 

ensino clínico, uma situação mais específica é que agora não sou capaz de referir. 

- O ensino clínico ocorreu no momento certo da sua formação? 

C – Pois não sei. Porque eu de certa foram concordo que ele esteja ali localizado porque nós temos 

dois anos de teoria e aquele é o primeiro momento do contacto com e do fazer porque já tivemos 

contacto antes mas só de observação. Apesar de ser difícil, talvez fosse mais fácil se fosse mais 

precoce e talvez menor ali exige uma capacidade do aluno de mobilizar tudo o que aprendeu até ali e 

talvez a forma como o faz e fá-lo logo desde o primeiro momento nunca o vai limitar, penso eu. Mas 

também nunca experimentei de outra forma mas penso que sim. 

- Já me falou que foi um momento difícil e de tensão, se tivesse ocorrido antes esses 

sentimentos eram menores? 

C – Talvez. Talvez por uma certa inconsciência e talvez porque o aluno no primeiro ano não tem 

tanta consciência de muitas coisas e também porque (:::) ali tem um peso muito significativo, não sei 

(++). É a concretização de tudo! Um aluno que à partida não assume e não tem uma visão completa 

de tudo, para ele é mais fácil, acho que sim, para ele naquele momento está tudo, é como que uma 

certa irresponsabilidade. Acho que se fosse antes era mais fácil, creio eu. 

- Consegue identificar aspectos no ensino clínico que pudessem ser diferentes para que o 

ensino clínico fosse mais formativo, tivesse menos constrangimentos? Isto é caso os 

encontre? 

C – Eu acho que ... já pensei nisso algumas vezes, mas acho que há uma coisa que falha ali. A 

preparação pois apesar de nós estarmos ... talvez uma semana antes ou uma preparação mais 

específica sobre ... principalmente para primeiro ensino clínico, o que é o serviço, o que íamos 

encontrar com mais frequência, o que nos tínhamos de preparar melhor a nível teórico, acho que isso 

poderia ser ajuda. Depois acho que o papel do enfermeiro tutor, apesar de tudo penso que devia 

incidir muito, principalmente naquele momento, no ensino ao aluno. Também penso que um 

enfermeiro tutor que fique à espera que um aluno pergunte, isso é importante porque as perguntas 

que vai colocar dizem muito do aluno mas por outro lado acho que naquele momento devia ser mais 

orientado porque temos tempo para isso. Naquela altura é tudo muito novo, muito confuso e talvez 

deixar essa parte do tipo de perguntas que vai fazer e o que vai revelar ou não para outra altura e 

naquela dar uma orientação mais precisa e de ensino. 

- Pelo que me está a dizer um trabalho de mais pormenor do que é ser tutor? 

C – Sim, acho que é importante porque eu sinto muitas vezes e naquela altura sentia, apesar de ter 

gostado bastante, como ... por vezes dá-me aquela ideia do trabalho por imitação e eu penso que não 

devia ser assim. Não devia ser, eles fazem nós observamos e portanto vamos fazer a seguir. Não 

acho que é preciso uma explicação além da observação e de uma aprendizagem para depois 

fazermos e não fazer só porque vimos fazer. o papel do enfermeiro tutor é mais ... é importante e 

muitas vezes é negligenciado. O tutor devia fazer e ao mesmo tempo falar connosco, como se 



estivesse a pensar porque há coisas simples mas que para nós não são. Portanto deveria ser tudo 

legendado! (risos) 

- Ao pensar naquele ensino clínico qual é a primeira situação, imagem ou percepção que lhe 

ocorre? 

C – Vejo a confusão, vejo a novidade, vejo a pressão e depois consigo distanciar-me, porque isso 

foram os primeiros momentos e consigo ver alguma satisfação. 

- Que sentimentos guarda, são sentimentos menos bons e ... 

C – Não, não diria que são menos bons mas ... porque nem sempre a pressão ... não sei porque nem 

sempre os consigo identificar como maus, mas foram alguma coisa. Foram marcantes! Depois há 

um conjunto de sentimentos positivos porque foi um conjunto do meu desenvolvimento, do meu 

empenho como todas as pessoas que me orientaram, e que foi positivo e muito importante. Continuo 

até hoje a pensar assim. Se tentar fazer o balanço é por um lado a pressão e por outro a satisfação, 

não consigo afastar-me destes.  

- Agora, imagine que era convidada ou desafiada a ir, agora, estar frente a um grupo de colegas seus, 

do primeiro ano, que estão para iniciar o ensino clínico exactamente nas mesmas condições que 

iniciou (há um ano atrás), no mesmo serviço, com mesmo orientador, os mesmos enfermeiros, os 

mesmos objectivos, os mesmos colegas, tudo da mesma forma. Exactamente da mesma forma que 

teve no ano passado eles irão ter. O desafio era para ser você a fazer a preparação de um grupo de 

alunos, de colegas seus que estão para iniciar o ensino clínico exactamente nas mesmas condições 

que teve há um ano atrás, isto é, no mesmo serviço, com os mesmos professores, o mesmo grupo, etc. 

E aceitava o desafio. Que pontos iria abordar? O que lhes iria dizer, o que falaria e porquê? Esteja 

atenta que não vai ser ajudada por ninguém fica tudo à sua responsabilidade! O que lhes iria dizer e 

porquê? Podemos parar para poder pensar um bocadinho. 

C – o que lhes iria dizer e porquê, essa questão é complicada. Tentava de alguma forma pôr as coisas, não 

diria mais fáceis mas pelo menos explicar aquilo que a mim não aconteceu. Eu iria prepará-los não iria estar 

com eles? 

- Sim, aquilo que lhe peço é que me diga o que pensa importante para lhes falar nessa preparação. 

C – tinha dois temas essenciais. Um eram os sentimentos que envolvem aquele ensino clínico porque acho 

importante as pessoas saberem que é um momento de tensão, um momento de pressão, ... uma parte talvez 

fosse por aí e outra parte seria muito de orientação. Orientação a todos os níveis, sobre o funcionamento do 

serviço, tudo aquilo que é mais frequente a componente técnica, a componente relacional, tentaria dar 

orientações nesse sentido, porque eu acho que isto é tudo muito complicado mas acho mesmo que é preciso. 

E por vezes é preciso saber lidar muito bem e as pessoas não estão despertas para isso e precisam. Acho que 

incidiria nesses dois temas não iria ... Daria orientações para o desempenho, poderiam ser para aquele serviço 

como noutro qualquer. Incidia era numa preparação para, que acho que falta de alguma forma. Ninguém nos 

diz ... falta um bocadinho uma preparação mesmo para a prática e outra da componente emocional que aquele 

primeiro ensino clínico acarreta. 

- Aconselhava-lhes estratégias? O que faria? 



C – Não sei, não lhes diria que ia ser terrível. Não acho que diria que todas as pessoas são diferentes e umas 

podem aprender a gerir (++) as emoções a todos os níveis, tanto ao nível da prestação de cuidados porque é 

pesado o primeiro impacto. Como a nível de lidar com o processo de ensino aprendizagem e avaliação e isto 

pode não ser entendido como terrível para todos, só que todos têm de fazer um esforço para encontrar 

estratégias de adaptação e de lidar com isso e é preciso estarem despertos para lidarem com isso. Eu penso 

que por vezes as pessoas entram e deixam-se andar sem pensar que terão de adoptar uma estratégia ou gerir 

aquilo de uma forma diferente, isso é importante, pensar sobre o percurso e o que está a acontecer. 

- Sobre aspectos de postura e ... 

C – Sim, a postura é fundamental. Diria que terão de adoptar uma postura correcta, não tem que ser 

extremamente séria mas tem de ser uma postura sóbria, com alguma responsabilidade, alguma não, com 

bastante. Isso não implica que as pessoas andem ali sérias, implica que a sua postura demonstre algum 

profissionalismo, alguma responsabilidade, alguma atenção, alguma observação, alguma seriedade. 

- E sobre os tutores ou os docentes falaria alguma coisa? 

C – Tendo em conta que era aquele mesmo serviço, acho que aí então a estratégia tinha de ser muito um 

trabalho do aluno. Segundo o que aconteceu comigo eu acharia que, se eles perguntassem, a orientação que 

eu dava é que tem de ser um trabalho ... para realmente acontecer a aprendizagem, tem mesmo de ser o aluno 

a procurar, tem de ser o aluno a questionar e questionar sobre tudo porque senão não vai aprender ou vai 

aprender mas por observação e imitação e pouco mais. Ou por um trabalho extra. Teria de lhes dizer que o 

grande trabalho tinha de partir deles.  

- Já questionei todos os aspectos que tinha previsto. Há algum aspecto que queira reforçar, 

clarificar ou mesmo rever? 

C – Não, penso que não é necessário. Sente que eu respondi a algum aspecto de um modo 

incompleto? Quer que eu pormenorize? 

- Penso que não, que está bem. Muito obrigado pelo tempo dispensado e toda a sua empenhada 

colaboração. Necessito apenas de ver e acordar consigo como posso fazer para lhe enviar as suas 

entrevistas para as ler e validar?  

C – Validar? Penso que não será necessário. Eu não necessito de validar nada pois não vou querer 

alterar nada. Só se for mesmo necessário eu ler? 

- Será necessário se quiser, é meu dever acertar esses aspectos consigo se quiser usar as informações 

que me transmitiu na análise dos dados. Mas se me dispensa desta confirmação e confia na minha 

transcrição! Não a quer rever então resta-me agradecer-lhe a sua colaboração e todo o seu empenho 

ao longo deste tempo. Muito obrigado, também pela sua simpatia.  

C – Muito obrigado. Foi um prazer colaborar com o seu trabalho. 

- Muito obrigado pela sua disponibilidade e toda a atenção que me dispensou. Agora vou desligar. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
 

Transcrição de entrevista a docentes 



Entrevista a docentes 

Entrevista – Professor 3  

Sexo - Feminino 

Data - 23/10/06  

Local - Biblioteca do Hospital Pedro Hispano 

 

Introdução – Explicação do enquadramento da realização da entrevista na investigação e dos seus 

objectivos. Garantir o anonimato e a confidencialidade da informação.  

Conteúdo da Entrevista 

- Que conceito tem de ensino clínico? Que conceito foi desenvolvendo sobre ensino clínico? 

P 3 – Eu ainda estou há muito pouco tempo no ensino, este será o quarto grupo de alunos que 

acompanho pelo que ainda não tenho conceitos muito desenvolvidos nem muito baseados em muita 

reflexão porque ainda não houve tempo suficiente para (:::) fazer muita maturação do conceito. O 

que eu entendo como ensino clínico, entendo-o como o ajudar o aluno a desenvolver-se numa 

vertente que eles durante estes dois primeiros anos ainda não tiveram essa oportunidade. Os dois 

primeiros anos do nosso currículo eles têm ensino teórico e têm umas vindas muito rápidas ao 

contexto de prestação de cuidados e portanto é no ensino clínico que eles têm oportunidade de os 

ajudarmos a desenvolver determinadas competências que até então o currículo ainda não tinha 

permitido. Eu perspectivo numa vertente de aprendizagem, sobretudo, ... porque apanhamos os 

alunos ou pelo menos dois grupos no seu primeiro contacto e eu perspectivo-o sempre no sentido de 

uma aprendizagem e não no sentido de uma formação.  

- O primeiro ensino clínico especificamente diferencia-o do ensino clínico em geral? 

Encontra-lhe alguma especificidade? 

P 3 – Sim, sim. Porque é a primeira vez que os alunos saem dos bancos da escola e pela primeira vez 

fazem uma incursão ao meio profissional, ao meio em que eles virão mais tarde a trabalhar. Tem 

uma forte componente, pelo menos para mim, de aprendizagem, de os ajudar a caminhar. Não tanto 

de ver o que é que eles são capazes, sobretudo nas primeiras semanas. 

- Consegue identificar-me potencialidades e constrangimentos do primeiro ensino clínico? Na 

sua percepção. 

P 3 – O constrangimento maior é o facto destes alunos pela primeira vez na vida se verem 

confrontados com alguém a quem têm de prestar cuidados. Se vêem confrontados com a integração 

numa equipa multidisciplinar, que já tem uma orgânica completamente montada e em que eles têm 

que perceber como é que funciona um pouco essa orgânica e têm que progressivamente integrar-se 

nessa orgânica. São demasiadas aprendizagens e a vários níveis que um aluno tem que fazer para um 

primeiro ensino clínico. Têm que trazer o background todo que lhe é dado em dois anos de escola, 

toda a fundamentação e todo (++) o ensinamento que é feito, trazê-lo para aqui e ao mesmo tempo 



de serem capazes de o integrar na (:::) realidade e depois eles próprios serem capazes de se integrar 

numa equipa. 

- A socialização (...) 

P 3 – A socialização profissional começa aqui e tudo isto pode ser demasiado para acontecer 

simultaneamente. 

- Mas isso não poderá ser visto também como uma potencialidade? 

P 3 – É potencialidade para aqueles que conseguem ultrapassar a dificuldade (risos). Estas 

dificuldades ou são trabalhadas, e é neste sentido que eu encaro o ensino clínico como uma 

aprendizagem, estas dificuldades devem ser trabalhadas, por nós, de forma a que se transformem ... 

para que no final ao preenchermos o instrumento de avaliação do aluno, estas dificuldades se 

tenham transformado em potencialidades. Se tenham transformado em potencialidades para o aluno 

e lhe tenham permitido desenvolver-se nas diferentes competências que estão previstas para este 

ensino clínico. 

- E potencialidades? 

P 3 – As potencialidades serão que o aluno é obrigado a desenvolver capacidades para ver uma 

pessoa como um todo, enquanto que se fossemos para um ensino clínico mais específico o aluno 

continuaria a ver o doente por segmentos, por áreas e aqui não, esta é a grande potencialidade do 

primeiro ensino clínico acontecer numa medicina porque obriga o aluno a ver o doente no seu todo. 

Ao mesmo tempo devido à exigência que estes doentes têm em termos de cuidados obriga-os a ter 

que desenvolver capacidades críticas e de reflexão e mesmo de (:::) planeamento e de execução com 

uma grande ... já com um nível muito elevado. 

- Está a identificar como uma potencialidade mas ela advém do facto de o aluno já ter um 

contributo teórico global, com todas as áreas de conhecimento que necessita de ter 

subsídios? 

P 3 – Sim, sim. Porque o aluno como teve toda a formação teórica previamente é possível chegar 

aqui e começar em todas estas vertentes. O aluno tem todo o background e ao chegar aqui o aluno 

pode começar a ser formado em toda a dinâmica que deve ser o trabalho de enfermagem. O contexto 

permite isso, tem essa potencialidade. 

As dificuldades e as potencialidades do serviço são iguais para os catorze alunos depois cada um vai 

ter de desenvolver e vai aprender a desenvolver estratégias para por um lado desenvolver e 

ultrapassar os constrangimentos e as dificuldades do serviço, por outro lado conseguir aproveitar as 

mais-valias do serviço para se desenvolver. Eu já estive com alunos em estágio noutro contexto e era 

também no primeiro ensino clínico e efectivamente este contexto onde eles são integrados é muito 

favorável ao seu desenvolvimento, quando eu comparo com a experiência anterior que tive.  

- Que trabalho prévio de planeamento fez, de preparação para este ensino clínico? 

P 3 – Em termos de distribuição dos alunos foi feita pelo coordenador da unidade curricular, que faz 

o planeamento em termos gerais, de formação dos grupos, de distribuição dos grupos, da forma 



como os grupos rodam pelos diferentes contextos, etc. essa organização é feita previamente pelo 

coordenador do curso. A integração dos alunos aqui no serviço ... o planeamento já está ... O facto 

de a escola já estar a trabalhar aqui neste serviço há vários anos permitiu-lhe chegar a uma (:::) 

forma, a uma estratégia já delineada de planeamento e de integração. Há alguma concertação logo à 

priori, não há aquela primeira abordagem ao local para nós vermos como é que é, como é que o 

hospital ou o serviço funciona ou para conhecermos as pessoas porque isso já está feito, já está 

adquirido. O grupo de docentes que aqui está (excepto eu) já conhece muito bem o serviço, já 

conhecem muito bem os tutores e portanto o planeamento está facilitado nesse sentido. O que 

fazemos é ver os alunos que temos depois é imprimirmos uma série de documentos, que são 

pertinentes, (...) 

- Desculpe-me interrompê-la mas há sempre algum tipo de planeamento com o serviço mas 

que não foi feito por vós mas pelo coordenador do curso. 

P 3 – Sim, sim. Exacto. 

- Mas em termos de proximidade com a equipa houve algum trabalho pelo menos o 

planeamento destas primeiras semanas? 

P 3 – Sim mas sempre com a equipa. 

- Gostaria que me falasse um bocadinho sobre isso, por favor. 

P 3 - Então no primeiro dia em que vimos com os alunos é sempre ... os alunos são recebidos centro 

de formação pela enfermeira que coordena o centro de formação a representar a instituição. Nesse 

dia há uma visita ao serviço e no dia seguinte ou nesse próprio dia os alunos têm acesso a uma 

check-list (é um dos documentos que fazem parte da pasta que lhes entregamos), o primeiro dia é o 

dia de serem recebidos aqui no serviço. O segundo dia é o de receberem uma lista com todo o tipo 

de materiais que devem procurar os lugares e andam pelo serviço no segundo dia a fazer essa 

pesquisa e, já vão ficando numa determinada enfermaria para observarem o que é que um 

enfermeiro faz. Depois no terceiro dia fica adstrito, atribuído a um enfermeiro que pode ou não ser 

um dos nossos tutores. A equipa, quase toda ela, está habituada a receber alunos e sabe da dinâmica. 

Gradualmente e com o conhecimento do aluno e dos enfermeiros eles vão sabendo diariamente 

quais são as actividades que eles vão começando a desenvolver. 

- Nessa fase em que ainda não há tutores, cada docente vai falando com a equipa de modo a 

planearem aqueçle dia para aquele aluno? 

P 3 – É exactamente. Nós fazemos um plano de trabalho diariamente em que colocamos um 

enfermeiro do serviço e o aluno. Os profissionais já estão habituados e normalmente ... esse plano 

está na sala de enfermagem e tanto enfermeiros como alunos vão lá e vêem o plano diariamente. 

Vamos informando também os enfermeiros sobre o que é que se espera que o aluno vá 

desenvolvendo, no início do turno temos esse cuidado de passar pelos colegas e ir informando. 

- Mas por aquilo que fui percebendo também têm o trabalho de definição dos tutores 

conjuntamente com a equipa? 



P 3 – Exactamente. Entre nós as três durante aquela primeira semana vamos vendo, vamos estando 

atentas a cada aluno, vamos tentando perceber, embora já conheçamos a maior parte deles das aulas 

teóricas e teórico-práticas lá da escola, e vamos vendo qual será dos enfermeiros, qual será a pessoa 

mais indicada para acompanhar o aluno com aquelas características. Tentamos, no fundo, conciliar 

características do aluno com características do tutor e fazemos assim a distribuição. A partir do final 

da primeira semana, em que fazemos este planeamento e vemos que tutor é que fica com que aluno, 

na semana seguinte eles começam a acompanhar os tutores nos dias em que os tutores fazem manhã 

e progressivamente vamos apresentando o tutor ao aluno. 

- Nesta fase fazem algum trabalho com o tutor? 

P 3 – Só fazemos relativamente a algum aluno que à partida sabemos que pode vir a ter mais 

dificuldades, de alguma particularidade que consideramos importante o tutor saber para desde logo 

começar a trabalhar no sentido de o aluno ultrapassar as eventuais dificuldades que possa ter. 

- Entre docentes há trabalho de planeamento? 

C – Há planeamento em termos de trabalhos que os alunos têm de fazer durante as nove semanas em 

que estão cá. É semelhante ... procura-se que haja uma grande proximidade com a cirurgia. Há 

planeamento das datas de entrega dos trabalhos, distribuímos o trabalho entre nós, cada aluno tem de 

fazer até à quarta ou quinta semana que é a reunião intercalar de avaliação, o aluno teve que entregar 

dois planos de cuidados e duas reflexões e agora terá que entregar mais dois planos e duas reflexões 

até dia três. Depois distribuímos entre nós a correcção e a discussão dos trabalhos com cada um dos 

alunos de acordo com o nosso horário. Também articulamos o nosso horário de modo que haja 

acompanhamento cinco dias por semana, tendo sempre cá um docente da escola. 

- Porque é que, mesmo tendo tutores, consideram importante ter sempre alguém da escola, 

algumas horas durante a manhã? 

P 3 – Isso pode ter objectivos pedagógicos como objectivos de planeamento, de organização, da 

relação com a equipa. Começando pela relação considero importante nós conhecermos bem a equipa 

dos tutores e do serviço de uma maneira geral porque só assim conseguimos trabalhar tão bem, de 

uma forma ... com cruzamento com a equipa. É este conhecimento mútuo, tanto deles quanto nosso 

é importante. Nosso porque ficamos a conhecer a equipa, as características dos enfermeiros, as 

próprias limitações que os enfermeiros possam ter e eles porque têm sempre alguém no caso de lhes 

surgir alguma dúvida, no caso de lhes surgir algum problema com algum aluno eles sabem que têm 

sempre cá alguém da escola para tomar decisões. Porque há decisões que não são eles ... não são 

eles que as podem tomar, nalguns casos terá de ser a escola que as tem de tomar e nesse sentido é 

importante a presença de uma de nós cá. Depois a escola não ... a missão da escola não se restringe 

aos bancos da escola e às salas de aula, a missão da escola estende-se a todo o local onde o aluno faz 

a sua formação, portanto estão cá a escola tem como missão sua acompanhar o aluno nesta fase de 

formação. 

- No dia a dia como é que gere as actividades dos estudantes em ensino clínico? Como é que 

gere a evolução das actividades que são propostas ao aluno, a que é que atende? 



P 3 – Daí vem outro aspecto que falamos anteriormente, que é a importância de nós conhecermos 

tão bem os tutores, porque a partir do momento em que os alunos ficam com os tutores grande parte 

do planeamento do trabalho do aluno é o tutor que o faz. Agora não a faz sozinho porque nós 

acabamos muito por desenvolver a supervisão e apercebemo-nos se ... é o tutor que no início do 

turno que distribui o doente pelo aluno e é ele que estabelece critérios porque é ele que sabe o que é 

que o aluno sabe ... é ele que dá o fio condutor para o desenvolvimento ao aluno. Eu venho cá dois 

ou três dias por semana e pode acontecer durante uma semana nem ver aquele aluno pois ele 

acompanha o tutor em todos os turnos excepto nas noites e pode coincidir ele não estar quando eu 

estou. O tutor tem autonomia para ser ele a fazer o planeamento das actividades a desenvolver pelo 

aluno, mas em situações de tutores novos ou de alunos com mais dificuldades há uma partilha maior 

do planeamento que é feito para aquele aluno. O próprio tutor vem junto de nós e diz-nos o que está 

a pensar fazer e pergunta-nos se concordamos ou não. É tudo muito na base de nós darmos 

responsabilidade aos tutores e também na base de uma grande cumplicidade entre tutores e nós em 

termos de partilha de dificuldades e percepções que vamos tendo sobre o aluno. Por vezes a meio de 

um turno paramos e vamos ter com aquele tutor porque queremos saber como está aquele aluno 

nesta ou naquela faceta e falamos conseguindo muitas vezes definir outras estratégias a adoptar, 

caso se considere necessário. 

- No processo de orientação dos alunos que papéis estão formal ou informalmente atribuídos 

ao tutor? Peço isto primeiro para depois lhe pedir o mesmo relativamente ao docente. 

P 3 – Ao tutor é-lhe pedida a função de (++) integração. Falo em integração no serviço, porque é o 

tutor que conhece o serviço e é ao tutor que legitimamente compete a integração do aluno no 

serviço. Também compete ao tutor conseguir providenciar uma ... experiências que permitam ao 

aluno desenvolver competências. Nós conhecemos os doentes mas não na sua globalidade, mas o 

tutor conhece, então o tutor sabe os doentes que tem para cuidar sabe os alunos que tem e portanto o 

que esperamos deles é que em função das experiências que aqueles doentes possam permitir e em 

função das dificuldades que o aluno possa apresentar e também das aptidões que o aluno apresenta o 

tutor faça a gestão do processo de maneira que o aluno atinja com o maior sucesso possível em 

termos do desenvolvimento de competências. É esperado do tutor o papel de gestor deste processo 

de aprendizagem e também é esperado do tutor que seja um elemento que permita ao aluno ... que vá 

corresponder também às expectativas do aluno, ou seja, que não dificulte. Uma das coisas que os 

alunos se vêem confrontados muitas vezes é com o facto de nós na escola, os professores lhe terem 

ensinado de um modo e depois chegam aqui e vêem executar de uma maneira diferente, este é o 

grande dilema dos alunos e dos ensinos clínicos. Eu penso que compete ao tutor, neste caso, gerir 

esta situação criando todas as condições para que o aluno possa desenvolver os procedimentos da 

forma como aprendeu ainda que abrindo-lhes sempre a perspectiva, a visão do que ali está em causa. 

Pois há uma grande preocupação da escola em dar ao aluno estas temáticas de acordo com as 

normas deste hospital, há preocupação em conciliar o máximo possível o ensino clínico com o 

ensino teórico. Mesmo assim o aluno chega aqui e depara-se com a singularidade do seu tutor, além 

das singularidades do serviço, do doente e das suas próprias. O tutor deve ser alguém que deve 

permitir ao aluno desenvolver-se de acordo com aquilo em que acredita, com aquilo que lhe foi 



ensinado. Compete ao tutor fazer essa ligação. É esperado também do tutor, ele ser um elemento 

activo na avaliação, nós temos dois momentos de avaliação uma intercalar, a meio do estágio, e uma 

avaliação final e tanto num momento como noutro o tutor tem de estar presente e só é feita com o 

tutor. Isto obriga-nos, a nós docentes da escola, a uma gestão difícil dos nossos tempos e das nossas 

actividades escolares porque as avaliações são marcadas não em função das nossas disponibilidades 

mas em função das disponibilidades do tutor. 

- Relativamente aos docentes, que papéis estão mais atribuídos ao docente ou lhe são específicos?  

P 3 – O docente tem de ser sobretudo o elo de ligação entre o aluno e o tutor, entre o aluno o tutor e o serviço. 

Ao docente neste momento cabe muito esse papel de gerir toda a complexidade desta situação que é o ensino 

clínico. Também o facto de nós estarmos “dentro” mas também estamos um pouco fora da prestação directa 

de cuidados e assim somos capazes de dar outra perspectiva do aluno. Por vezes conseguimos aperceber-nos 

de algumas dificuldades do aluno que o tutor muitas vezes não consegue pois é o aluno que ... o tutor 

continua a ter os mesmos doentes para cuidar a sua carga de trabalho não é aliviada por terem um aluno para 

orientar. O tutor tem a mesma carga de trabalho do que os restantes colegas e ainda tem mais um ou dois 

alunos para orientar naquele turno, acreditamos que isto torna difícil ao tutor acompanhar o aluno em 

determinados procedimentos e nós fazemos um bocado esta ponte. Muitas vezes chegamos e vimos a 

distribuição feita em que um tutor está com mais alunos e uma de nós vai dar mais apoio a estes alunos. 

Quando vimos que um tutor está com um trabalho mais pesado entramos nós e damos colaboração, nós 

também fazemos esta gestão. 

- Mas também têm um papel de fazer algumas paragens com o aluno e pelo questionamento 

tentam dar-lhe uma visão abrangente sobre a pessoa que foi alvo de cuidados naquele dia. 

Isto fica um pouco ao vosso cuidado ou não? 

P 3 – Sim. Mas não quer dizer que os tutores não o façam. Os tutores também o fazem, se calhar no 

turno da manhã não o fazem tanto e daí sermos nós a fazê-lo mais porque efectivamente no turno da 

manhã é mais ocupado e portanto nós ... sobretudo quando vimos que há situações que o aluno teve 

dificuldades em gerir, nós não deixamos passar o momento. É bom o aluno parar e reflectir 

exactamente ainda a viver o rescaldo da situação e reflectir sobre ela. Tem-se revelado proveitoso 

porque por um lado o aluno confronta-se no momento com as suas ... e ao mesmo tempo deixamos-

lhe sempre pistas no sentido de lhe dizer: se calhar deveria ler isto; investir por aqui; desenvolver 

esta estratégia; ... Nunca deixamos o aluno só com o confronto daquilo que não terá corrido tão bem 

deixamos-lhe sempre algumas pistas por onde deveria seguir. Essas pistas no início do estágio são 

mais directivas e mais claras porque o aluno nessa altura ainda não terá uma capacidade reflexiva 

tão apurada, mas à medida que o estágio se vai desenvolvendo e que ele vai tendo experiências em 

que ele vai acumulando experiências e acumulando algum conhecimento, essas pistas começam a 

ser cada vez menos directivas. São mais de lhe levantar a dúvida e de ele tentar desbravar caminho e 

tentar, mais tarde eles vêm ter connosco a dizerem-nos o que fizeram para aprofundar o seu 

conhecimento e como deveriam ter procedido. Considero que essa é uma das nossas principais 

funções, não é tanto dar-lhes respostas para tudo é incentivar esta atitude de crítica, esta postura 

crítica sobre eles. 



- De todas as estratégias de supervisão que têm utilizado, para estes alunos no ensino clínico 

inicial o que é que considera mais formativo? Ou pelo menos potencialmente mais formativo 

para estes alunos? Eu estou a pensar apenas no primeiro ensino clínico. 

P 3 – É fazer ... Eles no dia a dia têm dificuldade em reflectir. Eles vêem presos a um determinado 

número de actividade que têm de desenvolver naquele turno e no próprio momento é difícil, por isso 

considero muito importante eles fazerem planos de cuidados e posteriormente nós vamos ponto a 

ponto, vamos falar com eles sobre o plano de cuidados que fizeram. Mostramos de alguma maneira, 

aos alunos, que há algo mais do que o que fazem no dia a dia e que as nossas actividades enquanto 

enfermeiros vão mais além do que aquilo que eles naquele momento estão capazes de fazer.  

- É nessa discussão que lhe conseguem mostrar isso? 

P 3 – É, com mais calma, à posteriori depois de eles já terem feito alguma pesquisa sobre a 

patologia, sobre as intervenções de enfermagem, sobre os diagnósticos, ... esses momentos são 

importantes. Tanto que eles andam sempre a pedir-nos quando é que dá para corrigir o plano de 

cuidados e eles sabem que, à partida, não há uma nota atribuída para cada plano de cuidados. a nota 

deles sai daquela grelha toda em que obviamente também os planos de cuidados lá se reflectem. Mas 

o plano em si eles sabem que não vão ter x valores para aquele plano e eles mesmo assim procuram-

nos porque consideram esses momentos de reflexão importantes para eles. São essas paragens que 

fazemos com eles ao longo do turno que não são tanto de fundamentação são sobretudo de 

planeamento, provocamos uma reflexão sobre o planeamento que eles fizeram para aquele dia.  

- Considera que há pontos na vossa intervenção que poderia ou deveria ser alvo de intervenção 

e que desse modo tornasse este período mais promotor do desenvolvimento do aluno? 

Identifica algumas áreas? Por exemplo entre escola e instituição de saúde ou noutra 

qualquer? 

P 3 – Da nossa parte uma necessidade que eu sinto seria eu ter possibilidade de ter uma permanência 

maior. Nós temos actividades em simultâneo na escola e em contexto clínico, hospitalar, eu 

considero que seria vantajoso para os alunos nós permanecermos mais tempo aqui no hospital. 

Porque o fio condutor que se inicia num turno não lhe vamos dar continuidade porque vamos estar 

dois ou três dias sem voltarmos a estar com aquele aluno. Uma das vantagens seria a equipa que 

estivesse com o ensino clínico ficaria mesmo só com o ensino clínico e há escolas que o fazem 

assim, estão a trabalhar assim.  

- E entre o grupo de pessoas que são supervisores deste grupo de alunos? 

P 3 – Necessitávamos de mais reuniões, formar mesmo uma equipa de força porque isso ... já 

falamos sobre isso também e também por isso a escola tem tido o cuidado de fazer cursos de 

supervisão clínica aos quais os tutores têm prioridade exactamente para haver uma maior partilha de 

objectivos pedagógicos. Seria bom a situação de haver uma maior sintonia em termos de objectivos 

pedagógicos. Todos falarmos mais a mesma linguagem, superarmos um pouco a nossa 

particularidade para falarmos mais numa terminologia comum. 

- Que aprendizagens considera que os alunos mais valorizam neste ensino clínico? 



P 3 – É saber fazer. 

- Porquê? 

P 3 – Porque há ... cada uma de nós tem uma justificação para isso. O apelo à imitação é muito forte 

porque o apelo à imitação traz segurança. O aluno sente-se mais seguro quando faz como viu fazer, 

esse acho que é o grande motivo. O aluno está com o tutor e sabe que o tutor o vai avaliar e portanto 

é melhor fazer como o tutor faz. Alguns deles, a maior parte dos nossos alunos têm espírito crítico e 

se nós os questionarmos sobre porque é que fizeram, em geral respondem que foi o enfermeiro ou o 

seu tutor que lhes disseram. Ao insistirmos e perguntarmos se consideram aquela a melhor forma ou 

a mais adequada em geral dizem-nos que não e referem como consideram que deveriam proceder. A 

maior parte dos alunos não é por falta de conhecimento, é assim pelo apelo forte à imitação em 

busca de segurança e de alguma estabilidade no seu percurso formativo. 

- Para o desenvolvimento de competências que o aluno deve ter no ensino clínico que 

preparação prévia considera que é estruturante que o aluno tenha? Para aquilo que ele agora 

vai ter de desenvolver que conjunto de saberes considera que serão estruturantes para tal? 

P 3 – Depende dos alunos. Num aluno podem ser por exemplo as competências pessoais que sejam 

extremamente limitadoras da sua aprendizagem. nós até temos exemplos disso em que o aluno até 

tem competências cognitivas, até tem competências ético-deontológicas, até tem ... revela alguma 

destreza na realização de procedimentos mas efectivamente tem competências de ordem pessoal, no 

interesse, na motivação, na segurança que falham e isso vai comprometer-lhe o desenvolvimento do 

estágio. Por vezes há outros alunos que trazem algumas dificuldades de conhecimentos, de ordem 

cognitiva e o aluno com ... porque é um aluno seguro, é uma pessoa motivada e interessada muitas 

vezes consegue chegar aqui  e superar as dificuldades de fundamentação que possam trazer. O aluno 

tem de ser trabalhado no seu todo e pelo que eu vou começando a conhecer do nosso plano de 

estudos isso é transversal, há um objectivo de desenvolvimento de todas as competências do aluno 

de uma forma transversal, ainda que trabalhadas em contexto de sala de aula, mas agora chegado ao 

ensino clínico cada aluno vai revelar onde tem mais dificuldades. 

- Que importância dá ao questionamento que surge por parte do estudante ou à ausência dele? 

P 3 – A presença ou ausência dessa capacidade visível dessa capacidade de questionamento não quer 

dizer ou não quer dizer obrigatoriamente um bom ou mau desempenho por parte do aluno. Nós 

temos alunos que se auto-questionam constantemente mas não nos questionam a nós nem ao tutor. 

Eles auto questionam-se reflectem a sua prática e têm um bom desempenho. A capacidade de 

questionar é importantíssima porque é ela que vai permitir ter um desempenho profissional eficaz e 

eficiente junto do utente. Qualquer uma de  nós um dos seus alvos de atenção é a capacidade de o 

aluno se questionar, agora há alunos que questionam exteriormente, isto é, torna explícita o seu 

questionamento, a sua capacidade crítica e, para nós é mais fácil ver se aquele aluno tem capacidade 

crítica ou não sobre o que está a fazer. Mas há outro aluno que nós só nos conseguimos aperceber 

dessa sua competência através de uma observação muito pormenorizada e muito dirigida a esse 

aluno. Quer de uma forma quer de outra considero importante essa capacidade questionadora do 

aluno, senão ... É do questionamento que pode surgir o confronto da teoria com a prática e fazer com 



que esses dois grandes marcos da nossa (:::) actividade, da nossa profissão, da nossa disciplina se 

encontrem.   

- Se um aluno tiver uma grande capacidade crítica mas se não tiver capacidade de o explicitar 

será mais difícil ele obter um feedback e orientação mais dirigidas? 

P 3 – Corre-se esse risco.  

- Como docente o que faz? 

P 3 - Eu tento uma aproximação mais suave porque provavelmente são alunos que têm algumas 

competências pessoais com algumas dificuldades, mais inibidos! Exigem ... pelo menos é o que eu 

penso, nunca ninguém me ensinou e eu uso ou faço recurso daquilo que dez anos de prática me 

foram dando. Portanto eu procuro fazer uma abordagem mais discreta do aluno, aparecer de uma 

forma mais casual, ir observando, lançar uma questão ou outra que até pode parecer que não tem 

grande objectivo ou cabimento. 

- Eram estas as questões que tinha para lhe apresentar. Há alguma questão que considere que 

quer dizer mais alguma coisa que entretanto se lembrou ou que quer rever? 

P 3 – Não penso que não. Também não tenho muito noção de tudo o que disse. Mas penso que está 

tudo. 

- Resta-me agradecer-lhe toda a sua colaboração e especialmente o seu empenho e clareza nesta 

entrevista. Muito obrigado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

 

Categorização e codificação da dimensão de análise Vivências Emocionais 



 

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

Dimensão: Vivências Emocionais 
Todas as expressões do aluno que evidenciam emoções, sentimentos por si vividos ou apenas a percepção que 
os vivenciou independentemente daquilo que os originou. 

Domínio: 1ª Experiência  

Categoria: Unidades de registo 
Alegria e 

satisfação 

Entrevista B-2-L  
é alegria, é … quando fazemos alguma coisa bem e que nunca fizemos como (…) foi dar injecções sub-cutâneas (foi 
uma coisa que eu fiz) aí sentimo-nos mesmo bem 
 
Entrevista B-2-T  
Positivos é mais quando fazemos alguma coisa bem feita pela primeira vez. Eu fico contente comigo mesma e supero as 
minhas expectativas comigo própria 
 
Entrevista B-2-U  

os procedimentos e as técnicas que tinha que realizar, a primeira vez que os tinha que realizar pensava sempre que não ia 
conseguir, que era muito difícil, mas depois quando conseguia e fazia as coisas bem ficava bastante feliz e com muito 
maior à vontade  

A primeira vez que puncionei, correu muito bem mesmo, aí foi o meu sentimento mais positivo, fui elogiada pelos dois 
enfermeiros e depois fui elogiada pelas docentes, fiquei toda radiante, porque era a primeira vez e senti-me bem. 
 
Entrevista C-1-J  
Também uma pessoa sente-se bem porque está a começar a sentir-se útil, 

foi pela primeira vez, (dar um banho) pegar numa pessoa, mobilizar, ter de saber se vou aleijar se não vou aleijar (:::). 
Mas peguei, comecei logo a fazer e correu bem, a pessoa depois também elogiou a maneira como fiz, que fui carinhoso 
e isso deu-me uma satisfação enorme. 

foi uma novidade e foi mais pela positiva porque o senhor falou e elogiou e no dia seguinte já queria que eu lhe desse 
banho outra vez porque correu tudo bem. O que mais me marcou foi sem dúvida isso. Foi positiva e dá vontade de 
prosseguir. 
 
Entrevista C-1-S  
quando me atribuíram a primeira doente, que era uma doente bastante debilitada que necessitava bastante de ajuda e 
senti-me ... ao sentirmo-nos um bocadinho úteis naquelas coisas pequeninas acho que nos marca definitivamente porque 
é quase o começo 
 
Entrevista C-2-B  
O mais impressionante é que eles precisavam que se lhes dissesse sempre alguma coisa, contrariamente a outras 
situações em que eu não tinha palavras para dar, senti que fiz bem especialmente à filha que era mais ou menos da 
minha idade. Estive lá, apoiei mas não ... depois fiquei a pensar muito nisso ... mas fiquei a pensar no facto de não me 
ter descontrolado. 
 
Entrevista C-2-J  

Aqui há algum tempo não fazia nenhum cateterismo, quando corria bem à primeira ficava todo feliz, acho que é o 
sentimento assim mais ... quando uma pessoa está a fazer assim uma prática que não faz habitualmente e a faz 
correctamente. 
 
Entrevista C-2-L  
A primeira vez que eu fiz a punção, fiquei contente, não sei porquê mas fiquei. Cumpri a técnica e consegui fazer a 
colheita de sangue e isso deixou-me bastante satisfeita. 
 

Ansiedade e 

Nervosismo 

Entrevista A-1- D 
eu estava muito nervosa mesmo, muito ansiosa por causa do estágio, (:::). Porque eu achava que ainda ia fazer asneiras, 
a torto e a direito e que (++) não sei estava mesmo muito, muito nervosa, 

Entrevista A-1-A  
Também quando fiz a primeira punção também pensei que ia tremer muito, mas não. Por acaso pensei que me ia sentir 
muito mais nervosa, 

Entrevista A-1-L  
talvez um pouquinho de ansiedade. Porque mesmo hoje fui fazer, puncionar um doente e eu nunca tinha feito. E aí, ao 
início eu estava assim, um pouquinho, assim a tremer, (:::) tinha receio de aleijar, mas depois o professor esteve a falar 
comigo 

coisas que eu nunca tenha feito, tenho medo de aleijar ou de (:::) mas depois de fazer, já passou, como correu bem 



depois já é mais fácil 

Entrevista A-2-L 
há técnicas que nós ainda não fizemos e quando vamos fazer estamos mais nervosos e mais ansiosos. 
 
Entrevista B-1-P  
é a ansiedade (++) de fazer as coisas pela primeira vez, aquela ansiedade de querermos fazer tudo e ao mesmo tempo de 
não querermos fazer nada porque temos medo e temos medo de nos virem pedir a nós e (…) é complicado. 
 
Entrevista B-1-R  
nervoso pelo mesmo motivo, por ter este doente, por ser a primeira vez, por ter de fazer coisas novas, por estar a lidar 
com a vida humana (risos), por (:::) 
 
Entrevista B-2-R  
a primeira vez que vou puncionar aí vou sempre nervoso, sempre com medo de magoar as pessoas, depois quando não 
consigo puncionar mesmo, sinto alguma frustração. 

Algum nervosismo sempre no primeiro contacto, com as pessoas, quando é a primeira vez … para fazer a primeira vez o 
procedimento. 
 
Entrevista B-2-U 
Sentimentos mais negativos foi mesmo na colheita de sangue porque fiquei muito nervosa por ver o sangue e tirei a 
agulha começando a sair imenso sangue 

eu nunca tinha tirado sangue e quando me tiram a mim eu nunca olho e, eu quando espetei a agulha acertei mesmo na 
veia mas quando vi aquela gotinha de sangue o meu estímulo foi retirar a agulha mas quando o fiz saiu tanto, tanto 
sangue que fiquei super-nervosa 
 
Entrevista C -1-N 
É basicamente ansiedade, é não saber prever aquilo que nos espera, quando chegamos e nos dizem: hoje vocês já fazem 

mais isto; e pensar logo, será que já estou preparado? Rever tudo na cabeça e tentar logo arranjar uma solução e por 
vezes é um bocado intimidante. 
 
Entrevista C-1-B 
eu já estou com um pé atrás em relação à medicação eu sinto que o meu calcanhar de Aquiles é mesmo a medicação, 
quando chegar a essa parte vou sentir o maior nervosismo de todos, eu tenho a certeza que sim. 
 
Entrevista C-1-J 
a primeira vez que dei assim banho a uma pessoa tão idosa e com tantas dificuldades. Começar a dar um banho, levar 
uma cadeira, fazer a passagem ... eu sei que não tenho dificuldades mas foi tudo em contexto prático, de alunos para 
alunos, a pegar, a fazer transferências, mobilizações e ... foi pela primeira vez 
 
Entrevista C-1-S  
é o saber que daqui a pouco tempo vou ter uma posição de maior responsabilidade. Porque agora ainda não temos muita 
responsabilidade atribuída mas daqui a uns dias começamos a desenvolver procedimentos que implicam 
responsabilidade. Isso gera um bocadinho de ansiedade. 
 
Entrevista C-2-A  
Tive bastante ajuda, falei com várias pessoas, falei com familiares minhas que também estão nesta área, perguntei quais 
são as estratégias a usar para ultrapassar isto. Para mim foi muito difícil, eu nessa noite não consegui dormir, só pensava 
no que tinha acontecido. 
 
Entrevista C-2-J  
Porque se esperamos um bocadinho ou se há algum problema e os enfermeiros não podem imprimir, como no outro dia 
em que não tinha as folhas não tinha nada, isso causou-me muito transtorno e já acabei muito tarde. Eu não digo que não 
tenha sido em tempo oportuno, eu fiz (++) tudo mas nem fui almoçar foi assim um bocado complicado. 
 
Entrevista C-2-L 
Depois fui ajudar a cuidar do cadáver e nunca tinha vivenciado uma situação dessas e senti-me muito estranha, muito 
confusa. 
 

Embora tenha conseguido fazer e não tive problemas nenhuns em fazer aquele acto, foi mais a parte sentimental e acho 
que qualquer pessoa, uma primeira vez, vivencia isso. Fiquei muito tensa nesse dia. 
 
Entrevista C-2-N  
nós temos aquela listinha de coisas para ver, porque já tive dois turnos em que não tinha as folhas e senti-me um bocado 
perdido. Senti-me bastante perdido e não sabia muito bem o que devia vigiar, aquelas folhas acabam por nos limitar. 
 

Medo e 

insegurança 

Entrevista A-1-C 
primeiro dia em que nós partimos para a prática mais na observação, é claro que nos sentimos (:::), basta, … Nós 



pensamos - Temos um ano e meio de aulas, minimamente já estamos, … mas chegamos à prática e ainda nos faltam 
consolidar os conceitos e consolidar confiança (:::). Senti-me um bocado estorvo, permita-me a expressão. 

Entrevista A-1-E  
hoje também estive com uma enfermeira estive a ..., e a enfermeira, por exemplo, esteve a administrar uma terapêutica 
nos soros e por exemplo há lá certas e determinadas coisas que ainda me metem alguma, alguma, não é confusão mas é 
novidade para mim, 

Entrevista A-2-D  
também já não sinto tanto receio em fazer coisas pela primeira vez. Porque também tenho que as fazer alguma vez pela 
primeira vez. 

Entrevista B-1-A  
No primeiro dia foi um bocado complicado, primeiro foi chegar-me ao pé do doente e estabelecer comunicação. E como 
eu não sabia o que havia de fazer ela referia que eu tinha de ir ao banho assistido e eu não sabia o que era o banho 
assistido, não sabia o que tinha que fazer. 
 
Entrevista B-1-L  
início sentia-me um bocado, entre aspas, à toa não sabia onde estavam as coisas, não sabia por onde começar, não sabia 
se podia fazer as coisas sozinha ou se tinha que chamar alguém, não sabia o que é que era da minha própria autonomia, 
não sabia se tinha que avisar alguém que ia começar a dar banho, que ia começar a fazer 
 
Entrevista B-1-M  
(Assistir a uma intubação com SNG) Isso foi … e também o pânico! Os enfermeiros estavam lá a ajudar mas eu não 
sabia, às tantas, se devia fazer aquilo, se o doente queria, porque ela não respondia, olhava e estava sempre (:::) estava 
consciente e inconsciente e isso foi um bocado (…). 
 
Entrevista B-1-N  
Assusta-me muito porque eu tenho de fazer realmente bem, tenho de demonstrar que sei, tenho que fazer muita coisa, 
tenho que criar expectativas no sentido em que tenho que realmente fazer um estágio (:::), um bom estágio e isso está a 
assustar-me um bocadinho.  
 
Entrevista B-1-S  
No primeiro dia, tenho que confessar, que eu queria ir falar com a família dela, da senhora, queria falar para esclarecer 
algumas dúvidas que não tinham ficado bem assentes e, eu pus um pé dentro da enfermaria, olhei para a família dela e 
voltei para trás, porque não consegui continuar. Pura e simplesmente fiz ali uma volta de 180º e vim-me embora. 

 (primeiro contacto com familiares para recolha de informação) não me senti preparada para falar com eles, porque por 
um lado não sabia qual seria a reacção deles e tinha medo de complicar algumas coisas. 

Entrevista B-2-N  

dos medos que tinha de encarar as pessoas, de ir falar com elas pela primeira vez 
 
Entrevista C-1-L 
No primeiro dia em que prestei cuidados senti-me confusa. Confusa não sabia onde estava nada, senti-me um bocadinho 
chata, ter de estar sempre a perguntar: onde está isto? Onde está aquilo? 
 
Entrevista C-1-Y  
um dia cheguei cá e me disseram que eu tinha de dar um banho na cama, eu fiquei ... cheia de medo de magoar alguém 
ou de fazer qualquer coisa mal e chegar a enfermeira e ver. 
 
Entrevista C-2-A 
(contactar com um corpo cadáver) Para mim fez-me muita confusão, passei noites sem dormir a pensar nisso e não 
andei ... andei um bocado mal, porque também foi uma altura em que se deram alguns óbitos aqui na enfermaria e era 
todos os dias aquela situação de stress de chegar aqui ao serviço e saber se aquele doente tinha falecido ou não se (:::) 

Na hora, o choque foi tão grande que eu (:::) eu pensei que ia reagir pior, porque eu sou uma pessoa que controla as 
lágrimas muito dificilmente e então pensei que tinha medo do que pudesse acontecer, de como pudesse reagir. 
 
Entrevista C-2-I  
Assustei-me muito quando a docente Y me disse: “A I vai intubar.” Eu fiquei com suores e tudo, pensei como é que eu 
iria intubar, não iria conseguir, mas depois lá consegui. 

Depois, a morte, eu achei que ia ser um dos factos que me ia chocar muito, choca-me muito ainda, mas pelo facto de ter 
vindo para este serviço, no início para o serviço de medicina ajudou, porque aqui infelizmente há tantos falecimentos 
que uma pessoa tem de arranjar estratégias para tentar superar. 
 
Entrevista C-2-J  
Há uns tempos estava com um senhor que fazia apneias e fez uma apneia no banho e eu fiquei assim um bocado 
chocado e sem saber o que fazer. Foi uma angústia vê-lo assim uns segundos sem respirar e também um bocado pálido. 
 
Entrevista C-2-L  



Depois fui ajudar a cuidar do cadáver e nunca tinha vivenciado uma situação dessas e senti-me muito estranha, muito 
confusa. 

Repugnânci

a e 

constrangim

ento 

Entrevista A-1- D  
por um lado queremos aprender mas por outro às vezes até nos esquecemos que estamos aqui por exemplo para 
fazermos uma técnica e só estamos a olhar para a pessoa e a pensar como é que ela estará, o que estará a sentir, é um 
bocado complicado gerir 

Entrevista A-1-E  
provocou-lhe algum tipo de embaraço, algum … 

E – Sim a primeira vez foi. Depois isso voltou outra vez a acontecer, já, já lidei melhor com isso 

foi uma experiência assim um bocado ..., mas eu superei logo, porque não mostrei ou pelo menos tentei não mostrar, não 
era repugnância, foi, foi … 

Entrevista B-1-A  
Tinha medo de me chegar ao pé dela porque nunca tinha estado em contacto com ninguém assim, nunca tinha visto. Não 
sabia se ao tocar-lhe iria sentir dor, se me estava a ouvir se não estava a ouvir, se (…) 
 
Entrevista B-2-N  
por vezes quando o doente está com a família fico um pouco mais retraído, tenho medo de ir chatear não só o doente 
mas também a família, assim junto do doente é mais uma pessoa, 
 
Entrevista B-2-T  
a primeira vez que se está a fazer qualquer coisa é um bocado (++) constrangedor, uma pessoa já está nervosa 
 
Entrevista C-2-A  
Foram assim duas situações ... eu nunca tinha feito nenhuma múmia e nesse próprio dia fui ajudar a fazer duas múmias, 
nunca tinha visto um corpo (++), um cadáver e assim de um momento para o outro tive de tocar em dois, para mim fez-
me muita confusão (++). 
 
Entrevista C-2-L  
Depois fui ajudar a cuidar do cadáver e nunca tinha vivenciado uma situação dessas e senti-me muito estranha, muito 
confusa. É estranho uma pessoa estar a lidar com o corpo, o corpo (:::) uma pessoa olha e o que é que acontece à pessoa. 
É muito esquisito estar a colocar-lhe o lençol, as etiquetas ... não sei, não sei explicar muito bem ... senti-me assim um 
bocado (:::) incomodada. 
 
Entrevista C-2-S  
Mas claro naquela altura isto gerou-me alguns sentimentos negativos. Depois quando fomos tratar do corpo do senhor, 
fui eu e o meu colega que fomos ... Foi aquele momento eu disse ao meu colega: “Eu agora não consigo!” 

Tristeza e 

frustração 

Entrevista A-1-C 
Estado geral de um doente que perturba emocionalmente) Talvez por ser a primeira vez. Talvez por ser a primeira vez, 
toca, toca. 
 
Entrevista A-2-E  
estive três ou quatro dias seguidos com um doente em fase terminal, foi o meu primeiro contacto em meio hospitalar 
com uma pessoa que ia falecer, em vim almoçar e quando fui o senhor tinha falecido. Isso para mim foi um choque, 
porque eu por mim próprio não consigo lidar com a morte muito bem, mas para mim isto chocou-me um bocado, eu já 
me estava a afeiçoar à pessoa e a pessoa a afeiçoar-se a mim. 

Quando a senhora faleceu houve aqui um baque, um choque que eu disse para mim: eu não posso permitir a mim (não é 
permitir não ficar triste, não é permitir não (++) até mesmo chorar, não e isso mas), pelo menos não fazer isso à frente 
das outras pessoas. 

Entrevista B-1-C  

no outro dia quando a enfermeira estava a puncionar uma veia eu estava a dar a mão, à minha doente, mas ao mesmo 
tempo estava a apoiar-me a mim mesma, porque era a primeira vez que estava a ver assim mesmo a puncionar. Estava a 
doer-me um bocadinho, estava a custar-me também e então acho que me apoiei na doente. 

 
Entrevista C -1-N  
o momento que mais me marcou por ser mais (:::) por ser tão (++) pesado, por ser assim ... por ser logo no primeiro dia, 
foi assim ... mais marcante. 
 
Entrevista C-1-C  
Para primeiro doente, para primeira experiência acho que foi ... primeiro estava em cuidados paliativos, estava em 
estado terminal, já por si só foi agressivo para primeiro contacto. Então ela ter morrido logo a seguir ainda foi mais 
agressivo. 
 
Entrevista C-2-A  
Eu nunca tinha passado por uma situação de óbito e num dia, de azar, não sei, para além da minha doente ter falecido 
nas minhas mãos, outra doente que tinha sido minha doente no dia anterior e que eu conhecia muito bem, faleceu 



também. Foram assim duas situações ... eu nunca tinha feito nenhuma múmia e nesse próprio dia fui ajudar a fazer duas 
múmias, nunca tinha visto um corpo (++), um cadáver e assim de um momento para o outro tive de tocar em dois, para 
mim fez-me muita confusão (++). 

saí do quarto parece que me caiu alguma coisa em cima, porque foi a primeira vez que eu vi um (:::) uma pessoa 
inanimada à minha frente, daquela forma. E ver o sofrimento da família .. 

nessa noite não consegui dormir, só pensava no que tinha acontecido. Nessa semana, depois aconteceu-me outra situação 
bastante semelhante e eu estava bastante em baixo 
 
Entrevista C-2-B  
Nas primeiras semanas quando eu estive a prestar os cuidados da senhora da cama ... que estava em coma, eu ia para 
casa e eu fiquei mesmo mal. Durante a noite eu tinha que ligar a luz ... agora já não. 
 
Entrevista C-2-I  
Mas quando a senhora disse que não, foi como que um choque, pensei “então não quer, o que é que eu faço agora, tenho 
que a obrigar?”, porque nós sabemos que ele tem o direito a dizer que não mas daí até eu (:::) saber ... então aí eu tive de 
falar com a enfermeira com quem estava, que era a minha co-tutora e ela disse-me “então ela não quer, não vamos 
insistir, dou-te outro doente e não insistimos com esta senhora”, e lá me explicou a situação da senhora e isso também 
ajudou. 

Domínio: Ambiente 
Sentimentos e emoções expressos pelos estudantes ocasionados na relação com a equipa, colegas, professor, 
pelo ambiente da unidade de cuidados ou mesmo pelo contacto com o sofrimento das pessoas internadas. 

Categoria Unidades de Registo 
Acolhido e 

integrado 

Entrevista  A-1 – H  
Primeiro sentia-me um bocadinho atrapalhado e … a mais lá, mas cada vez mais estou-me a sentir dentro daquela equipa 
 
Entrevista A-1- D 
a minha cabeça era mesmo um caos, e ao longo da semana fui-me apercebendo que não e fui gostando daquilo que 
estava a fazer e de aprender cada vez mais coisas e fiquei mais à vontade e mudou um bocado a minha ideia do ensino 
clínico. 
 
Foi o facto de ter (:::) de deixar de ser aquela ideia de vou para ..., ou deve ser assim. Chegamos cá e vemos que não 
estamos sozinhos não estamos desamparados e que estamos cá mesmo para aprender. 
Estamos completamente à vontade em todos os aspectos e (:::) nota-se que há mesmo (:::) para além da relação de 
trabalho há mesmo uma relação de amizade entre os profissionais 

 

Entrevista A-1-C  
Nós pensamos - Temos um ano e meio de aulas, minimamente já estamos, … mas chegamos à prática e ainda nos faltam 
consolidar os conceitos e consolidar confiança (:::). Senti-me um bocado estorvo, permita-me a expressão. No segundo 
dia, como eu já referi atrás, também muito motivado pela minha enfermeira consegui desenvolver algumas actividades 
que por mais pequenas que sejam penso que são iniciadoras de confiança para as vindouras. 

Entrevista A-1-J  
A ideia que eu tinha, acho que é normal, toda a gente ter medo no primeiro ensino clínico, não é? Eu pensei que se não 
fossemos tão acompanhados e acho que isso é que provocava o medo. 

tínhamos que o fazer sem ver antes, sem (++) sem tanto acompanhamento e sem tanta ajuda vá, e está a ser muito bom 
porque está, estamos a ser completamente acompanhados, e … 

Entrevista A-1-N  
Eu, pelo menos (:::) senti uma confusão, uma confusão ..., digamos, uns dias eu estava mesmo motivada e pensava, é 
mesmo isto que eu quero. Porque no fundo o estágio é a constatação real se a enfermagem é mesmo o que nós queremos, 
realmente. Ontem, por exemplo, ontem eu já saí daqui mais com aquela ideia, se calhar não (:::) esperava que fosse 
assim. Hoje já estou outra vez muito motivada, este dia … 

Entrevista A-2-A  
Acho que eles nos acolheram ali realmente de uma forma fantástica e acho que isso aí está a ajudar imenso no 
desenvolvimento ali. O ambiente é muito facilitador 
 
Entrevista A-2-D  
Desde o início e até agora sempre fomos postos à vontade por todos os profissionais e mesmo a relação entre os colegas 
é muito boa e nós ficamos completamente à vontade para tirar dúvidas 

Entrevista A-2-E  
Como qualquer enfermeiro que lá está nos pôs tão à vontade para nós apresentarmos as nossas dificuldades, as nossas 
dúvidas, fizeram-no de uma forma tão natural tão (++), nada de superioridade, um é enfermeiro outro é aluno, tratam-
nos ali como pessoas que, para mim, põem-me muito mais à vontade. 
sinto-me muito mais à vontade para poder exprimir as minhas dificuldades, as minhas dúvidas e até poder dizer alguma 
asneirita que, se calhar, não deveria ter dito 



 
Entrevista A-2-N  
Que o professor nos põe muito à vontade, mesmo quando nos vem acompanhar em certas técnicas ou nos está a 
observar, em relação a isso (…) pelo professor não sinto aquele peso da observação e da avaliação, sinceramente não o 
sinto 
 
Entrevista A-2-S  
Eu sinto-me mais segura e já deu para perceber que nem sempre a orientação em ensino clínico é aquela avaliação diária 
de conhecimentos teóricos, que era o que me afligia imenso 

Entrevista A-3-A  
Muito afecto, muito carinho, muita  ... novas experiências, sei lá! Cada dia era completamente diferente do outro 
 
Entrevista A-3-S  
Se calhar foi o (:::) sítio ... materna também gostei muito, mas foi o campo de estágio em que eu me senti mais acolhida 
e melhor. 

Entrevista B-1-I  
Favorece sem dúvida e tudo por uma questão de a pessoa se sentir bem no ambiente em que está. Para mim foi isso (:::), 
não sei explicar muito bem mas aqui sinto-me muito melhor e faço o trabalho que tenho a fazer.  
 
Entrevista B-1-M  
A confiança, acho que ia desenvolver muito o espírito de confiança, mais no que eu sei para aplicar. A responsabilidade, 
o sentido de responsabilidade também foi muito … 
 
Entrevista B-1-P  
é importante ter alguma autonomia para fazer as coisas acho que isso já é positivo, porque de qualquer maneira já é 
reconhecer que somos capazes de fazer as coisas sozinhos e por nossa iniciativa 
 
Entrevista C-1-J  
uma pessoa sente-se bem porque está a começar a sentir-se útil, há momentos em que uma pessoa está parada e há 
outros momentos em que ... e quando está a fazer está melhor, passa mais rápido o tempo, uma pessoa sente-se útil. 
 
Entrevista C-1-M  
(O contacto com uma doente muito positiva) Esta situação e o momento inicial, o acolhimento dos enfermeiros ao nosso 
grupo foram muito importantes. Foram aspectos positivos, considero que houve ali aspectos muito bons. 
 
Entrevista C-1-S  
Chegámos aqui e a nossa integração está a ser feita de uma maneira tão progressiva que vai-nos diluindo o nosso medo a 
nossa ansiedade porque vamos fazendo as coisas muito devagarinho. 
 
Entrevista C-1-X  
acho que nos estão a integrar bem que nos transmitem um bocado de (:::) segurança e nos fazem sentir bem, pelo menos 
para já é isso que sinto. 
 
Entrevista C-2-B  
em relação com tudo o resto, com (:::) os tutores dão-nos um à vontade imenso, falamos com eles sobre tudo, as 
enfermeiras também 
 
Entrevista C-3-A  
Carinho porque foi o meu primeiro contacto com a prática e fui bem recebida e penso que consegui adaptar-me bastante 
bem, não guardo qualquer tipo de ressentimento de nada que tenha acontecido com ninguém. 
 
Entrevista C-3-C  
Continuo até hoje a pensar assim. Se tentar fazer o balanço é por um lado a pressão e por outro a satisfação, não consigo 
afastar-me destes. 
 
Entrevista C-3-R  
Por outro lado (:::) alguma gratidão relativamente ao serviço em si e aos enfermeiros porque sinto que aprendi imenso. 
Mais que em qualquer outro ensino clínico. 
 
Entrevista C-3-S  
Uma grande parte são sentimentos muito positivos, muito agradáveis até! Ficou interesse, ficou a emoção, ficaram 
alguns doentes, ficaram alguns profissionais também. 
 
Entrevista C-3-Y  
um sentimento de carinho enorme pelos enfermeiros de lá, com quem me dou lindamente ainda, com quem mantenho 
contactos porque ainda agora me continuam a ajudar mesmo estando em serviços diferentes. 

Tenho a noção que vai ser sempre o meu primeiro serviço, o meu primeiro estágio hospitalar foi feito em medicina 
naquele hospital, com aqueles professores e com aqueles doentes, mantenho isso e tenho um enorme carinho por eles. 



Alegria, 

satisfação 

Entrevista A-3-N 
Foi um ensino clínico rico, que aprendi bastante, que me ajudou imenso. São sentimentos positivos, de alguma 
satisfação. 

Entrevista B-2-L  

Os médicos também são bastante prestáveis e fazem-nos perguntas como é que está o nosso doente, … pronto sentimos 
que somos úteis, que não olham para nós como (…) 
 
Entrevista B-2-M  
o apoio dos seus colegas? 

M – Senti que (++) (:::) eles me estavam a apoiar e não por caridade, foi amizade. Eu senti-me muito feliz, senti-me 
valorizada e apoiada. 

Entrevista B-2-P  

entre nós estudantes penso que houve um grande espírito de entreajuda e isso é muito importante 
 
Entrevista B-3-G  
Algum sentimento de dever cumprido. São sentimentos no geral positivo 
 
Entrevista B-3-I  
Foi positivo. Mas foi difícil. Foi sucesso ... mas não consigo especificar. 
 
Entrevista B-3-R  
Satisfação por ter conseguido cumprir no estágio e por ter corrido bem. 
 
Entrevista B-3-T  
gostei bastante por ter sido o primeiro, por ter feito muitos procedimentos,  por ter lidado com muita gente e por ter 
conseguido atingir os objectivos pois eu pensava que não conseguia 
 
Entrevista B-3-U  
em aprendizagens de crescimento pessoal a enfermagem vale muito e para mim isso foi o mais importante que consegui 
guardar. Dali retirei muito para o meu crescimento, bastante mesmo! 
 
Entrevista C-1-R  
A enfermeira tutora com quem fiquei acho que foi impecável, simpática e também se esforça imenso por me ensinar 
coisas e em dar-me autonomia e ... por isso agora estou muitíssimo satisfeita. 
 
Entrevista C-2-C  
Porque quem ajuda os doentes e quem se dá mais um bocadinho acaba por alguma coisa ... ali, também receber.  
Não sinto pressão nenhuma, não sinto ansiedade nenhuma, acho que o momento da avaliação intercalar foi bom porque 
recebi elogios, foi bom, foi como se todos se dessem conta do meu trabalho. 
 
Entrevista C-2-M  
mas a forma como os nossos colegas falam para nós quando fazemos alguma coisa bem acho que é um apoio imenso 
 
Entrevista C-3-C  
a confusão, vejo a novidade, vejo a pressão e depois consigo distanciar-me, porque isso foram os primeiros momentos e 
consigo ver alguma satisfação. 

um conjunto de sentimentos positivos porque foi um conjunto do meu desenvolvimento, do meu empenho como todas as 
pessoas que me orientaram, e que foi positivo e muito importante. 
 
Entrevista C-3-R  
Alívio, por já ter passado. Por outro lado (:::) alguma gratidão relativamente ao serviço em si e aos enfermeiros porque 
sinto que aprendi imenso. Mais que em qualquer outro ensino clínico.  

Ansiedade, 

nervosismo 

Entrevista A-1-J  
pensava que me ia sentir muito pressionada, eu tinha essa sensação, mas eu não o sinto durante o dia, mas chego ao fim 
do dia e sinto que estive stressada, mas só ao fim do dia é que sinto isso, o que também é curioso. 

 é obvio que se o professor chegar ao pé de mim e me fizer umas perguntas, se calhar eu na altura, até fico … até posso 
responder ou não, mas se calhar até me sinto um bocadinho mais nervosa. 

ia ser … lá está, é stressante claro que é, mas eu só sinto basicamente ao fim do dia. Sinto que (++) estou muito mais 
stressada, sinto que foi cansativo não só a nível físico mas também a nível psicológico. 

Entrevista A-1-M  
o facto de saber que estou a ser avaliada, às vezes também dá um bocadinho de tensão, mas acho que o professor, o 
professor nisso tem sido bom porque não tem estado sempre ali a ver e não (:::) e não nos repreende 

Entrevista A-2-D  
um pouco nervosa e um pouco stressada e então muitas vezes quando estou a realizar qualquer actividade e ao chegar o 



professor orientador ou ao ser questionada sobre qualquer coisa eu fico um pouco nervosa e bloqueio e isso já me trouxe 
alguns transtornos porque ficam com uma ideia do meu desempenho um pouco diferente 

ainda sobra sempre algum nervoso miudinho que às vezes atrapalha um bocadinho. Mas isso não é uma questão de (:::) 
directamente com eles por serem … é uma questão de eu me sentir mais avaliada e ficar um pouco mais nervosa e 
bloquear um pouco. Nesse aspecto é que se torna um pouco mais negativo, mais difícil 

Entrevista A-2-N  

a minha tutora as coisas já são um bocadinho diferentes, porque ela já tem mais uma atitude de (eu pelo menos sinto 
isso) ela tem mais uma atitude de avaliação e se calhar sinto-me um bocadinho mais retraída e com uma pressão maior, 
acrescida, quando estou com ela. 
 
Entrevista A-2-S  
quando o orientador está (++) a supervisionar-me, apesar de eu me calar, isso não significa que eu não comunique com o 
doente. Se calhar fico mais retraída, sinto-me avaliada mas eu até considero que comunico bem com o doente 

O facto de eu não me sentir pressionada em fazer as coisas bem logo à primeira contribui bastante até para eu ter 
iniciativa na prestação de cuidados. 

Entrevista A-3-C  
Há um acréscimo de amargo e de pressão quando estamos a ser observados, por exemplo. Mas penso que isso é uma 
reacção positiva. Porque quanto melhor nós soubermos lidar e que nos formos adaptando a esse tipo de pressão e 
conseguirmos conciliar o facto de sabermos que está ali o enfermeiro tutor ou o docente a observar o que estamos a fazer 
ou o que estamos a dizer 

Entrevista A-3-D  
eu sou uma pessoa um bocadinho ansiosa e muito nervosa e quando me sinto avaliada começo a tremer por todos os 
lados, basicamente! Por esse aspecto a observação assim, nua e crua, em alguns momentos não foi assim muito positiva 
para mim, mas tem de acontecer 

Entrevista B-1-I  
com as duas orientadoras, com as duas … 

I – Elas são muito acessíveis. Não é difícil. Até porque, o receio que eu e os meus colegas temos é a questão de estar a 
sermos avaliados. Não é bem receio, sentimos que estamos a ser avaliados e isso talvez possa causar um certo 
nervosismo mas receio em mim, não. 
 
Entrevista B-1-N  

É uma responsabilidade em que eu tenho que realmente fazer uma boa passagem de turno para que os melhores cuidados 
sejam prestados no turno da tarde. Foi muito complicado ter de gerir isso, especialmente da parte dos nervos e estarem 
muitas pessoas, havia também estudantes do 3º ano de outra escola, ter de falar para muitas pessoas e ver se estão a 
apontar, depois riam-se um pouco e eu falava muito rápido e (…) afectou-me imenso porque eu com os nervos (…), 
afectou-me uma coisa estúpida. 
 
Entrevista B-2-A  
há aqui muitas coisas que se passam como por exemplo a pressão por parte das enfermeiras orientadoras que ou dá para 
aguentar ou não dá para aguentar 
 
Entrevista B-2-D  
quando elas fazem perguntas, quando elas começam a fazer aquelas perguntas às vezes muito puxadas, começo logo a 
ficar nervosa porque estou a ver aquilo a ir para um lado que eu não sei responder 
 
Entrevista B-2-I  
sentimo-nos menos pressionados quando são os enfermeiros cá do serviço. 

nós sentimos que tanto a enfermeira X como a enfermeira Y, é função delas, é avaliar. Talvez quando são os outros 
enfermeiros nos sintamos mais à vontade e sem aquela pressão de sabermos que estamos a ser avaliados. Obviamente 
que estamos, nós sabemos porque eles comunicam com elas e também lhe transmitem, mas pronto (:::) é aquela 
sensação de não serem elas e (…) 

depois há sempre aquele sentimento da tensão e do nervosismo quando estamos a fazer e estamos a ser questionados. 
 
Entrevista B-2-L  
Dificultadores são as perguntas que as enfermeiras orientadoras fazem. (risos) Não dificulta a aprendizagem mas mete-
nos nervosos, quer dizer (:::) eu penso que … Uma vez eu estava a fazer um penso e apercebi-me que se não estivesse 
ali ninguém ao lado se calhar conseguiria fazer mais facilmente e estar menos nervosa 

Naquela altura estavam os estudantes de enfermagem, de medicina, os médicos e eu estive mesmo três vezes para calçar 
umas luvas esterilizadas e … não foi nada facilitador. Eu tive a noção que estava nervosa porque estava muita gente a 
olhar para mim. 

Por outro lado não gosto que lá esteja porque me sinto nervosa e sei que estou a ser avaliada e … tenho nota por isso, 
não é? 



Eu estou a ser orientada e estão sempre em cima de mim, eu vou nervosa e tenho de ir estudar para casa e estou sempre 
com medo do que faço mal ou bem.  

As situações dos doentes também mas o nervosismo é mais quando estamos com os orientadores e nos fazem perguntas 
e não sabemos responder e "levamos mesmo na cabeça", isso (…) 
 
Entrevista B-2-S  
Sei que estou a ser avaliada e sinto-me nervosa por causa disso, tenho medo de errar e … não é pela pessoa em si é pelo 
objectivo com que a pessoa está ali, que é avaliar-me. 
 
Entrevista B-2-T 
Não é que eu me desleixe quando fico sob a orientação da enfermeira Y mas fico mais relaxada. 
 
Entrevista B-2-U  
ansiedade, tinha receio de não conseguir atingir os meus objectivos. O estágio foi evoluindo, os dias foram passando, 
fui-me sentindo cada vez mais à vontade. 
 
Entrevista B-3-D  
Diria que devem estudar porque vão ser muito questionados e se não estudarem muito não ... mas também para não se 
deixarem ... para não ficarem demasiado nervosos e para não darem muita importância à supervisão porque isso vai 
perturbá-los e condicioná-los. 
 
Entrevista B-3-G  
É evidente que nós estamos sempre sob pressão, porque estamos a fazer um procedimento e temos uma pessoa atrás de 
nós e temos o doente que não pode apreceber-se que nós estamos nervosos porque senão ele fica nervoso também e 
torna tudo mais complicado. Existe pressão, existe sempre ... da expectativa que o doente tem em relação a nós, existe 
de não sabermos o que os enfermeiros da equipa vão dizer ao nosso orientador, mas ... 
 
Entrevista C -1-N  
basicamente ansiedade, é não saber prever aquilo que nos espera, quando chegamos e nos dizem: hoje vocês já fazem 

mais isto; e pensar logo, será que já estou preparado? Rever tudo na cabeça e tentar logo arranjar uma solução e por 
vezes é um bocado intimidante. 

esta ansiedade diminua (risos) e que (++), venha ... me sinta mais preparado cada vez que chego cá, e achar que vou ser 
capaz de fazer aquilo que à partida esperam de mim, ou que aquela pessoa espera que lhe seja feito. 
 
Entrevista C-1-C  
bom cada um decide a postura que queremos passar. A postura que as orientadoras nos passam é de uma constante 
avaliação, eu acho que não devia ser assim. 
 
Entrevista C-1-I  
Eu estava bastante ansiosa para vir para estágio porque estava cansada da teoria e fiquei contente, estou bastante 
motivada por estar aqui, por isso tinha algum receio do que iria encontrar e do que nos iria ser exigido mas também tinha 
uma sensação boa de que era uma etapa nova e de que eu iria fazer aquilo que eu queria quando eu entrei no curso. Era 
uma mistura de ansiedade mas com um sentimento bom por fazer o que eu achava que era enfermagem mesmo. 

depois ficamos mais inibidos e isso nos primeiros tempos pode ser muito difícil. Temos uma maior tensão na fase inicial 
e se juntarmos isso a termos um doente grave é muito pior. 

organizado de modo que eu tenha o menos stress possível, porque eu já o vou ter aqui,  
 
Entrevista C-1-L  
eu sinto-me um bocadinho pressionada ... ou melhor bastante pressionada mesmo porque está uma pessoa a olhar para 
mim que quer que eu faça aquilo muito depressa e eu sinto-me muito pressionada, por vezes mesmo confusa 

Uma situação ridícula por ter tantos olhos virados para mim a fazer uma coisa que eu sabia que tinha dificuldade, isso 
deixou-me muito pressionada, muito ... naquele momento senti-me muito stressada mesmo. Estava com receio e 
perguntava-me, como é que eu não consigo fazer uma coisa tão fácil, descapsular a agulha? 
 
Entrevista C-1-S  
senti-me um bocadinho ansiosa. Embora eu seja daquelas pessoas, ao contrário de alguns colegas meus que não sofre 
por antecipação, eu tenho daquelas coisas, chego aqui e a partir desse momento sou capaz de ficar um bocadinho mais 
ansiosa mas até vir cá, até cá estar não sofro muito por antecipação. 

a ansiedade, o medo e tudo isso começa a dissolver-se mas continuo ... actualmente continuo a sentir alguma ansiedade, 
algum medo apesar de não estar a fazer procedimentos, uma pessoa tem sempre medo de estar a incomodar 

Chegámos aqui e a nossa integração está a ser feita de uma maneira tão progressiva que vai-nos diluindo o nosso medo a 
nossa ansiedade porque vamos fazendo as coisas muito devagarinho. 
 
Entrevista C-2-A  
eu entendo que tendo as professoras ao pé de nós possamos sentir-nos um pouco mais nervosos, mais ansiosos e isso 



poderia ser ... poderia interferir 

que estejam ali ... eu olhar para a cara da pessoa e veja que ela está a avaliar, do género, a avaliar o que eu estou a fazer e 
a fazer expressões de talvez e eu preocupada a olhar para a cara das enfermeiras para  ver a expressão que ela está a 
fazer 
 
Entrevista C-2-C  
de resto ... no início foi aquela ansiedade, aquela pressão, agora não sinto.  
 
Entrevista C-2-L  
nomeadamente as docentes, sinto-me um bocadinho mais (:::) não é aflita, sinto-me um bocadinho mais nervosa, mais 
intimidada. Sinto que estou a ser avaliada, 
 
Entrevista C-2-N  
hoje estive com uma orientadora, apesar de ser já nesta altura, voltei a ficar ansioso e a confiança a diminuir novamente.  
 
Entrevista C-2-R  
Relativamente à minha tutora não me sinto minimamente constrangida ou ansiosa quando ela me observa e (++) quando 
(++) ela me ... e quando (++) tenho observações acerca da (++) das actividades que estou a realizar e pronto, acho que é 
uma crítica extremamente construtiva 

Em relação às professoras da escola, portanto há duas professoras, que uma pessoa fica sempre um bocadinho mais 
ansiosa quando elas estão por perto mas acho que isso acaba por ser normal. 
 
Entrevista C-2-X  
Sinto-me pressionada e parece-me que estão ali a tentar apanhar alguma falha, não sei, parece mesmo que é para isso, 
não sei ... não me sinto bem. 

A pressão toda que eu tenho vivido acho que me leva a eu querer saber tudo e a estar sempre preocupada em que tenho 
de ir ver isto e aquilo. 
 
Entrevista C-2-Y  
vejo as enfermeiras a chegarem ao serviço e fico nervosa, fico nervosa porque ... fico mesmo nervosa com a presença 
delas. 
 
Entrevista C-3-C  
a confusão, vejo a novidade, vejo a pressão e depois consigo distanciar-me, porque isso foram os primeiros momentos e 
consigo ver alguma satisfação. 

não diria que são menos bons mas ... porque nem sempre a pressão ... não sei porque nem sempre os consigo identificar 
como maus, mas foram alguma coisa. Foram marcantes! 

Continuo até hoje a pensar assim. Se tentar fazer o balanço é por um lado a pressão e por outro a satisfação, não consigo 
afastar-me destes. 
 
Entrevista C-3-L  
Negativos são os aspectos em relação ao stress, aos momentos mais difíceis e de maior dificuldade em que 
eventualmente não estavam lá as pessoas certas para nos apoiar naquele momento 
 
Entrevista C-3-M  
A observação directa foi importante mas não tanto para nós, porque nos sentimos um bocado inibidos se nos estivermos 
a sentir observados e isso acontecia bastantes vezes. 
 
Entrevista C-3-Y 
É positiva a pressão mas realmente foi uma coisa que ... eu como pessoa sou ... e com as características que tenho senti-
me horrivelmente mal quando não sabia responder a alguma coisa e (:::) dificultou um bocadinho o meu trabalho por 
saber que estava a ser observada 

Ficava sempre nervosa quando andava no corredor com medo de me perguntarem o que vais fazer agora, o que vais 
fazer a seguir, o que é que ia fazer mas não, acho que não mudava nada. 

foram momentos de muita pressão em que nos pediram muita coisa, mais ... se calhar parecia mais do que realmente é 
mas a esta distância mas (++) ajudaram-me imenso, aprendi imenso, gostei imenso do estágio, tenho imensas saudades 
(agora que estou num hospital diferente) tenho imensas saudades de estar naquele serviço e de estar naquele hospital, se 
pudesse voltar para lá voltava.  
 
NC 06-03-03  
Senti-me nervosa também, assim por não saber as respostas, por não saber responder. Porque eu por vezes até sei as 
coisas e algumas perguntas que me fazem são muito fáceis, mesmo lógicas, respostas que não é preciso estar a elaborar e 
eu estou ali a pensar a pensar e até é uma resposta muito fácil. 

NC 06-03-14  
A abordagem que ele nos faz causa-nos algum stress e não será tanto por não sabermos  a resposta mas pela pressão de 



nos lembrarmos e respondermos atempadamente 

NC 06-03-15  
Os professores devem ler muitas vezes nas reflexões que se sentem desorientados, angustiados, que ninguém fala para 
eles, 

NC C 06-10-12  
A aluna ausenta-se, tem uma face muito corada, parece estar muito tensa e a sentir-se injustiçada ou pelo menos com as 
suas expectativas não correspondidas. 
 
NC C 06-10-17  
A aluna não consegue falar espontaneamente com algum pormenor e profundidade tem de ser ajudada pela professora, 
parece que está pouco à vontade e nervosa. Ao fazê-lo (aluno na avaliação intercalar)  
 
(Percepção do aluno sobre reunião de avaliação) “É um pouco estranho estarmos a falar de mim e com tantas pessoas 
presentes, parece um julgamento. Não é bem isso, mas ... Uma pessoa entra aqui e são tantas pessoas a olharem para 
mim. A ouvirem-me que se fica logo atrapalhada, até mesmo nervosa.” 

Medo, 

Insegurança 

Entrevista  A-1 – H  
Houve uma certa maneira, algo (:::) que impressionou-me, que era o facto de nós estarmos a falar de havia um doente 
que não sabia o seu diagnóstico. Isso foi uma coisa que mexeu comigo, de ele não saber 

por causa da família que estava a mexer comigo. Também por saber ou não o diagnóstico, era mais por causa disso. 
Fiquei preocupado 
 
Entrevista A-1- D  
era como se não fizesse uma grande ideia do que ia acontecer, achava que vinha para aqui e que ficava perdida e que não 
sabia muito bem para que lado me … 

Entrevista A-1-C  
primeiro dia em que nós partimos para a prática mais na observação, é claro que nos sentimos (:::), basta, … Nós 
pensamos - Temos um ano e meio de aulas, minimamente já estamos, … mas chegamos à prática e ainda nos faltam 
consolidar os conceitos e consolidar confiança (:::). Senti-me um bocado estorvo, permita-me a expressão. 

Entrevista A-2-A  
pronto … antes de iniciar ensino clínico, que ia gostar de iniciar mas também tinha aquele receio se seria mesmo aquilo 
que eu queria ou não, mas realmente superou as minhas expectativas. 
 
Entrevista A-2-E  
Não que o professor não me ponha à vontade, não que o professor não ajude, não que o professor não esclareça, não tire 
dúvidas, não, não é isso, é mesmo o facto de que tenho sempre aquela ideia de: "Mas se o professor me vai avaliar?" 

Entrevista A-2-S  
Quando é o orientador eu já fico mais receosa, se calhar tenho receio de fazer alguma coisa mal ou então vou-me centrar 
mais na técnica do que propriamente na comunicação 

Entrevista A-3-L  
Eu tinha muito medo, muito receio de ir para o hospital, da parte hospitalar. Eu nunca lá tinha estado, só a visitar algum 
familiar e no início é mesmo aquele receio do desconhecido e lá estar 

Falava na relação enfermeiro-doente, que é um dos nossos maiores medos, como vamos ser recebidos e as perguntas que 
nos vão fazer e nós não estamos preparados para responder 
 
Entrevista A-3-N  
Por exemplo, medo e tensão com o evoluir do próprio ensino clínico fez-nos, não digo esquecer que as coisas não se 
esquecem, mas fez-nos ... fez com que as coisas positivas se sobrepusessem às possíveis negativas que ocorreram, de 
certeza que ocorreram. 

Entrevista B-1-I  
eu fiquei mesmo sem saber (:::), claro que tinha de acreditar no enfermeiro, nunca pus em causa a sua palavra e a 
senhora jurou-me que não tinha levado a insulina, isto foi realmente uma situação muito contraditória para mim, nem sei 
bem o que pensar (:::).  
 
Entrevista B-1-S  
não foi intimidada, (primeiro contacto com familiares para recolha de informação) não me senti preparada para falar 
com eles, porque por um lado não sabia qual seria a reacção deles e tinha medo de complicar algumas coisas. Mas não 
foi tanto por eles serem ciganos ou (…) eu acho que mesmo se aparecesse outra pessoa qualquer à minha frente eu pura 
e simplesmente não conseguia continuar. Estava, sentia-me ali um bocado desprotegida, senti-me (:::), não foi tão (…) 
eu sabia que devia falar com a enfermeira X ou com a enfermeira Y para elas me acompanharem mas eu queria fazer 
aquilo sozinha e ao mesmo tempo eu sabia que não era capaz de o fazer sozinha 

há certos colegas meus que estão a ter imenso trabalho, porque os doentes deles são muito mais dependentes do que a 
minha doente era e, possivelmente, eles estarão a ficar muito melhor preparados do que eu, o que também é um 
bocadinho preocupante, para mim. 
 



Entrevista B-1-T  
Eu estava um bocado assustada logo ao início porque (…) era aquilo de sabermos que tínhamos um doente para nós 
 
Entrevista B-1-U  
Foi complicado e não senti que conseguisse ajudar aquela doente, tanto por falta de experiência como também não sabia 
(:::) era tudo novo aqui no serviço  e eu caí aqui, como se costuma dizer, de pára-quedas. Senti-me um bocado perdida 
porque não sabia o que poderia fazer, o que não podia fazer, onde estavam as coisas, o que poderia usar o que não 
poderia usar, … Foi um bocado choque. 
 
Entrevista B-2-M  
porque sinto que elas me estão a avaliar e sinto que elas estão lá a ver realmente o que eu estou a fazer, porque o meu 
maior medo era que não estivessem lá para ver mas não, sinto realmente que elas estão lá para ver. 
 
Entrevista B-2-N  
De resto penso que cresci enquanto pessoa, dos medos que tinha de encarar as pessoas, de ir falar com elas pela primeira 
vez, o primeiro passo acho já ultrapassei um bocado isso. 

perder o medo de perguntar à enfermeira orientadora por estar a ser avaliado 
 
Entrevista B-2-P  
A única coisa é assim a maneira como chamam à atenção mas, eu falo por mim, não me sinto intimidada em esclarecer 
dúvidas, em perguntar se estou a fazer bem ou não 
 
Entrevista B-2-S  
Sei que estou a ser avaliada e sinto-me nervosa por causa disso, tenho medo de errar e … não é pela pessoa em si é pelo 
objectivo com que a pessoa está ali, que é avaliar-me. 
 
Entrevista B-3-N  
em termos negativos foi realmente a orientação, foi assim brutal. A maneira como a enfermeira orientadora lidava 
connosco era (:::) desmotivava. Lembro-me de uma delas ter-me dito que a ideia que lhe tinham dado de mim era 
completamente diferente porque eu até era um rapaz aplicado, 
 
Entrevista B-3-S  
Ao fim de alguns dias, no dia seguinte, a orientadora fazia-me as mesmas perguntas e eu não conseguia responder 
praticamente a nenhuma porque o meu estado de nervos era tal, ela deixava-me tão insegura pela presença dela, o modo 
como ela se dirigia a nós, o modo como se apresentava a nós e falava connosco, deixava-me tão insegura que eu ficava 
com “brancas” e não conseguia falar. 
 
Entrevista C-1-A  
quando vim para cá, senti-me desorientada, um bocado perdida, cansada ... porque nós tentamos ver tudo e às vezes não 
conseguimos ver nada, se calhar um bocado de frustração 

Ocasiona-me revolta, por vezes revolta e vontade de provar que eu não sou assim e que quero cada vez mais e que estou 
a lutar para chegar ao patamar delas. 
 
Entrevista C-1-B  
Não estou nada preparada ... eu vejo as folhas das prescrições médicas e não estou ... aquilo é tanta coisa e nós não 
fomos preparados nesse sentido. Eu penso que isso me vai condicionar a nível psicológico, muito mesmo! 
 
Entrevista C-1-C  
acho que a integração dos alunos deveria ser feita de forma diferente. Não me senti apoiada nestes primeiros dias nas 
necessidades que tive, mesmo nada. 
 
Nos primeiros dias e no geral em relação à parte (:::) partes mais práticas é como já disse senti-me desorientada, muito 
pouco apoiada, largada, perdida, falta de um enfermeiro ... 

Porque se me estão a avaliar e se eu (:::) se me estão sempre a avaliar eu nunca vou evoluir e eu quero é que me 
ensinem, é que me digam em que é que eu errei e então sim, no final vão avaliar-me. Senão não faz sentido nenhum 
 
Entrevista C-1-I  
se o doente é muito complicado nós ficamos um pouco baralhados e perdidos sem sabermos o que fazer, como agir. 
 
Entrevista C-1-L  
No primeiro dia em que prestei cuidados senti-me confusa. Confusa não sabia onde estava nada, senti-me um bocadinho 
chata, ter de estar sempre a perguntar: onde está isto? Onde está aquilo? Será necessário isto ou aquilo? 
 
Entrevista C-1-M  
Se calhar foi com esse receio que eu fiquei, de saber relativamente ... mais ou menos a teoria mas não conseguir aplicá-
la na prática e deixarem-nos assim um bocado abandonados, ao Deus dará, como se costuma dizer. Não nos darem 
apoio! Era isso que eu tinha medo e também de não adquirir a responsabilidade necessária, claro (:::)  
 



Entrevista C-1-X  
No primeiro dia um bocado de medo em relação ao que ia encontrar, um bocado de insegurança de ser capaz ou não de 
garantir as coisas, de fazer as coisas direitas ... um bocado ... agora já estou mais confiante, já experimentei algumas 
coisas e sei que sou capaz e sei que consigo, e já o medo vai diminuindo um bocado e a insegurança também (:::) e 
pronto, mas existe sempre aquele ... ainda existe aquele medo. 

Estou a fazer um esforço enorme para conseguir, para dar o meu melhor mas como ainda estamos assim muito no início 
ainda sinto aquele receio, ainda não consigo dizer assim muito bem. Eu espero adorar isto mas para já ainda não posso 
dizer. 
 
Entrevista C-1-Y  
no primeiro e no segundo dia sentia-me inútil mesmo na força da palavra, não podíamos fazer nada, ... não sei! 
Podíamos falar com os doentes, podíamos ir conhecendo, podíamos avaliar sinais vitais ... e não passava daí. 

Eu tenho, tenho medo que me perguntem uma coisa e eu não saiba ou ... Para já tenho tido sorte, tenho os planos do dia 
e então para o dia a seguir estudo os planos do dia e vejo mais ou menos tudo, tem sido bom mas tenho medo que algum 
dia aconteça e eu (...) 
 
Entrevista C-2-B  
quando eu estive a prestar os cuidados da senhora da cama ... que estava em coma, eu ia para casa e eu fiquei mesmo 
mal. Durante a noite eu tinha que ligar a luz ... agora já não.  
 
Entrevista C-2-Y  
vejo a enfermeira Z chegar e fico cheia de medo, por vezes nem fala comigo, nem uma com a outra mas a presença dela 
aqui é um bocado (++) ... 
 
Entrevista C-3-B  
Fiquei um bocado aterrorizada com tudo aquilo, de facto. Tenho, houve um doente que me marcou, isso marca-me para 
todos os estágios. Quando me lembro daquele estágio ... nada de avaliações, nada que tenha corrido mal com o 
orientador, foi aquele doente, a imagem, marcou-me mesmo! 
 
Entrevista C-3-I  
eu ao chegar ao final do estágio e de manhã quando acordava e pensava que tinha de ir para lá, para mim era um 
suplício! Era um sacrifício ir para lá todos os dias 

via-o como um inimigo (entre aspas). Porque eu não tinha confiança suficiente para chegar à beira de qualquer uma das 
três orientadoras e dizer: "Está-se a passar isto e isto, eu não estou a reagir bem com esta situação, será possível 
ajudarem-me? Podem fazer qualquer coisa?" Eu não tinha confiança suficiente para fazer isso com essas orientadoras eu 
pensava que se o fizesse isso ia ser prejudicial para mim, ia ser usado para me prejudicar no final. 

eu tinha medo que se tivesse alguma dúvida ela fosse encarada como falta de saber. Era assim que as docentes faziam. 
Quando eu fazia alguma pergunta ao meu tutor ele ficava incomodado e demonstrava que eu já deveria saber aquilo 
 
Entrevista C-3-N  
nós pensamos que estamos mais ou menos bem e somos confrontados com falhas em áreas que nos dizem muito ... 
confiar em nós próprios, é mesmo a confiança em nós próprios. São sentimentos que foram conflituosos! Tudo isto foi 
violento e condicionou muito o meu desempenho  
 
Entrevista C-3-R  
Custava-me imenso ir para lá, não porque não gostasse do tipo de trabalho mas custava-me imenso porque não me 
conseguia sentir bem, não é? De modo nenhum! 
 
NC 06-03-14  
presença aqui do professor eu sinto-me bloqueada independentemente das questões que ele me fizer, independentemente 
de eu saber responder ou não, se calhar pelo que já ouvi falar 

NC B 06-05-08   
foi evidente que a aluna estava muito assustada com aqueles primeiros dias de contacto com os contextos da prática. 

Repugnânci

a, 

constrangim

ento 

Entrevista A-2-A  
sentimentos negativos, não sei, não sei se já os tive, mas agora tenho a certeza que não os tenho. Não sei se já os tive.  
Não sei nos primeiros dias, se calhar sentia-me um bocado emplastro ali dentro, mas agora não. 
 
Entrevista A-2-C  
Eu por vezes eu saio constrangido e também um bocado revoltado, é um bocado uma mistura de sentimentos.  

Entrevista A-2-N  
Não estou a conseguir explicar assim muito pormenorizadamente mas para mim foi um pouco difícil manter uma 
comunicação, pelo menos fluente. Achei, até por estar lá a enfermeira especialista, (++) pelo conjunto de pessoas (++) 
estar a ser observada por muita gente é uma dificuldade minha, falar em público ainda me faz sentir desconfortável. Em 
termos de dificuldade elejo esse.  
 
Entrevista B-2-R  



Inibição na passagem de turno, mais (…) 
 
Entrevista B-2-U  
depois não conseguia chegar perto da doente, esse foi mesmo o pior sentimento sem dúvida. 
 
Entrevista C-2-B  
nós estamos ali e sabemos que estamos em constante avaliação ... é complicado, é (:::), eu acho que as docentes deviam 
falar connosco acerca disso, da avaliação contínua. 
 
Entrevista C-2-N  
Já me passou pela cabeça, de facto, se era isto que eu (++) queria fazer, porque é (++) um bocado claustrofóbico porque 
acho que não nos deixa crescer, falo aqui pelo serviço, porque acho que não dá espaço para nós crescermos. 
 
Entrevista C-2-R  
A professora Z acho que não, faz uma crítica totalmente destrutiva, desmotiva-me mais do que seria possível desmotivar 
e sinto-me constrangidíssima quando ela está por perto. É assim muito difícil. 

Revolta Entrevista B-3-A  
Não gostei da área, não gostei do serviço, não gostei da orientação, da pressão da orientação, não gostei de quase nada. 

− Então os sentimentos são de que tipo? 

A – Negativos. Foram um bocadinho de revolta, de decepção. 
 
Entrevista C-3-I  
Relativamente ao primeiro ensino clínico guardo aquela sensação de terror de ir para lá todos os dias, de ter de ir para lá 
todos os dias. É tristeza e amargura e ainda uma coisa que eu nunca tinha experienciado que é sentir rancor, não querer 
mesmo falar com aquela pessoa ao ponto de nem querer cumprimentar. 

Porque não me diz nada nem como pessoa fiquei a valorizar porque ... e ainda agora guardo esse rancor e ainda 
mantenho a visão de nem como pessoa me dizer nada. Isto é uma coisa que eu ainda não consigo modificar.  
 
Entrevista C-3-L  
por exemplo, nos momentos de avaliação que são, momentos para mim negativos, que guardo mesmo aqui marcados. As 
palavras que as pessoas nos dizem que podem não ser tão certas mas que nos marcam bastante, de forma negativa. 
 
Entrevista C-3-M  
Apesar de ser o primeiro ensino clínico que fiz marca sempre, por outro lado um bocado de raiva do meu tutor, de 
algumas situações que vivi lá que eu penso que não eram necessárias.  
 
Entrevista C-3-R  
Um serviço escuro, sujo e a cara da professora X (risos), que por acaso foi a que detestei menos mas era a que liderava 
os processos. Lembro-me do cheiro nitidamente, do cheiro do serviço! 

Mas é também a vontade de nunca mais (:::) nunca mais trabalhar num serviço de medicina e a vontade de nunca mais 
passar por aquilo outra vez. 

vou prepará-los emocionalmente para se lhes disserem que eles são péssimos e horríveis, que são péssimos enfermeiros 
e que nunca vão ser bons e que ... para não acreditarem porque é mentira e para tentarem que as coisas que nos dizem 
“entrem a cem e saiam a mil” e que não valorizem. 

Saudade Entrevista A-3-A  
Saudade 
 
Entrevista A-3-D  
Não. sentimentos? Tenho saudades de alguns aspectos, de alguns pontos ... 

− Por favor tente sempre explorar mais um pouco. Tem saudades de quê, porquê? 

D – Porque gostei da experiência, gostei de (++) do contacto com os utentes, gostei do contacto com alguns, vários 
membros da equipa, gostei (:::) de vários aspectos daquele ensino clínico 

Entrevista A-3-L  
Sentimentos ... são bons (++). Se calhar é muita saudade, é um serviço que me deixou muita saudade, que me lembro 
muito. 
 
Entrevista A-3-M  
Saudades. Eu gostei mas ... 

Entrevista A-3-O  
no fim e olhando para trás ficou alguma saudade também de toda a equipa.  

Entrevista A-3-S  
Tenho saudades, tenho ... gostei, trago de lá bons sentimentos, boas lembranças.  

Entrevista B-3-R  



Mas saudades é o que tenho mais. Gostei bastante daquele estágio. 
 
Entrevista C-3-M  
Sentimentos de saudade daquele grupo de estágio, das situações que vivi, de aprendizagens que fiz. 
 
Entrevista C-3-Y  
foram momentos de muita pressão em que nos pediram muita coisa, mais ... se calhar parecia mais do que realmente é 
mas a esta distância mas (++) ajudaram-me imenso, aprendi imenso, gostei imenso do estágio, tenho imensas saudades 
(agora que estou num hospital diferente) tenho imensas saudades de estar naquele serviço e de estar naquele hospital, se 
pudesse voltar para lá voltava.  

Tristeza, 

frustração 

Entrevista A-1- D  
Também, por vezes, já me senti um bocadinho também (++), isto pode parecer um bocado esquisito estar a dizer, mas 
assim um bocadinho burra. Em certas ocasiões, por estarem a falar de alguma coisa e eu não estar a perceber nada 
daquilo, assim mesmo, não estou a perceber nada do que estão para aqui a dizer 

Entrevista A-1-C  
só responde a estímulos ou abre os olhos (:::) aquando de estímulos verbais ou até tem de se falar mesmo alto mas que o 
olhar do utente parece-me muito penoso. Não sei se é pela minha emoção ou se é, ligada também aquele utente, mas 
parece-me muito penoso e digamos que ele, o utente (:::) que me está a, digamos a "roer" mais emocionalmente. 

Entrevista A-1-E  
um senhor que está no serviço, logo no primeiro dia, é aquele senhor a quem eu estive a dar a alimentação por sonda. 
Esse senhor particularmente tocou-me pela forma que ..., no primeiro dia em que eu lá estive, o senhor não se mexia, 
não piscava os olhos, não ..., nada rigorosamente nada  

Entrevista A-1-N  
grande mulher que a senhora foi, ter de criar os filhos sozinha! Ela depois começou logo com aquela conversa de, pois 
mas os filhos nem sempre dão valor, não sei quê. Aquilo começou-me assim a "pecar" um bocado. 

(Uma descrição de um doente, de sofrimento pelo abandono dos filhos) Mais marcantes, digamos em que eu me senti 
mais, em que as emoções vieram à flor da pele, digamos assim. 

Entrevista A-2-A  
quando se vão embora que nós consigamos ficar tristes, claro por um lado porque por outro não. Mas, sei lá! Acabamos 
por ter saudades daquela pessoa, não sei acabamos por estabelecer uma relação (…) quase de separação entre enfermeiro 
e doente 
 
Entrevista A-2-D  
às vezes sentimo-nos um pouco mais frustrados (entre aspas), porque o enfermeiro tutor nem sempre está connosco, tal 
como o professor nem todos os dias está  

Entrevista A-2-J  
hoje teve alta um doente que acho que era o doente com quem eu tinha mais afinidade, desde o princípio que estava lá e 
fez-me um bocadinho de confusão. 

Entrevista A-3-D  
também um bocadinho triste por causa daqueles aspectos que lhe referi atrás de que acho que fui um bocadinho avaliada 
... não fui valorizada como eu achava que, se calhar, merecia 

Entrevista A-3-J  
acho que não aprendi muito, se calhar porque também não estava desperta e ... guardo sentimentos de alguma frustração. 

acho que me senti um pouco impotente, lá está é frustração porque eu ... falta de vontade, porque eu não conseguia ter 
vontade (:::) 

Entrevista B-1-A  

Tinha medo de me chegar ao pé dela porque nunca tinha estado em contacto com ninguém assim, nunca tinha visto. Não 
sabia se ao tocar-lhe iria sentir dor, se me estava a ouvir se não estava a ouvir, se (…) 

- Que tipo de sentimentos isso lhe provocou? 

A – Não sei (???),  um nó na … no estômago.  
 
Entrevista B-1-C  
A minha não precisava tanto de ajuda eu ia mais para os outros, obviamente que se vai para casa a pensar sempre um 
bocadinho naquilo. Aquela pessoa estava mal e ao outro dia não sabemos se ela vai lá estar ou não, isso é sempre um 
bocadinho complicado de gerir 

Nunca se sabe, o que pode acontecer com o doente com quem estamos, no outro dia pode já nem estar lá e isso é sempre 
um bocado (:::), não é bem traumático mas (++) é difícil. 
 
Entrevista B-1-G  
Eu não sabia muito bem o que devia dizer ou o que podia fazer e isto toca-me bastante porque a solidão das pessoas que 
estão nos hospitais e que são de mais idade é um problema no nosso país. Embora eu soubesse que a família dele se 
preocupava com ele e que ia lá vê-lo, eu achei que isso, para ele, assim de repente iria ser um grande choque. E pronto, 



tocou-me. 
 
Entrevista B-1-P  
claro que qualquer pessoa se choca quando vê uma pessoa naquele estado, é normal. 
 
Entrevista B-2-A  
- E negativos? 

A – É sempre, pelo que me dizem … as enfermeiras (…) 

nunca elogiaram por nada de bem que eu tivesse feito e a mínima coisa que faço, está tudo estragado. Provoca-me 
sentimentos de injustiça, revolta e de tristeza, sou uma revoltada , não é? 
 
Entrevista B-2-C  
sentimentos de tristeza, quando os doentes de quem estamos mais próximos, estão numa situação tanto psicológica (:::) 
como física má e nós sabemos que até pode haver risco de vida. 

não gosto de os ver assim, há momentos em que fico com sentimentos de tristeza e alguma revolta, por situações que 
acontecem aqui e que não me parecem correctas e que poderiam ser evitadas.  
 
Entrevista B-2-D  
continuo a sentir (:::) não sei como hei-de dizer, desconfortável com doentes como o senhor X, assim doentes 
complicados, que não falam, que estão acamados e que têm tudo e mais alguma coisa, causam sempre um desconforto, 
uma coisa estranha, não sei bem como dizer. Tristeza e pensar 
 
Entrevista B-2-G  
uma senhora que está assim bastante desorientada, parece que terá uma demência e esse aspecto custa-me um bocado 
porque sei que uma doença do foro psiquiátrico é bastante complicado 

A experiência que eu tenho com esta senhora, saber que ela está tão fragilizada, saber os problemas físicos que ela tem, 
custa-me um bocado e entristece-me um bocado 
 
Entrevista B-2-M  
Mas depois disso ainda começaram a gozar comigo, naquele dia senti-me mesmo de rastos, triste. Falei com as 
enfermeiras e elas disseram que se tinham apercebido da situação 
 
Entrevista B-2-T  
Os sentimentos negativos não sei. 

− Associados mais a quê? 

T – Mais associados aos nossos erros e às repreensões das enfermeiras. 

Um bocado de tristeza e de desilusão connosco. Ninguém é perfeito, todos erram, mas ninguém gosta de ouvir as 
repreensões. 
 
Entrevista B-3-N  
de frustração pela forma como decorreu a orientação.  
 
Entrevista C -1-N  
por vezes sentir-me mais impotente para fazer alguma coisa que gostasse de fazer ou melhorar o estado de saúde das 
pessoas e perceber que há aqui pessoas que não têm (:::) que não há grande solução para o seu problema, é um bocado 
de impotência, inutilidade talvez. 

Era de facto muito aflitiva, mesmo aquela respiração que se associa já a um estado muito terminal, aquela respiração 
aflitiva, aquela respiração assim (:::) angustiada (:::) de olhos abertos mas completamente ausente, fez-me alguma 
confusão. Foi, se calhar, o momento que mais me marcou por ser mais (:::) por ser tão (++) pesado, por ser assim ... por 
ser logo no primeiro dia, foi assim ... mais marcante. Foi pelo peso emocional. 
 
Entrevista C-1-A  
uma situação que realmente me marcou aqui, me tem marcado nestes últimos dias. É uma situação de uma doente que 
está num estado, está mesmo muito mal é a doente da cama ???, ela pode ter resposta mas realmente está num estado 
nem sequer pode falar 
 
Entrevista C-1-B  
Cá dentro eu consigo ser forte e consigo estar (++) assim bem, dentro dos possíveis não me deixo envolver muito. Mas 
quando saio do hospital vou pensando, pensando, pensando nas coisas e claro que é muito difícil. Nós temos cá doentes 
com patologias muito complicadas mesmo, muito, muito.  

Cá eu consigo estar mesmo bem, eu vejo situações como aqui se passam diariamente mas chego a casa e é aquela coisa 
... também não tenho muitas pessoas com quem partilhar isso o que se torna um bocado complicado. 

Entristece-me ver pessoas em situação de vida tão complicadas, acho que é de certa forma cruel. Ter de passar por essas 
situações é muito complicado e ainda me magoa mais as situações dos familiares, estão ali a ver os doentes, o seu 



familiar acamado ... é extremamente complicado, é aí que eu vejo o sofrimento deles 
 
Entrevista C-1-C  
Para primeiro doente, para primeira experiência acho que foi ... primeiro estava em cuidados paliativos, estava em 
estado terminal, já por si só foi agressivo para primeiro contacto. Então ela ter morrido logo a seguir ainda foi mais 
agressivo. A partir daí foi como se eu me apercebesse o que ia ser a minha vida nos próximos tempos 
 
Entrevista C-1-I  
Temos uma maior tensão na fase inicial e se juntarmos isso a termos um doente grave é muito pior 
 
Entrevista C-1-L  
Nós chegamos aqui e começamos a lidar com doentes e com o falecimento desses doentes. Doentes esses que tratámos e 
isso deixa-nos um bocadinho ... não estamos habituados a lidar com a morte, não é verdade! 
 
Entrevista C-1-R  
Não deixam terminar frases e atropelam-se, enquanto um fala de um doente o outro é capaz de estar a fazer um 
comentário para o lado e isso choca um bocado a minha sensibilidade mas se ... Às vezes mete-me um bocado de 
confusão 

nos primeiros dias ... no primeiro e segundo dia senti-me mal, senti-me muito mal. Senti que as pessoas, se calhar, não 
estavam muito receptivas, senti-me absolutamente inútil, senti-me um estorvo para os profissionais. 
 
Entrevista C-1-X 
choca-me um bocado, por exemplo, ver uma enfermeira a fazer uma punção sem luvas, quando isso para nós é (++) uma 
coisa do outro mundo, nunca na vida uma pessoa vai contactar com sangue sem calçar luvas. 
 
Ele não abria, quase, os olhos, não (++) responde e isso fez-me um bocado de confusão ver ali sempre a mulher a tentar 
fazer tudo mas ao mesmo tempo só lhe caiam as lágrimas, isto fez-me confusão, fiquei durante bastante tempo a pensar 
nisso, fui para casa a pensar nisso 

chamar por ele e ele não responder ... eu pus-me um bocado na situação dela e mexeu um bocado comigo por isso 
mesmo ... pelo esforço 
 
Entrevista C-1-Y  
fiquei assim em choque pensava que ia chorar aqui no meio do serviço. Fiquei mesmo mal sem conseguir fazer fosse o 
que fosse, fiquei ali ao lado dela e ela sem conseguir respirar e a dizer-me que ia morrer, estava mesmo mal e eu 
completamente em choque.  
 
Entrevista C-2-A  
fez-me muita confusão, passei noites sem dormir a pensar nisso e não andei ... andei um bocado mal 
 
Entrevista C-2-B  
No início deparei-me com algumas situações em que era extremamente difícil, tive aquela situação da pessoa que estava 
em coma, tive outras situações ... eu agora já consigo reagir bem nem me reconheço 
 
Claro que depois paramos, em casa, e naqueles momentos em que não temos nada para fazer e pensamos mais nas coisas 
(morte do doente) e ... dói e é difícil.  
 
Às vezes penso que estou a ficar uma pessoa menos sensível. 
- Menos? Ou mais? 
B – Não sei. Isso é que é difícil de estar ... porque esta coisa das emoções tem muito que se lhe diga. Eu ficava 
impressionada por coisas mínimas e agora já não fico tanto e depois em casa é que existe mesmo um feedback, mas é só 
em casa.  
 
Entrevista C-2-C  
Para mim ser enfermeiro vai ser sempre emocionalmente difícil. Por aí!  
 
Agora sinto-me triste e desmotivada e tudo isso ...  
 
Entrevista C-2-I  
a morte, eu achei que ia ser um dos factos que me ia chocar muito, choca-me muito ainda, mas pelo facto de ter vindo 
para este serviço, no início para o serviço de medicina ajudou, porque aqui infelizmente há tantos falecimentos 

A primeira pessoa que faleceu fiquei (:::) não é chocada mas ... assim mesmo sem reacção a olhar para a pessoa e a 
pensar como é que é possível 
 
Entrevista C-2-N  
Acho que o grande sentimento que eu tenho trazido é que me sinto ... sentimento é e não é, sinto-me bem mais pesado. 
Isto de facto traz uma carga emotiva muito grande e a consciencialização que de facto há pessoas que estão muito 
doentes e há pessoas que morrem e assim, umas atrás das outras e há sempre pessoas assim neste estado que eu acho que 
nós ficamos mais pesados, assim é a palavra que eu defino, sinto-me (:::) para mim é pesado! É uma carga emocional 



que é mesmo com se fosse um peso em cima, não consegui lidar muito bem ... 

não consegui lidar muito bem com o falecimento de um doente que eu tive particularmente quatro dias. Aparentemente 
lidei bem mas não fiquei mesmo nada bem, fiquei constantemente a pensar naquela pessoa porque foi um doente a quem 
eu me liguei 

mas considero complicado de alguma angústia, algum pesar 

Depois tenho sido mais confiante, com o passar do tempo, mais integrado, mais monótono. 
 
Entrevista C-2-R  
há sentimentos como tristeza, dúvida, ... há turbilhões de sentimentos mesmo com as vivências que se tem relativamente 
aos doentes 
 
Entrevista C-2-Y  
por exemplo “Tu não sabes fazer isto! Tu para isto não tens geito nenhum” e fico mesmo triste. Faço um esforço 
constante e não sabem ver isso, a enfermeira não sabe ver isso, não sabe ou não consegue ou não quer demonstrar, fico 
mesmo triste porque são críticas agrestes. 

já estou a criar uma barreira forte, é o ideal, a enfermeira diz qualquer coisa e eu digo que sim, porque não pode ser 
assim porque já sai daqui vezes sem conta a chorar assim a pensar que vou desistir do curso 
 
Entrevista C-3-A  
Uma certa insatisfação porque tenho sempre a sensação que poderia ter dado mais. Frustração é muito forte, não 
insatisfação. 
 
Entrevista C-3-B  
Mesmo os negativos, que eu na altura pensava que eram negativos, são positivos, são muito positivos. Fiquei um bocado 
magoada. Noto ... nem sei definir muito bem. Apesar de tudo, apesar de aquilo ter sido um bocadinho ... dado que aquilo 
foi um bocado desgastante e prejudicou de certa forma, acho que foi tudo positivo, não consigo agora estar a definir. 
Agora acho que foi positivo porque fez com que eu crescesse mesmo bastante! 
 
Nós estamos habituados a ter as coisas tão positivas na nossa vida que quando nos deparamos com qualquer coisa mais 
difícil e que não conseguimos concretizar da mesma forma parece que vai tudo abaixo. Foi mais ou menos isso que 
aconteceu mas foi muito positivo. Não é pela nota em si, não foi por nada, por mim as notas são meras notas é o que 
envolve cada situação, cada momento, a forma como somos tratados, todas as formas que nos ajudam a crescer, a 
progredir, poderiam ser de forma diferente, acho que é aí que está o ponto essencial. 
 
Entrevista C-3-I  
Nos últimos dias de estágio eu fui quase todos os dias para casa a chorar eu telefonava constantemente à minha mãe para 
falar com ela e para ela me ir buscar que não queria ficar ali. 

dos serviços mais pesados e mais difíceis mesmo em termos físicos e psicológicos porque é impossível um aluno ficar 
indiferente a certas situações que vê a acontecer com um doente diariamente até ao ponto em que está com ele e entra 
em paragem cardio-respiratória e morre. 

tristeza e amargura e ainda uma coisa que eu nunca tinha experienciado que é sentir rancor, não querer mesmo falar com 
aquela pessoa ao ponto de nem querer cumprimentar. 
 
Entrevista C-3-L  
os momentos de avaliação eu nunca pensei que fossem assim. Estava a contar que fossem difíceis, isso estava mas nunca 
pensei que fossem tão fortes os momentos de avaliação. 

O sofrimento dos doentes também foi difícil para mim mas uma pessoa tem de tentar perceber ... eles estão ali, estão 
doentes, então temos de tentar ajudar o mais que pudermos e não tanto sofrer com a dor deles 
 
Entrevista C-3-M  
Fiquei um bocado tocado com certas atitudes de certas pessoas, acho que fiquei um bocado tocado. Poderiam ter tido a 
sensibilidade (...) 
 
Fiquei triste porque lhe expliquei o que se andava a passar, expliquei-lhe que tinha problemas pessoais mas ainda assim 
ele não mudou minimamente a sua atitude para comigo. Isso tocou-me um bocado porque eu nunca tinha tido uma 
experiência dessas e poderia ter-me sentido um bocado mais apoiado e isso não aconteceu, da parte de ninguém! 
 
Entrevista C-3-R  
acho que foi o estágio mais stressante, com mais pressão que eu já senti e realmente agora olho para trás, para esse 
estágio, e vejo que foi um período da minha vida horroroso, horrível, era um sofrimento diário! 

Uma das coisas que mais me marcou foi o encarar o sofrimento do outro. Nós sabemos que existe, estamos fartos de 
saber mas uma coisa é saber que existe outra é vê-lo à nossa frente. 

− Pelo que percebo guarda até sentimentos de alguma angústia, é isso? 

A – Sim, exactamente. 



− Não o guarda como qualquer coisa agradável ou ... 

A – Não, nunca. 
 
NC B 06-05-08  
- O que me fez mais confusão foi a úlcera de pressão da senhora do 1º dia, a enfermeira não viu pois não? Aquilo de ter 
de pôr uma seringa lá dentro fez-me confusão pela dor que causava! Mas afinal parece que não doía.” 
 
NC C 06-10-23  
Ao passar por uma outra aluna referiu-me também a morte da doente mas esta já com uma expressão de preocupação e 
emocionalmente abalada. 

Domínio: Prestação de cuidados 
Todo o conjunto de sentimentos e emoções que a prestação de cuidados e o contacto com as pessoas alvo de 
cuidados ocasiona (valorizados positiva ou negativamente) 

Categoria Unidades de Registo 
Alegria, 

satisfação 

Entrevista A-1- D  
Coisinhas pequeninas em que eles se mostraram agradecidos, em que se notou que fez alguma diferença para eles e isso 
fez-me sentir bem 

(descreve doente e suas características) estava com a filha, estava-lhe a dar o almoço, na sala de convívio, ela não 
estava a conseguir dar-lhe muito bem e eu cheguei lá, estava assim: Sr. XX abra a boca e ele abria e respondia e ele 
reagia ao que eu lhe ia dizendo. Ela ficou assim muito espantada a olhar para mim e dizia: Ah, mas ele reage! Aquela 
coisa de que senti-me bem 
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e acredito que ele também faça a toda a gente, agarrar na mão e dar um beijo, mas senti, senti-me bem. 

senti-me completamente (++) como se estivesse com outro doente qualquer, completamente à vontade e depois pus-me a 
pensar, se calhar até devia ter um bocado de medo e não tenho. Depois pus-me a pensar, não sabia se isto era uma 
reacção normal se não era, mas pronto senti-me bem, porque pronto não tenho medo. 

Entrevista A-1-M  
à bocado logo que cheguei, ele estava ontem imobilizado, hoje a primeira coisa quando me viu foi mostrar as mãos e 
abaná-las no ar e depois agarrou-me na mão e fez-me uma festinha. 

Entrevista A-1-O  
de alegria, de satisfação. Embora não tivesse aquela destreza como os enfermeiros têm e a introduzir, estava assim um 
bocadinho … Encontrei uma certa resistência e parei porque não queria magoar a doente nem nada disso mas depois de 
ela (:::) ter passado até à orofaringe senti-me assim, satisfeita. 

Entrevista A-3-A  
Cada dia era completamente diferente do outro, havia sempre coisas novas para ver e sempre coisas novas que podíamos 
esperar daquele dia. É muito positivo. 

Talvez (os sentimentos) por ter sido o primeiro. Porque gostava muito de todos os doentes, gostei muito do serviço 
também, a equipa foi, também foi muito boa para nós. Mas acho que é principalmente pelos doentes. Foram eles que me 
marcaram mais, sem dúvida. 

Entrevista A-3-C  
Dois enormes sentimentos. De extrema responsabilidade e de extrema satisfação pessoal. 

É mais essa satisfação de ajudar, tentar ajudar, substituir o mínimo e tentar potenciar o resto e ver o nosso trabalho 
reconhecido.  

Entrevista A-3-D  
gostei da experiência, gostei de (++) do contacto com os utentes, gostei do contacto com alguns, vários membros da 
equipa, gostei (:::) de vários aspectos daquele ensino clínico que por um lado compensaram todos os que considerei 
negativos. 

Entrevista B-1-A  
ontem quando estive a dar banho ao doente da minha colega X, foi muito bom porque estávamos no banho e o senhor 
chegou ao final do banho e disse que estava muito satisfeito e obrigado. E agradeceu. 
 
Entrevista B-1-C  
é sempre bom e nós sentimo-nos mesmo muito bem e felizes porque sabemos que ajudamos aquela pessoa e que ela 
reconheceu (++) isso. 

(Uma doente agradecer) Por vezes nem estamos à espera e isso é que é mesmo melhor porque eu não estava à espera e 
ela teve aquele gesto e obviamente que eu aí senti-me tocada, por isso. 
 
Entrevista B-1-D  
Foi ela mesmo que teve (…), eu estava a segurá-la mas ela teve logo aquela iniciativa mesmo de agarrar-me com muita 
força. Senti que ela teve alguma confiança em mim, foi ali buscar uma ajuda para aquele momento. 



 
Entrevista B-1-R  
depois de ter executado os procedimentos todos senti-me satisfeito, por ter ajudado as pessoas. 

Satisfação, alegria por sentir que estou a ajudar uma pessoa. A satisfação pelo mesmo motivo (:::) 
 
Entrevista B-1-T  
depois disso é que fiquei toda contente e disse “Ah, ah! Retirei a algalia ao senhor, retirei o soro e fiz o penso”, toda 
contente, porque nem tinha pensado antes: "Ai, não vou conseguir! Não consigo". 
 
Entrevista B-1-U  
temos uma relação muito boa, penso eu, porque já me contou muitas coisas e disse-me que eu era muito simpática que 
gostava muito da minha companhia, isto faz-me sentir muito melhor, porque sinto que de uma certa forma consigo 
muito melhor ajudar e cuidar daquela pessoa 
 
Entrevista B-2-A  
apenas que ela tinha mais problemas mas não sabiam pormenores, não sabiam mais nada e ela contou-me isso a mim. 
Isso foi importante porque ela parece que confiou em mim. 

não era inútil, que a senhora confiava em mim. Alguma alegria. Depois também quando puncionei bem a veia ao senhor, 
sem o ter magoado 
 
Entrevista B-2-C  
estava mesmo contente, estava mesmo feliz e sentia-me mesmo gratificada por este trabalho. Este trabalho? Eu não fiz 
nada, não é, mas acompanhei e (:::) foi espectacular ver como a pessoa estava 
 
Entrevista B-2-D  
Tenho consciência que ajudei a senhora porque ela mesmo já disse que sim, que gosta muito de mim, que eu a ajudei … 
Isso também é uma situação muito boa. 
 
Entrevista B-2-G  
achei que a senhora melhorava durante o período em que esteve comigo, e quando estive com ela senti um grande 
contentamento. Foi um sentimento que eu gostei bastante, saber que estava a ajudar as pessoas e senti-me muito feliz por 
isso. 

mas ao mesmo tempo é agridoce porque vê-la naquela situação causa-me algum transtorno mas também sei que o facto 
de eu estar ali e as enfermeiras confirmarem que eu estou a fazer o melhor por aquela pessoa deixa-me ao mesmo tempo 
bastante contente. 
 
Entrevista B-2-I  
Alegria, acho que aquele sentimento que consegui alcançar o meu objectivo, não sei bem explicar. Satisfação pessoal 
 
Entrevista B-2-L  
sinto que nós estamos lá a dar força e se insistirmos conseguimos fazer alguma coisa dela. Por exemplo sempre que 
dizemos alguma coisa ela nunca quer, nem tomar banho nem tomar os medicamentos nem fazer os pensos mas com 
insistência, explicando a senhora ia sempre lá. Isso fez com que eu me sentisse bem. Senti que fiz mesmo alguma coisa 

é alegria, é … quando fazemos alguma coisa bem e que nunca fizemos como (…) foi dar injecções sub-cutâneas (foi 
uma coisa que eu fiz) aí sentimo-nos mesmo bem 

quando temos uma boa relação com o doente também  é … às vezes a técnica até pode correr mal mas se temos uma boa 
relação com o doente já é bastante positivo. 
 
Entrevista B-2-N  
ao contrário do que sentia quando estava todo desorganizado. Okey, já fiz isto, estou com mais segurança, mais 
autonomia, faz-me bem ao ego. Sinto-me bem em termos gerais. Satisfação e bem-estar, fundamentalmente. 
 
Entrevista B-2-R  
na primeira semana que tive um senhor que foi melhorando gradualmente até que acabou por ter alta, aí senti-me útil, 
satisfeito por o senhor ter melhorado.  

aquele senhor da afasia de expressão, contentamento por ter começado a percebê-lo e por ver que ele realmente ia 
melhorando pouco a pouco 
 
Entrevista B-3-D  
Empatia, assim alguma empatia com alguns doentes. Guardo bons sentimentos. 
 
Entrevista B-3-M  
São situações que me marcaram afectivamente, são de alegria. 
 
Entrevista B-3-N  
Tenho alguns sentimentos positivos relativamente ao trabalho pela alegria e satisfação 



 
Entrevista B-3-S  
Felicidade também por ter tido a oportunidade de ajudar pessoas que estavam lá internadas, por exemplo, ter estado 
apenas a falar com elas e ter notado que elas apenas por isso ficaram felizes. 
 
Entrevista C -1-N  
De um modo muito geral eu sinto-me bem, por exemplo, quando estou a falar com algum doente e percebo que, só (++) 
o estar ali, mesmo só a conversar sem outro tipo de cuidado mais físico, mais técnico, de facto as pessoas reagem bem. 
Já consegui que alguns doentes me dissessem olá e sorrissem, ou seja, isso faz-me sentir bem. Isto é, as pessoas acharem 
que estamos aqui a fazer alguma coisa, quanto mais não seja darmos-lhe atenção. 
 
Entrevista C-1-B  
não encontrava veias mesmo, a senhora era muito obesa e não encontrava veias mesmo. Então palpei e depois consegui 
encontrar mas estava com medo que fosse ... outra coisa qualquer um nodulozito ali ou outra coisa mas ao puncionar vi 
que consegui e foi uma vitória mesmo. Foi a primeira vez que eu puncionei. Eu não causei sofrimento à pessoa 
 
Entrevista C-1-I  
arranjei o material todo e dirigi-me ao senhor e expliquei-lhe o que ia fazer e puncionei e colhi, colhi as duas amostras. 
Foi uma sensação muito boa. 

eu sei que dói, se não conseguisse voltar a picar novamente! Eu não queria magoá-lo, nós não queremos magoar 
ninguém. Eu queria que à primeira corresse tudo bem. Senti-me bem porque eu fiz tudo bem ao senhor, piquei uma só 
vez, foi um alívio. 
 
Entrevista C-1-J 
Mas peguei, comecei logo a fazer e correu bem, a pessoa depois também elogiou a maneira como fiz, que fui carinhoso 
e isso deu-me uma satisfação enorme. 

foi uma novidade e foi mais pela positiva porque o senhor falou e elogiou e no dia seguinte já queria que eu lhe desse 
banho outra vez porque correu tudo bem. O que mais me marcou foi sem dúvida isso. Foi positiva e dá vontade de 
prosseguir. 
 
Entrevista C-1-M  
O facto de estar a gostar de adquirir os conhecimentos que estamos a adquirir aos poucos, acho que é bastante 
importante. Está a dar-me imenso prazer poder finalmente passar à prática aquilo que pelo menos eu mais me identifico, 
que são mais os aspectos práticos que os teóricos. Estou a gostar imenso de aprender coisas novas de poder estar 
finalmente a aplicar os conhecimentos adquiridos. 

(O contacto com uma doente muito positiva) Esta situação e o momento inicial, o acolhimento dos enfermeiros ao nosso 
grupo foram muito importantes. Foram aspectos positivos, considero que houve ali aspectos muito bons. 
 
Entrevista C-1-R  
nem foi aquela pessoa, aquela utente em que eu investi mais porque não era a minha doente e (++) senti-me ... fiquei 
contentíssima por sentir que ... porque devo ter feito alguma coisa que ela considerou positivo na estadia dela cá e 
fiquei-lhe agradecida pelo reconhecimento dela 

Soube muito bem mesmo, ficou o dia ganho. (risos) Isto faz com que uma pessoa queira dar mais ainda, faz querer 
investir mais, não só nessa pessoa mas em todas as outras. 
 
Entrevista C-1-S  
quando me atribuíram a primeira doente, que era uma doente bastante debilitada que necessitava bastante de ajuda e 
senti-me ... ao sentirmo-nos um bocadinho úteis naquelas coisas pequeninas acho que nos marca definitivamente porque 
é quase o começo 
 
Entrevista C-2-C  
essas foram as minhas satisfações ao longo do estágio, sempre com doentes. 
 
Entrevista C-2-J  
fazer práticas que não se fazem assim tão vulgarmente. Aqui há algum tempo não fazia nenhum cateterismo, quando 
corria bem à primeira ficava todo feliz, acho que é o sentimento assim mais ... quando uma pessoa está a fazer assim 
uma prática que não faz habitualmente e a faz correctamente. 
 
Entrevista C-2-L  
punção venosa para uma colheita de sangue, se eu acerto na veia, se eu consigo fazer a punção assim tudo direitinho fico 
toda contente. 
 
Entrevista C-2-R  
uma pessoa tem sentimentos de satisfação muito grande quando sente que evoluiu, que as coisas correram bem e que 
prestou bons cuidados aos doentes 

no fim chorou imenso a despedir-se e eu fiquei muito sensibilizada mesmo e fiquei muito satisfeita por ela ir e ir muito 
melhor do que chegou e muito satisfeita pela relação  



 
Entrevista C-3-I  
Os próprios utentes muitas vezes eram eles que me faziam sentir bem porque agradeciam e gostavam dos cuidados que 
eu lhes prestava e isso dava-me aquele sentimento de que eu não era assim tão desageitada como eles dizem que sou e 
não sou assim tão má aluna, estou a conseguir porque os doentes até gosta de mim. Por vezes o doente vê um aluno e até 
fica “com o pé atrás” mas no final eles até gostavam de mim e até diziam “Amanhã vai estar cá? Vai ficar comigo?” Isso 
dava-me uma sensação de satisfação.  

Ansiedade, 

nervosismo 

Entrevista A-1- D  
eu estava muito nervosa mesmo, muito ansiosa por causa do estágio, (:::). Porque eu achava que ainda ia fazer asneiras, 
a torto e a direito e que (++) não sei estava mesmo muito, muito nervosa, 

Entrevista A-1-A  

Nervosismo, por acaso pensava que ia estar muito mais nervosa do que tenho estado, ainda ontem tive ... fiz uma 
algaliação e pensava que quando isso ocorresse ia estar a tremer por todos os lados mas, por acaso não 

 Também quando fiz a primeira punção também pensei que ia tremer muito, mas não. Por acaso pensei que me ia sentir 
muito mais nervosa, 

Entrevista A-1-N  
acho que é porque eu sou muito ansiosa, sou muito ansiosa por natureza. E (++) acho que deve ser por aí e então quando 
estava a fazer um teste de glicémia, por exemplo, a uma senhora em que estavam os familiares todos à volta e então 
tinha muita gente a observar-me e então eu já comecei a tremer um pouquinho. 

Entrevista A-1-O  
eu senti em algumas situações que não estava a ajudar muito porque estava só a observar e em algumas situações não 
tinha destreza, ontem por exemplo administrei uma intramuscular, não é, e senti que a minha mão estava a tremer 

Entrevista A-2-D  
muitas vezes nós não temos muito a noção, como por vezes estamos nervosos ou preocupados ao realizar uma actividade 
e, não temos muito a ideia de estarmos a fazer uma ou outra coisa mal ou de estarmos a falhar noutros aspectos e ajuda 
porque nos mantém mais alerta e mais atentos para certos pontos 

Entrevista A-3-D  
porque me sentia mais segura no que estava a fazer e então isso fazia com que não ficasse tão nervosa ao ser observada 
porque já sentia aquela segurança, que estava a fazer bem, que estava a fazer melhor. O que influencia muito! 

Entrevista A-3-O  
Numa fase inicial, se calhar, ansiedade, receio por falta de conhecimentos ou nervosismo também 

Entrevista B-1-M  
o nervosismo é bom e é mau. Porque em primeiro não me deixa fazer tudo ao disparate e à primeira vista e faz-me 
pensar mais as coisas, mas por outro lado é um bocado difícil quando estamos nervosos e temos que mesmo fazer as 
coisas e acho que isso é um ponto menos bom. 
 
Entrevista B-1-R  
depois de ter executado os procedimentos todos senti-me satisfeito, por ter ajudado as pessoas. Mas no início (:::) senti-
me assustado (risos), nervoso (…) 
 
Entrevista B-1-U  
não senti que conseguisse ajudar aquela doente, tanto por falta de experiência como também não sabia (:::) era tudo 
novo aqui no serviço  e eu caí aqui, como se costuma dizer, de pára-quedas. Senti-me um bocado perdida porque não 
sabia o que poderia fazer, o que não podia fazer, onde estavam as coisas, o que poderia usar o que não poderia usar, … 
Foi um bocado choque. 
 
Entrevista B-2-D  
nervosismo, continuo a sentir (:::) não sei como hei-de dizer, desconfortável com doentes como o senhor X, assim 
doentes complicados 
 
Entrevista B-2-L  
Senti-me completamente nervosa, em relação ao primeiro período esta gostei menos, às vezes ia para casa e punha-me a 
pensar: Será que é mesmo isto que eu quero? 
 
Entrevista B-2-N  
O nervosismo acaba por imperar, porque eu queria fazer o bem mas chegado ao momento eu esqueço-me do que é que 
fui lá fazer e então fico um pouco atrapalhado. 

Nessa doente dependente foi um nervosismo e uma ansiedade especialmente no que dizia respeito a cuidados. 
Influenciava depois os sentimentos de insegurança da minha parte em que questionava sempre, se não estou a fazer bem 
o que estou aqui a fazer? 
 
Entrevista B-2-T  
fiquei extremamente nervosa quando soube que ia ficar com ele, pensava que não ia conseguir fazer nada, quando vi 
realmente o doente que tinha fiquei em pânico e pensava que não ia ser capaz 



 
Entrevista B-2-U  
Sentimentos mais negativos foi mesmo na colheita de sangue porque fiquei muito nervosa por ver o sangue e tirei a 
agulha começando a sair imenso sangue, depois não conseguia chegar perto da doente, esse foi mesmo o pior sentimento 

eu quando espetei a agulha acertei mesmo na veia mas quando vi aquela gotinha de sangue o meu estímulo foi retirar a 
agulha mas quando o fiz saiu tanto, tanto sangue que fiquei super-nervosa. Nem foi por ver o sangue foi por (:::) mesmo 
pelo que a senhora estava a sentir por ver aquilo, que eu achei tão … a mim mexeu comigo, senti-me mal por isso, então 
imagino a ela a ver… 
 
Entrevista B-3-D  
Que não deixassem que o nervosismo e a ansiedade tomassem conta deles. Que não sentissem medo de se aproximar dos 
doentes porque há muitos deles que gostam de nós, que gostam muito de ter estudantes. 
 
Entrevista B-3-I  
nós sentimo-nos mais pressionados (:::) pressão de todo o serviço, de todo o trabalho e agora vendo é bom termos essa 
pressão, porque é uma pressão que nós temos de aprender a gerir 
 
Entrevista C -1-N  
aqui já não é assim, se eu falhar em alguma coisa eu posso prejudicar a pessoa. É mesmo a responsabilidade que me 
provoca alguma ansiedade. 

esta ansiedade diminua (risos) e que (++), venha ... me sinta mais preparado cada vez que chego cá, e achar que vou ser 
capaz de fazer aquilo que à partida esperam de mim, ou que aquela pessoa espera que lhe seja feito. 
 
Entrevista C-1-I  
também vi no processo que ele tinha momentos de confusão e eu não sabia se esses momentos de confusão era durante o 
turno todo e se eu o ia encontrar confuso como é que ele reagiria à minha chegada foi por isso que fiquei ansiosa. 

nós vimos assim com uma capacidade para observar tudo e ver tudo e depois se o doente é muito complicado nós 
ficamos um pouco baralhados e perdidos sem sabermos o que fazer, como agir. 
 
Entrevista C-1-S  
é o saber que daqui a pouco tempo vou ter uma posição de maior responsabilidade. Porque agora ainda não temos muita 
responsabilidade atribuída mas daqui a uns dias começamos a desenvolver procedimentos que implicam 
responsabilidade. Isso gera um bocadinho de ansiedade. 
 
Entrevista C-2-A  
fez-me muita confusão, passei noites sem dormir a pensar nisso e não andei ... andei um bocado mal 
 
Entrevista C-2-L  
foi mais a parte sentimental e acho que qualquer pessoa, uma primeira vez, vivencia isso. Fiquei muito tensa nesse dia 

senti sentimentos de ansiedade, de nervosismo, por exemplo quando fico com muitos doentes, quando fico com quatro, 
por exemplo e tenho que gerir os quatro doentes fico muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. 
 
Entrevista C-3-B  
aquele stress todo influenciava na minha prática do dia a dia, não estava tão concentrada com o meu doente, com o que 
tinha que fazer. Isso era desnecessário, mas acontecia com todos, porque nós a conversarmos no grupo era aquela tensão 
toda. 
 
Entrevista C-3-N  
Só me ocorre mesmo ansiedade ou medo de sentir que não ia ser capaz ou todas aquelas limitações que eu tinha ou 
perceber tudo isso que não foi muito bom.  
 
Entrevista C-3-Y  
Eu na altura propunha um estágio completamente diferente, porque com o nervoso e com a pressão não me sentia assim 
muito confiante em mim sempre que tinha de fazer 

Dúvidas, medo, insegurança! Sem dúvida. É o medo de ser o primeiro, o primeiro estágio hospitalar, a pressão de ter os 
meus doentes de estar responsável por eles e com a constante pressão e a constante incertezas sobre o que vou fazer, não 
porque não saiba mas porque não correspondi ou devia corresponder mais e devia fazer melhor. Mas tenho noção que 
foi assim um momento difícil nesse aspecto. Muita aprendizagem mas complicados! 
 
NC C 06-10-25  
A aluna depois de ter perfurado a veia na punção anterior deixou de intervir e dialogar com a doente, ficou visivelmente 
mais nervosa e perturbada. 

Gratificação, 

recompensa 

Entrevista A-1- D  
foi um bocadinho de cada coisa, por exemplo, (:::) às vezes já houve certas reacções de alguns doentes com pequenas 
acções que eu gostei que me fizeram sentir um bocado (:::) gratificada. Coisinhas pequeninas em que eles se mostraram 
agradecidos, em que se notou que fez alguma diferença para eles e isso fez-me sentir bem 



Entrevista A-1-A  
Segundo acho que superou as minhas expectativas. Isto sempre foi uma coisa que eu quis fazer mas acho que (:::) 
realmente que a ideia que eu tinha do que ia fazer … Os sentimentos que eu tenho são realmente muito mais intensos do 
que eu pensava que ia sentir.  

− Mas intensos, gratificantes ou … 

A – Gratificantes, sim, sim. 

Entrevista A-1-C  
é sempre positivo, pelo menos é (++) temos a sensação que afinal não estamos a comunicar com o vazio. E nunca 
estamos porque é sempre uma pessoa que ali está. 

Entrevista A-1-J  
um doente me agarrar na mão e me dar um beijo, como já aconteceu, é assim por um lado é gratificante, não é? É super 
gratificante 

Entrevista A-1-L  
 “A D. Maria não comeu. Não quer comer nada?” “Ah não! Mandei o comer todo embora.” “Mas a senhora tem de 
comer, senão não melhora.” Ela disse: “Se for a menina eu até sou capaz de comer, mas tem de ser só a menina a ir-me 

buscar o pequeno almoço.” Eu acho que isso é muito gratificante para nós. É a primeira semana foi logo no segundo 
dia 

Entrevista A-1-M  
(descreve o comportamento de um doente com ela) à bocado logo que cheguei, ele estava ontem imobilizado, hoje a 
primeira coisa quando me viu foi mostrar as mãos e abaná-las no ar e depois agarrou-me na mão e fez-me uma festinha. 

Entrevista A-3-C  
A tal postura e o resultado de ter tido o tal aproveitamento com sucesso. Vejo que o meu trabalho foi reconhecido, o 
meu trabalho não foi reconhecido só pela nota mas também pelos utentes e penso que é isso que é a essência da 
enfermagem. 

Entrevista A-3-H  
Muito bons sentimentos. Óptimos, até! Eu continuo a lembrar-me daquele ensino clínico. 

Entrevista B-1-A  
ontem quando estive a dar banho ao doente da minha colega X, foi muito bom porque estávamos no banho e o senhor 
chegou ao final do banho e disse que estava muito satisfeito e obrigado. E agradeceu. 
 
Entrevista B-1-C  
há sempre um bocadinho de choque mas depois há sempre aquele espírito de equipa e quando começamos a contactar 
com os doentes começa-se ali a formar um elo ou uma aliança, uma relação entre estudante e doente que acaba por ser 
muito gratificante, que acaba  por também amenizar um bocado esse (++)ambiente 

sinto-me bastante à vontade, e bastante gratificada por estar naquele ambiente e saber que estou, de algum modo, a ser 
útil para as pessoas e mesmo nos casos mais difíceis mesmo estando com pessoas mais dependentes 

sinto-me bastante gratificada por ali estar, por exemplo, quando aquela doente chegou deu-me a mão e me disse que 
estava bastante agradecida  por eu de algum modo lhe ter aliviado a dor 
 
Entrevista B-1-I 
Quando o senhor agradeceu , senti-me bem, foi gratificante, é muito gratificante quando os doentes reconhecem  o nosso 
trabalho, o pouco trabalho que fazemos mas que para eles, pelo que pareceu, foi muito. 

A senhora agradeceu-me imenso porque nunca lhe mudavam a fralda e ela estava ali horas e (…) foi muito gratificante, 
senti-me recompensada. 
 
Entrevista B-1-L  
sentirmos que estamos mesmo a ajudar a pessoa, por exemplo a pessoa pedir-nos (…) o meu doente tinha que ir fazer 
um exame ao X (outro hospital) e chegou a pedir para eu ir com ele, perguntar (…) pediu para estarmos ali a falar um 
bocadinho, isso é muito gratificante. 
 
Entrevista B-1-S  
Senti-me um pouco gratificada no próprio dia quando descobri que ia lá uma dietista para mudar a dieta da senhora, 
depois acabou por não dar em nada mas de qualquer maneira consegui mudar qualquer coisa, já foi bom. 

não deu para resolver o problema da maneira que a senhora queria mas, foi bom ver que estou a ser, por assim dizer, 
reconhecida. 
 
Entrevista B-2-A  
Os positivos vêem por parte dos doentes. Acontecem quando sinto que sou útil ao doente, sinto-me gratificada.  
 
Entrevista B-2-C  
estava mesmo feliz e sentia-me mesmo gratificada por este trabalho. Este trabalho? Eu não fiz nada, não é, mas 
acompanhei e (:::) foi espectacular 



 
Entrevista B-2-D  
pude ajudar aquela senhora, se calhar não tanto como os outros enfermeiros mas (…). Tenho consciência que ajudei a 
senhora porque ela mesmo já disse que sim, que gosta muito de mim, que eu a ajudei …  
 
Entrevista B-2-G  
estar aqui e fazer o que estou a fazer traz-me sentimentos de gratificação e bastante contentamento porque sei que estou 
a ajudar pessoas e sei que estou a fazer uma diferença pela positiva, e isso aumenta-me imenso o ego 
 
Entrevista B-2-I  
quando os doentes nos agradecem qualquer coisa, quando conseguimos estabelecer aquela relação com o doente e 
quando já não estamos com esse doente e ele nos chama. (risos). Porque criamos a tal relação e isso sim é gratificante e 
é bom, acho que esse é um dos sentimentos mais positivos que nós podemos experienciar no ensino clínico, é a 
gratificação dos doentes. 
 
Entrevista B-2-P  
as coisas nos correm bem, quando as pessoas, por exemplo, os nossos doentes se mostram … nos mostram que o nosso 
trabalho vale a pena, que o nosso trabalho está a ajudar, isso é o mais gratificante e os nossos sentimentos bons vêem daí 
 
Entrevista B-2-S  
por outro lado eu adorei o dia, porque foi super recompensante, trabalhei, estive um dia inteiro ali com o doente 

Adorei o dia porque me senti útil. 

Entrevista B-2-U  

depois pelo contrário a doente foi super simpática comigo e ajudou-me imenso na aproximação entre nós. Depois só 
melhorei com a ajuda da doente e eu pensar para mim, tu vais ser capaz e vais ter de continuar a tirar sangue, então tens 
de ganhar forças e vais conseguir fazê-lo se não for à segunda vai ser à terceira. Sem dúvida que a doente deu-me 
imensa força.   
 
Entrevista B-3-C  
Gratificação. Existe essa palavra? Isto é, tudo é muito gratificante. Sinto porque consegui muitas coisas...  
 
Entrevista B-3-N  
há uma certa dualidade. Por um lado gostei porque gostei do grupo mas também porque era cuidar de adultos, era a 
comunicação que gostava, havia um feedback imediato, sabia se estavam bem, se gostavam, especialmente os idosos 
diziam que gostavam, que a minha presença era boa para eles. Isto é muito importante porque sentimos que o nosso 
trabalho está a ter algum resultado. 
 
Entrevista B-3-S  
Essa motivação era muito reforçada quando as pessoas a quem eu prestava cuidados me retribuiam também, um sorriso, 
... O único apoio que eu tinha para além dos meus amigos eram as pessoas, os doentes que lá estavam e que me faziam 
ter este interesse, por exemplo, houve uma pessoa que lá estava em cuidados paliativos, só tinha sobrinhas e pegou-me 
na mão e disse-me que eu era como uma sobrinha para ela, isso tocou-me imenso. 
 
Entrevista C-1-J  
foi uma novidade e foi mais pela positiva porque o senhor falou e elogiou e no dia seguinte já queria que eu lhe desse 
banho outra vez porque correu tudo bem. O que mais me marcou foi sem dúvida isso. 
 
Entrevista C-1-R  
nem foi aquela pessoa, aquela utente em que eu investi mais porque não era a minha doente e (++) senti-me ... fiquei 
contentíssima por sentir que ... porque devo ter feito alguma coisa que ela considerou positivo na estadia dela cá e 
fiquei-lhe agradecida pelo reconhecimento dela 
 
Entrevista C-1-Y  
São sempre sentimentos muito bons de muita recompensa, nós fazermos-lhe qualquer coisa e eles dizerem que estão 
mesmo bem. É tudo muito reconfortante. 
 
Entrevista C-2-C  
basta sentarmo-nos um bocadinho à beira da cama do doente, que ele sente-se tão sozinho que começa a chorar porque 
ninguém se senta a conversar com ele. É bom porque estamos a conversar com ele uma coisa que ele precisa mas ao 
mesmo tempo vamos ... aquelas emoções todas daquele doente, isso são sem dúvida as coisas mais gratificantes. 
 
Entrevista C-2-N  
além das coisas, das tais (:::) tarefas básicas terem corrido bem, o que de facto motivou foi eu ter por iniciativa própria 
realizado três ou quatro tarefas que ajudaram aquele doente.  

o sugerir dar a medicação que ele tinha, foi dar o analgésico ele ficou claramente bem, agradeceu no final por ter dado, o 
que é sempre gratificante, foi o ter tido cuidado ... foram pequeninas coisas  

momentos que (++) nos tocam de forma diferente, que as pessoas nos mostram grande apreço e que se sentem mesmo 



agradecidas pelo pouco tempo que estamos com elas e a família pelo pouco tempo que estamos com os doentes 
 
Entrevista C-3-C  
Não, não diria que são menos bons mas ... porque nem sempre a pressão ... não sei porque nem sempre os consigo 
identificar como maus, mas foram alguma coisa. Foram marcantes! 
 
Entrevista C-3-J  
Só esse sentimento é mau tudo o resto são sentimentos bons, a nível da formação e da aprendizagem eu só tive uma 
perspectiva positiva. Em tudo mas já falámos sobre isso, a nível pessoal, a nível profissional, a nível de vivências, 
contacto com novas experiências foi tudo positivo.   
 
Entrevista C-3-L  
Positivos no aspecto da aprendizagem, de tudo aquilo que eu já expliquei que aprendi e que é extremamente positivo 
para chegar ao que cheguei agora 

nas situações em que aquela pessoa ... tudo o que fizemos por ela e ela vai ficar bem vai, vai para casa, vai recuperar, 
isso é muito recompensador. 
 
Entrevista C-3-Y  
com aqueles doentes, mantenho isso e tenho um enorme carinho por eles. Aqueles doentes marcaram-me imenso, estão 
completamente retidos e enraizados em mim e espero nunca perder esse sentimento porque foram mesmo importantes. 

Medo, 

insegurança 

Entrevista A-1- D  
às vezes um bocado de um receiozinho do que é que pode ainda vir a acontecer ou de qualquer erro que eu possa vir a 
fazer ou (++) mas por enquanto não 

Entrevista A-1-A  
Tenho-me sentido muito bem. Acho que o meu maior medo é de não ter conhecimentos suficientes para aplicar, para 
ajudar o doente. Tenho muito medo por exemplo que haja uma urgência com um doente ao pé de mim e eu não saiba o 
que lhe fazer, para o ajudar. 

De medos acho que é isso, é não ter conhecimentos suficientes, para ajudar. 

Entrevista A-1-E  
Depois eu tenho assim, tenho uma coisa que ainda me mete bastante assim, não é bem confusão mas fico um bocado 
recatado, por exemplo hoje também estive com uma enfermeira estive a ..., e a enfermeira, por exemplo, esteve a 
administrar uma terapêutica nos soros e por exemplo há lá certas e determinadas coisas que ainda me metem alguma, 
alguma, não é confusão mas é novidade para mim 

(Receio) Completamente, muito, muito. Nomeadamente ao nível de terapêutica que é uma coisa em que é preciso um 
cuidado extremo, mesmo! 

Entrevista A-1-J  
é uma coisa que eu tenho muito medo e que ….medo lá está, não é o medo da avaliação, mas o medo a aleijar a pessoa, 
tenho muito medo disso… não sei se é geral, se não, mas eu tenho muito medo. 

Entrevista A-1-L  
eu tinha muito medo de chegar assim ao pé dos doentes e conversar porque tinha medo de como é que seria, pronto as 
conversas com eles, como é que eles iriam falar connosco. 

eu também depois tento chegar junto dos doentes e conversar, coisa que eu tinha um bocadinho de receio porque como 
sou muito reservada tinha um bocadinho de medo de, não sei, da comunicação. 

 não é medo, talvez um pouquinho de ansiedade. Porque mesmo hoje fui fazer, puncionar um doente e eu nunca tinha 
feito. E aí, ao início eu estava assim, um pouquinho, assim a tremer, (:::) tinha receio de aleijar, 

coisas que eu nunca tenha feito, tenho medo de aleijar ou de (:::) mas depois de fazer, já passou, como correu bem 
depois já é mais fácil. É assim naquelas coisas que não se fazem, quando não se sabe tem-se medo sempre, porque são 
pessoas e temos medo de magoar. 

Entrevista A-1-M  
eu tenho, tenho medo de me afeiçoar muito às pessoas, porque eu estou a gostar muito de um doente e tenho medo que 
lhe aconteça alguma coisa ou que ele se vá embora. 

Entrevista A-2-D  
estava um pouco apreensiva em relação à comunicação com os doentes não por serem pessoas diferentes de quaisquer 
outras mas pela situação em que se encontram 

 eu não queria realizar alguma técnica ou procedimento não por (:::) não querer mas por ter certo receio de não fazer 
bem, de ter alguma consequência para o doente. 

Entrevista A-3-C  
 Intimidado ou mesmo menos à vontade, foi ... não tenho problema nenhum de o dizer, porque não foi tudo um mar de 
rosas.  

Entrevista A-3-L  
é diferente porque temos sempre aquele receio de fazer no doente. É mesmo aquele receio sem termos contacto com o 



meio hospitalar  
 
Entrevista B-1-A  
eu não sabia o que havia de fazer ela referia que eu tinha de ir ao banho assistido e eu não sabia o que era o banho 
assistido, não sabia o que tinha que fazer. 

Com a segunda doente como era uma senhora que estava em coma e (++) principalmente tinha medo de me chegar ao pé 
dela e ..., de estar e de falar. 

não sei (:::) porque tinha medo de algumas situações, nomeadamente essa senhora em coma, se estava preparada para 
estas situações. 
 
Entrevista B-1-M  
Hoje foi mesmo o medo com a minha doente, ela era muito (???) foi mesmo o medo, eu não sentia o feedback dela, não 
sentia … 

Acima de tudo o medo de falhar porque não estamos a tratar de coisas estamos a tratar de pessoas e o medo de falhar é 
muito grande e no estado de pressão em que eu estava é o medo de falhar mesmo, medo de ouvir ou de estar aquém (++) 
da responsabilidade 
 
Entrevista B-1-N  
tenho sentido mais é um certo receio de rejeição, que o doente não (…) que não consiga logo criar uma relação de 
simpatia e de confiança, isso assusta-me um bocado porque eu tenho um bocado aquela ideia que o doente tem que ser 
(++) não é prestável, tem que ser ... tenho ideia de um doente que seja acessível, de falar e que consiga estabelecer uma 
boa comunicação. 

há aquele medo que o doente pode não querer, o medo da rejeição e isso assusta-me um bocadinho e causa-me uma certa 
dificuldade em dar o primeiro passo para estabelecer uma ligação com a pessoa com medo da rejeição porque tenho 
ideia que têm de gostar todos de mim. 

Assusta-me muito porque eu tenho de fazer realmente bem, tenho de demonstrar que sei, tenho que fazer muita coisa, 
tenho que criar expectativas no sentido em que tenho que realmente fazer um estágio (:::), um bom estágio 
 
Entrevista B-1-P  
o medo de falhar, temos sempre o medo de chegarmos à altura e de não conseguirmos fazer as coisas, de cometermos 
algum erro, porque no fundo são pessoas com que estamos a lidar, não é outra coisa qualquer, são pessoas. 
 
Entrevista B-1-R  

Assustado, porque como já disse na reunião apanhei logo um doente difícil à partida, que era totalmente dependente e 
tinha de fazer coisas que não estava nada preparado para fazer 
 
Entrevista B-1-S  
No primeiro dia, tenho que confessar, que eu queria ir falar com a família dela, da senhora, queria falar para esclarecer 
algumas dúvidas que não tinham ficado bem assentes e, eu pus um pé dentro da enfermaria, olhei para a família dela e 
voltei para trás, porque não consegui continuar. Pura e simplesmente fiz ali uma volta de 180º e vim-me embora. 
 
Entrevista B-1-T  
aquilo que eu tinha muito medo, era de ter os tópicos da entrevista na cabeça e como é que ia perguntar e se a pessoa não 
responder. Agora, claro, pergunto e se ela não responder passo à frente, ganhei mais segurança em mim. 

Eu tinha muito medo, por exemplo, dos procedimentos que aprendemos a fazer, eu pensava se tremer eu não os consigo 
fazer. 
 
Entrevista B-1-U  
um pouco de impotência em relação à minha doente porque eu não sentia que ela se sentisse bem, se calhar por eu estar 
a falar com ela e não transmitir nenhum feedback que ela me pudesse transmitir e que me fizesse sentir um bocado 
realizada. 

Eu já tinha ido várias vezes ao hospital, aos serviços mas assim mesmo (:::) saber que teria que ser eu a cuidar daqueles 
doentes, que teria de ser eu a interagir com eles, (…) senti-me assim um bocado (…) não, não sou capaz. 
 
Entrevista B-2-P  
Receio, não sabemos se vamos ser capazes de lidar com essas situações para a vida toda, como profissão 
 
Entrevista B-2-U  
se alguém tivesse feito aquilo a mim, eu não iria reagir da melhor maneira e ia por em causa as capacidades e a eficácia 
e a profissionalização dessa pessoa. Fiquei com medo que a doente me começasse a julgar e a pensar que eu (…) sei lá 
(:::)  
 
Entrevista B-3-D  
Que não deixassem que o nervosismo e a ansiedade tomassem conta deles. Que não sentissem medo de se aproximar dos 
doentes porque há muitos deles que gostam de nós, que gostam muito de ter estudantes. 



 
Entrevista B-3-M  
porque (++) não estavam lá sempre os enfermeiros para ir connosco e nós tínhamos que avançar naquele momento e por 
vezes não é por não sabermos é por não confiarmos muito em nós mesmos, é um dos problemas hoje em dia. 
 
Entrevista B-3-S  
Insegurança, medo de errar, não saber do que eu realmente sou capaz se é que sou capaz de algo. 
 
Entrevista B-3-U  
É um dos maiores medos que eu acho que os alunos do primeiro ano de enfermagem têm é enfrentar o doente, é a 
situação do doente e do mal-estar e em lhe tentar proporcionar conforto e bem-estar e (++) temos medo de não conseguir 
ou ele recusar-nos ou qualquer coisa do género.  
 
Entrevista C-1-I  
na primeira semana, segunda semana atribuirem-nos um doente que seja mais simples, menos dependente com menos 
patologias isso facilitaria a nossa aprendizagem ser mais graduada (:::) mais ... não ser assim um choque tão grande, de 
ter aquela pessoa muito dependente de mim, com uma carga tão grande de cuidados.  

acho que é importante nos primeiros dias não sermos assustados com um doente que precisa muito de mim. 

Porque nos primeiros tempos nós vimos assim com uma capacidade para observar tudo e ver tudo e depois se o doente é 
muito complicado nós ficamos um pouco baralhados e perdidos sem sabermos o que fazer, como agir. 
 
Entrevista C-1-L  
insegurança, alguma insegurança, alguma! Isto é, naquele aspecto em que temos de fazer qualquer coisa e pensamos o 
que é necessário para fazer tudo direitinho e bem completo para levar para o doente 
 
Entrevista C-1-S  
O medo da responsabilidade e do doente ... saber lidar bem com o doente acho que é uma coisa que envolve (++), 
muitos parâmetros, envolve ... é uma dinâmica muito complicada 

O extremo de ser muito mau ou desagradável com o doente e o extremo de ser extremamente agradável e criar uma 
relação de simpatia em vez de empatia (:::) de não ser bom para aquela pessoa como enfermeiro 
 
Entrevista C-1-X  
sei que sou capaz e sei que consigo, e já o medo vai diminuindo um bocado e a insegurança também (:::) e pronto, mas 
existe sempre aquele ... ainda existe aquele medo. 
 
Entrevista C-3-B  
Diariamente vinha para casa, sonhava com a doente, foi um bocado desgastante para mim porque foi a minha primeira 
doente, marcou-me bastante. 
 
Entrevista C-3-N  

Só me ocorre mesmo ansiedade ou medo de sentir que não ia ser capaz ou todas aquelas limitações que eu tinha ou 
perceber tudo isso que não foi muito bom.  
 
Entrevista C-3-Y  

Dúvidas, medo, insegurança! Sem dúvida. É o medo de ser o primeiro, o primeiro estágio hospitalar, a pressão de ter os 
meus doentes de estar responsável por eles e com a constante pressão e a constante incertezas sobre o que vou fazer, não 
porque não saiba mas porque não correspondi ou devia corresponder mais e devia fazer melhor. 
 
NC B 06-05-08  
“Que estratégias utilizou para lidar com a situação?” 

− “Fui falando com a doente e comecei a tocar-lhe, mas eu tinha medo que o que lhe fazia, provocasse dor, 
depois fui-me habituando a não ter resposta! 

Repugnânci

a, 

Constrangim

ento 

Entrevista  A-1 – H  
Outro também foi … era fazer a higiene e conforto no leito, também tinha outra (:::), houve uma (:::). A primeira vez 
que eu fiz não foi ..., pensava que ia ser indiferente, não foi indiferente para mim 

A nível da higiene e conforto, os doentes estarem tão sujos, tão sujos! Estar a fazer, por exemplo, eu também só fiz a 
homens, só fiz a higiene a homens, fez-me um bocado de confusão porque nunca tinha feito 

(Prestação de cuidados de higiene) fez-me um bocado de (:::) não estava mesmo (:::), achava que não estava preparado 
mas passou! Ontem fiz outra vez e já fiz melhor, cada vez melhor.  
 
Entrevista A-1- D  
Eu há uns dias atrás estava assim, antes de vir para cá, estava assim com um bocado de receio porque não sabia muito 
bem como é que havia de lidar e, foi aquela coisa que nós comentámos todos no início que foi, nós chegávamos ali ao pé 
deles e não sabíamos muito bem como devíamos falar, ficávamos calados e até nos sentíamos assim um bocado (:::) 
estúpidos (risos) 



Entrevista A-1-C  
faz-me um bocado de impressão, para já também, já estou um pouco mais à vontade mas faz-me um bocado de 
impressão a pouca mobilidade, a comer e (:::) 

Entrevista A-1-E  
 defecou à medida que íamos entrando na casa de banho, ia defecando, não chegámos a entrar mesmo dentro do lavabo, 
também foi uma experiência assim um bocado ..., mas eu superei logo, porque não mostrei ou pelo menos tentei não 
mostrar, não era repugnância, foi, foi … 

Entrevista A-1-N  
(Cuidar de um idoso) É super difícil, ontem principalmente, foi quando eu, digamos, entrei mais em acção, foi ontem e 
custou, fiquei impressionada (risos de nervosismo). 

Entrevista A-2-D  
mesmo sabendo que estamos a fazer alguma coisa para o bem do doente ainda me é difícil, ainda me faz um pouco de 
confusão. 

Entrevista B-1-L  
No início o contacto com o corpo da pessoa também me chocou um bocado, aquela situação particularmente de tirar a 
fralda eu pensei assim: agora vou ver! Depois foi normal, agora já é normal 

por tudo, foi pelo corpo, foi por ser uma situação repugnante porque nunca tinha estado nessa situação mas tentei 
normalizar e agora acho que (…) depois a partir daí comecei a fazer também e acho que já é normal 
 
Entrevista B-2-I  
chocou-me imenso, até porque nunca tinha visto uma ulcera de pressão e assim tão grande foi … Tinha muito tecido 
necrosado e a enfermeira X decidiu fazer desbridamento e isso começou-me … senti-me nauseada. 

comecei a sentir-me nauseada, a enfermeira disse-me que eu não estava a provocar dor mas eu estava muito preocupada 
com isso e a senhora queixava-se e gritava e eu assustava-me 
 
Entrevista B-2-N  
por vezes quando o doente está com a família fico um pouco mais retraído, tenho medo de ir chatear não só o doente 
mas também a família, assim junto do doente é mais uma pessoa 

notava-se que não queria falar para além disso estava sempre com a mulher o que ainda dificultou mais que eu 
desenvolvesse mais a comunicação com ele. Foi um dia muito complicado porque eu queria comunicar, queria recolher 
dados mas senti-me bastante retraído e sem querer invadir a esfera privada dele 
 
Entrevista B-2-P  
Há momentos maus em que achamos que não somos capazes de fazer certas coisas, momentos em que vimos coisas que 
nos impressionam, situações que nos impressionam. 
 
Entrevista B-2-U  
foi por (:::) mesmo pelo que a senhora estava a sentir por ver aquilo, que eu achei tão … a mim mexeu comigo, senti-me 
mal por isso, então imagino a ela a ver…  
 
Entrevista C-1-I  
sentimentos de algum constrangimento (:::) é o pudor que temos em mexer no corpo de outra pessoa de sexo diferente.  

eu li o processo fiquei inibida porque eu vi que era um senhor e eu ter que lhe dar banho na cama, aí pensei que ia ser 
um bocado constrangedor. 
 
Entrevista C-1-Y  
queria ... não é medo mas, por exemplo, hoje vi uma úlcera de pressão e fiquei enjoadíssima. Se eu disser a alguém que 
sou enfermeira e que estou a estagiar e que vi uma úlcera de pressão e fiquei desgostosa e quase a desmaiar 

os aspectos da intimidade são complicados, o contacto com o corpo das pessoas do sexo contrário, o corpo das pessoas 
mais idosas é estranho para mim ainda é um bocado confuso mas já estou a superar coisas. 

(A actividade de ensino clínico) Tem-me custado muito, ao princípio eu até pensava: "Quero é despachar isto, vou fazer 
depressa para não estar aqui a olhar." Porque isto mete-me um bocado de impressão. 
 
Entrevista C-2-A 
sinto que estava aqui na sala de tratamento e estava um bocado bloqueada, que ... Evitava mexer (no cadáver) porque 
nunca tinha tocado não sabia qual era a sensação.  

faz-me confusão ver um cadáver, por isso é que eu nunca tinha visto, nem de pessoas da minha família, eu nunca tinha 
visto, faz-me imensa confusão. 
 
Entrevista C-2-L  
fui ajudar a cuidar do cadáver e nunca tinha vivenciado uma situação dessas e senti-me muito estranha, muito confusa. É 
estranho uma pessoa estar a lidar com o corpo, o corpo (:::) uma pessoa olha e o que é que acontece à pessoa. É muito 
esquisito estar a colocar-lhe o lençol, as etiquetas ... não sei, não sei explicar muito bem ... senti-me assim um bocado 



(:::) incomodada 
 
NC 06-02-22>  
uma doente suja com uma dejecção.  
A aluna colabora com a enfermeira e de acordo com os pedidos e/ou solicitações que esta lhe faz sem se manifestar, 
questionar os simplesmente falar. Não se percebe se está tensa ou com dificuldade em lidar com a situação. 

Tristeza, 
frustração 

Entrevista A-1-C  
bem mais difícil encarar as dificuldades que os utentes têm. A compreensão da linguagem … o doente que saiu, ele 
conseguia expressar sons mas que era extremamente difícil. Eu senti-me impotente porque realmente eu aproximava 
muito o ouvido mas não conseguia perceber rigorosamente nada do que era exprimido. Não sei, eu perguntei-lhe se 
conseguia escrever mas afinal só conseguia escrever com a mão que estava afectada ou seja, nada 

administração da alimentação, tenho, (++) até tentado almoçar mais tarde para tentar dar a alimentação aos utentes que 
estão a cargo à minha enfermeira de referência mas, faz-me um bocado de impressão, para já também, já estou um 
pouco mais à vontade mas faz-me um bocado de impressão a pouca mobilidade, a comer e (:::) 

Não sei se é pela minha emoção ou se é, ligada também aquele utente, mas parece-me muito penoso e digamos que ele, 
o utente (:::) que me está a, digamos a "roer" mais emocionalmente. 

Estado geral de um doente que perturba emocionalmente) Talvez por ser a primeira vez. Talvez por ser a primeira vez, 
toca, toca. Porque a prestar cuidados uma pessoa vai sempre verbalizando, deve ser uma característica já vulgar neste 
tipo de serviços,  

Entrevista A-1-J  
um doente me agarrar na mão e me dar um beijo, como já aconteceu, é assim por um lado é gratificante, não é? É super 
gratificante mas por outro, sei lá, toca é obvio que uma pessoa sente, não é! E marca muito mais porque é a primeira vez 
que nos está a acontecer isto, mas ainda não tive assim muita experiência. 

Entrevista A-1-N  
eu achava que iria ter um pouco mais de força, digamos assim, nesse aspecto e principalmente ontem fiquei um 
bocadinho assim (++) chocada. 

Ela depois começou logo com aquela conversa de, pois mas os filhos nem sempre dão valor, não sei quê. Aquilo 
começou-me assim a "pecar" um bocado. 

(Uma descrição de um doente, de sofrimento pelo abandono dos filhos) Mais marcantes, digamos em que eu me senti 
mais, em que as emoções vieram à flor da pele 

Entrevista A-1-O  
(Aspiração de secreções a um doente) Sei lá provocou-me … (houve uma dificuldade particular em retomar o 
raciocínio) é claro que eu sei eu ..., ou seja, eu fico triste sim mas em parte eu sei que aquilo é feito, embora lhe 
provoque dor, traumatismos é feito para o bem dele, ou seja se não lhe for feito aquilo ele ficará em pior estado, não é? 
E portanto eu até consigo (:::) pronto, aceitar. 

foi muito doloroso. Sim foi. Também para mim foi doloroso. 

Entrevista A-2-A  
Acabamos por ter saudades daquela pessoa, não sei acabamos por estabelecer uma relação (…) quase de separação entre 
enfermeiro e doente, acho que é um bocado isso. 

Não se pode dizer que são negativos, são positivos, mas são positivos de ficar triste.  
 
Entrevista A-2-D  
não (:::) ficar tão sensibilizada face a algumas situações e conseguir passar por cima do facto de alguma situação me 
sensibilizar mais, me (…). Não estou a conseguir transmitir a minha ideia. 

− Está, está a transmitir bem, eu estou a conseguir compreender, poderia era ser um pouco mais pormenorizada e 
explicita. 

D – Em algumas situações em que anteriormente bloqueava um pouco porque ficava a pensar na pessoa e a tentar pôr-
me no lugar dela e ela sentia-se mal e eu sentia-me mal com ela 

Entrevista A-2-E  
estive três ou quatro dias seguidos com um doente em fase terminal, foi o meu primeiro contacto em meio hospitalar 
com uma pessoa que ia falecer, em vim almoçar e quando fui o senhor tinha falecido. Isso para mim foi um choque, 
porque eu por mim próprio não consigo lidar com a morte muito bem, mas para mim isto chocou-me um bocado, eu já 
me estava a afeiçoar à pessoa e a pessoa a afeiçoar-se a mim. 

quando ia fazer algum procedimento à senhora, a senhora agarrava-me na mão, já não queria que eu saísse dali, eu 
sentia-me comovido mas ao mesmo tempo impotente porque não posso fazer nada para ajudar esta pessoa, 
nomeadamente nada para impedir aquele desenlace. 

Quando a senhora faleceu houve aqui um baque, um choque que eu disse para mim: eu não posso permitir a mim (não é 
permitir não ficar triste, não é permitir não (++) até mesmo chorar, não e isso mas), pelo menos não fazer isso à frente 
das outras pessoas. 

Entrevista A-2-L  



eu pelo menos sinto isso, que sozinha ainda não consigo assim, tenho medo, receio. Não é que não saiba fazer ou … mas 
é mais aquele receio de fazer mal, sozinha tenho receio de avançar.  
 
Entrevista A-2-M  
eu estava a fazer tarde logo fiz registos de dois doentes que faleceram, isso foi um bocado esquisito e uma delas foi a 
pessoa com quem eu tinha estado muito tempo na… durante as semanas 

Entrevista B-1-G  
(O doente tinha alta mas a família não o procurou) foi lá a assistente social, também esteve nessa altura um bocadinho 
com ele e, isto tocou-me bastante. 

Eu não sabia muito bem o que devia dizer ou o que podia fazer e isto toca-me bastante porque a solidão das pessoas que 
estão nos hospitais e que são de mais idade é um problema 
 
Entrevista B-1-I  
Foi uma experiência marcante. Foi aquela que me despertou mais sentimentos, foi esta. Até porque eu não sabia … Tive 
pena da senhora e já não estava assim muito bem (riso tenso), não sei bem como explicar (…) 
 
Entrevista B-1-L  
No início o contacto com o corpo da pessoa também me chocou um bocado, aquela situação particularmente de tirar a 
fralda 
 
Entrevista B-1-U  
tentava não pensar muito nisso mas acabava sempre por pensar, como estará a doente, se os enfermeiros conseguiriam 
fazer alguma coisa por ela que eu não consegui fazer 
 
Entrevista B-2-C  
qualquer coisa que eu ia lá fazer eu tinha que lhe dizer qualquer coisa, porque é que tinha de ser assim e não podia ser de 
outra forma e quando eu lhe explicava ele ia pedir à enfermeira para ela lhe explicar outra vez e ela dizia-lhe 
exactamente a mesma coisa que eu. Isso deixava-me um bocado (:::) triste 
 
Entrevista B-2-D  
estão acamados e que têm tudo e mais alguma coisa, causam sempre um desconforto, uma coisa estranha, não sei bem 
como dizer. Tristeza e pensar como é que uma pessoa chega àquele ponto! 
 
Entrevista B-2-G  
senhora com quem eu estive há duas semanas que era uma doente muito dependente, no início senti alguma compaixão 

 ela está tão fragilizada, saber os problemas físicos que ela tem, custa-me um bocado e entristece-me um bocado saber 
que há pessoas que estão assim tão mal … 
 
Entrevista B-2-I  
estamos a realizar algum procedimento e o doente se queixa muito é sempre a sensação que não estamos a conseguir 
levar a nossa tarefa a cabo da forma como queríamos, não sei explicar. Há sempre aquele sentimento de impotência, 
naquele momento de certa revolta connosco próprios 

eu nunca tinha visto nenhuma ulcera de pressão e aquilo mexeu um pouco comigo, até porque a senhora se estava a 
queixar imenso. 

naquele momento eu não me consegui distanciar disso e pensava que a culpa da senhora se queixar assim era por minha 
culpa, por não estar a conseguir despachar-me e realizar o penso a tempo e causar o mínimo de dor à senhora. Senti-me 
impotente.  

chocou-me imenso, até porque nunca tinha visto uma ulcera de pressão e assim tão grande foi … Tinha muito tecido 
necrosado 

eu comecei a questionar-me como é que é possível alguém chegar a este estado. Eu sabia que a senhora tinha estado 
num lar e eu comecei a revoltar-me como é que as pessoas num lar deixam chegar esta senhora a esta situação e se não 
têm capacidades para tratar pessoas doentes porque é que o estão a fazer. Se sabiam que a senhora não pode estar 
sempre na mesma posição porque é que a senhora chegou aquele estado. Aquilo tudo começou a mexer comigo. 
 
Entrevista B-2-L  
Não queria mesmo que eu estivesse lá, rejeitou que fosse eu a fazer a punção, sempre que eu entrava no quarto pegava 
no telemóvel. Nesse dia senti-me mesmo … não é mal comigo mesma, pronto eu também tenho que perceber isso 
 
Entrevista B-2-M  
impotência e inutilidade, principalmente quando estava com os doentes mais independentes, mais na primeira até do que 
na segunda. Eu pensava o que é que estou aqui a fazer 

a senhora de imediato insultou-me. Eu senti-me péssima, desatei a chorar, saí dali. Senti-me mesmo muito mal, 
 
Entrevista B-2-S  
eu fui a primeira a fazer isso e senti-me um pouquinho perdida. Correu muito mal mesmo, eu fiquei muito triste 



 
Entrevista B-3-C  
também algumas imagens mais tristes, de alguma frustração, quando não conseguimos aquilo que queremos. Não 
correm tão bem, quando as situações não correm tão bem também me lembro de algumas, de alguma impotência para 
agir, para ajudar aquelas pessoas que lá estão. 
 
Entrevista C -1-N  
aquela respiração assim (:::) angustiada (:::) de olhos abertos mas completamente ausente, fez-me alguma confusão. Foi, 
se calhar, o momento que mais me marcou por ser mais (:::) por ser tão (++) pesado, por ser assim ... por ser logo no 
primeiro dia, foi assim ... mais marcante. Foi pelo peso emocional. 
 
Entrevista C-1-A  
nós sabemos o que causa dor e o que não causa dor e termos cuidado relativamente a isso, porque a pessoa pode estar 
inconsciente mas é uma pessoa que ali está, sente. A mim impressiona-me ver sacrificar a pessoa. 
 
Entrevista C-1-C  
começar a observar naquele dia e começar a prestar cuidados no dia seguinte. Eu pouco contactei com a senhora mas foi 
a questão (a morte da doente) de ser a primeira pessoa que me foi atribuída, foi a primeira doente que eu estudei, fui 
para casa estudar. 

 Não foi uma situação significativa para mim porque ela ficou agressiva, violenta mesmo! Foi pelo contraste de um 
momento para o outro em que eu achava que ela estava a melhorar e de repente o contraste para o pior que eu já tinha 
visto nela. O melhor e o pior conjugados com uma diferença de tempo muito pequena.  
 
Entrevista C-1-I  
atribuirem-nos um doente que seja mais simples, menos dependente com menos patologias isso facilitaria a nossa 
aprendizagem ser mais graduada (:::) mais ... não ser assim um choque tão grande, de ter aquela pessoa muito 
dependente de mim, com uma carga tão grande de cuidados. 
 
Entrevista C-1-M  
acho que não vivenciei assim nenhum que me tenha marcado realmente, tirando o sofrimento de alguns doentes que 
acaba por tocar sempre um bocado nas pessoas. 
 
Entrevista C-2-A  
A situação mais complicada que eu vivi até hoje foram duas doentes que ... uma delas que era inconsciente mas com 
quem eu estive muito tempo, muitos dias seguidos e logo aí uma relação de preocupação, de saber como é que depois ... 

saí do quarto parece que me caiu alguma coisa em cima, porque foi a primeira vez que eu vi um (:::) uma pessoa 
inanimada à minha frente, daquela forma. E ver o sofrimento da família .. 

Na hora, o choque foi tão grande que eu (:::) eu pensei que ia reagir pior, porque eu sou uma pessoa que controla as 
lágrimas muito dificilmente e então pensei que tinha medo do que pudesse acontecer 

o mais complicado para mim não foi assistir à paragem do Sr. F, foi assistir à reacção do irmão e aí eu quase não me 
controlei mas pela reacção do irmão, pelo facto de estarmos ali a tentar ajudá-lo e não estarmos a conseguir, e por ver o 
sofrimento dele ali à nossa frente 
 
Entrevista C-2-B  
o Sr. F, eu estava presente quando o Sr. faleceu e eu reagi ... foi impressionante e eu reagi bem. Estive a apoiá-los até ao 
final, tive sempre palavras. 
 
quando eu estive a prestar os cuidados da senhora da cama ... que estava em coma, eu ia para casa e eu fiquei mesmo 
mal. Durante a noite eu tinha que ligar a luz ... agora já não. 
 
a senhora ainda não tinha partido ainda estava viva quando eu a cuidei ... não sei fazia-me impressão aquela situação era 
muito difícil estar a lidar com uma situação daquelas. 
 
Entrevista C-2-C  
hoje acordei dez minutos mais cedo a pensar no que podia fazer a uma doente minha porque me estava a incomodar o 
estado dela, sempre o mesmo há tantos dias! 
 
Entrevista C-2-J  
um senhor que fazia apneias e fez uma apneia no banho e eu fiquei assim um bocado chocado e sem saber o que fazer. 
Foi uma angústia vê-lo assim 
 
Entrevista C-2-N  
Aparentemente lidei bem mas não fiquei mesmo nada bem, fiquei constantemente a pensar naquela pessoa porque foi 
um doente a quem eu me liguei, onde não consegui muito bem estabelecer aquela barreira, que eu nem sei se concordo 
muito bem, barreira do doente/enfermeiro em que tudo bem que possa haver empatia mas tem que haver distância. Eu 
não partilho muito bem dessa opinião mas considero complicado de alguma angústia, algum pesar. 
 



Entrevista C-2-R  
há sentimentos de frustração muito grandes quando (++) sente que não fez as coisas correctamente, quando (:::) uma 
pessoa se sente ignorante, quando (:::) é chamada muitas vezes à atenção 
 
Entrevista C-3-J  
Estarmos a tentar cuidar e ver que elas se estão a degradar lentamente e que não há nada a fazer é muito mau. É o 
sofrimento das pessoas 

É um sentimento de impotência por não poder salvar a pessoa. Só esse sentimento é mau 
 
Entrevista C-3-N  
eu valorizava mais aspectos de relação, valorizava mais a qualidade nos cuidados do que necessariamente a quantidade. 
Isso causava em mim situação de quase (:::) de desespero, de chegar a casa e não perceber como é que eu conseguia 
passar para aquele tipo de cuidados que eu não gostava e não me identificava. 
 
Entrevista C-3-R  
tive alguma dificuldade, ia para casa a pensar nos doentes todos, acho que nunca mais me vou esquecer da cara de um 
doente com quem tenha estado naquele serviço. 
NC C 06-10-23  
tom de voz que me transmite alguma tristeza e cansaço diz-me: “Estou sempre nesta sala, ainda não sai daqui. Hoje 
tenho a doente X e a doente Y que perdi. Faleceu de manhã!” 
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