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Entrevista 5.22 - Xavier 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento) 

 

I.- O que é isto da enfermagem, neste momento para si, enquanto profissão? 

X.- Enquanto profissão, eu acho que… eu acho que não está a ter… eu acho que devia 

ser levada mais a sério pelas entidades responsáveis. 

I.- Porquê? 

X.- Porque acho que há muita, tem havido muitas… como é que eu hei-de dizer… ainda 

há muitas coisas, muitos aspectos que não estão bem… o que estranho muito, pelo que é 

a profissão que merece todo o respeito e toda a consideração e acho que muitas vezes 

isso também não acontece, mesmo por culpa de quem está cá dentro e não por culpa de 

quem está fora. 

I.- Que aspectos são esses que ainda não estão e que mereciam estar? 

X.- São aspectos que se prendem com as próprias pessoas… que…que há muito 

enfermeiro que não faz por isso, não faz por dignificar a profissão e depois, pronto não 

estou muito dentro do que a Ordem tem feito e não tem feito, mas os feedbacks que me 

vão chegando e que eu tenho visto é que…devia-se prend… que há uns aspectos muito, 

com muita importância para eles e outros que deviam ter e não têm… que devia de 

haver um… 

I.- Tudo isto no quotidiano... o que é que os enfermeiros podem fazer para 

dignificar a sua profissão ou que tenham feito e que tenha visto que não dignifica? 

X.- Acima de tudo têm de saber… têm de ter uma postura de enfermeiro e de 

profissional de saúde, muitas vezes isso não acontece e desleixam-se tanto a nível de 

verbalização, de apresentação visual… isso muitas vezes, basicamente, é isso que 

acontece muita vez e… também… se calhar também derivado às condições que agora se 

fala muito de enfermagem ou não, mas pode ser derivado a isso a motivação se calhar 

também estar menor, haver menos motivação por parte deles, mas nota-se que… mas 

também há um lado bom, eu tenho visto das duas coisas, eu estou a falar do mau, 

também tenho visto profissionais excelentes. 
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I.- Definem-se pelo quê esses profissionais excelentes, em que é que se distinguem? 

X.- Distinguem-se… olhe, no meu ponto… naquilo que eu distingui foi na maneira 

como eles encaram a profissão, o que dão deles à profissão e a maneira de se relacionar 

com as outras pessoas, não só os utentes mas também com os colegas e com os alunos e 

nisso nota-se grandes disparidades… e então, uma pessoa vê logo quem está disponível, 

quem não está, quem é simpático, quem não é, porque ninguém é obrigado a ser 

simpático, pronto, cada um tem o seu feitio, mas nota-se que há pessoas que gostam ou 

que pelo menos fazem por… 

I.- Quando diz darem-se à profissão, dedicarem-se, como é que isso se pode 

manifestar? Como é que nós podemos ver que aquela pessoa se dedica à profissão? 

É assim, se calhar o que eu vou dizer pode ser um bocado…pode não ser bem uma 

maneira de ver… é por exemplo na relação com as pessoas, aquela relação do 

despacha… a tarefa, o que você disse que muitas vezes nota-se quando há um 

enfermeiro… as várias abordagens dos vários tipos de enfermeiros e aí nota-se bem 

aqueles que… e se calhar até podem ser bons à mesma…quando digo bons, podem ser 

bons tecnicamente, claro, podem ser até boas pessoas, mas nota-se muito numa 

abordagem a um cliente, aqueles enfermeiros que…pronto, nota-se lá fora… que têm 

gosto e se calhar muitos não e depois isso reflecte-se no feed-back das pessoas… 

I. Se calhar já não se lembra da sua ideia inicial sobre a enfermagem… mas 

daquilo que se lembra, o que é que acha que mudou na sua ideia nestes quatro 

anos sobre a profissão? 

X.- A minha ideia mudou no sentido de… quer dizer não sei se mudou, muita gente 

mudou… a minha ideia neste momento, prende-se um bocado por… para já tenho 

esperança que o que a profissão merece, que um dia seja lá quando for, que um dia há-

de ser reconhecido, mas para já tenho pena que não seja assim e será muito difícil 

mudar porque são os próprios profissionais que não têm vontade que isso mude, são os 

próprios profissionais que são desunidos… 

I.- O que é isso que a profissão merece? 

X.- O que a profissão merece é porque é assim…tirando… se formos ao cerne da 

profissão, à filosofia da profissão é… acho que, pronto…é aquilo que temos falado 

sempre que é o cuidar, é algo que… somos únicos praticamente, que em termos de 

profissões de saúde somos os únicos que temos uma relação diferente das outras todas 

com as pessoas, estamos lá, estamos com a pessoa e… aí acredito que a profissão 

merece, porque acho que nenhum outro profissional de saúde tem um desgaste como 
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tem um enfermeiro, um desgaste físico, psicológico e aí acho que isso merece um 

reconhecimento… 

I.- Que reconhecimento? 

X.- Um reconhecimento tanto por parte dos órgãos governativos, por parte dos 

órgãos…de outros órgãos de sistemas de saúde, de públicos, etc.… 

I.- Mas esse reconhecimento traduz-se em quê? 

X.- Nas próprias pessoas, na sociedade. 

I.- Esse reconhecimento pode traduzir-se em quê, visivelmente, materialmente? 

X.- Materialmente… o visivelmente é quando, por exemplo, quando se fala, quando 

vem à tona as notícias por exemplo de enfermagem, ou que há protestos de 

enfermagem, ou manifestação, etc.… as pessoas não sabem o porquê daquilo e então 

muitas vezes “lá estão a protestar, lá estão ”, não há… e se eles soubessem o que a 

profissão é, como a profissão está a ser dividida e se calhar se percebessem quais são os 

motivos, se calhar apoiariam e “olha ainda bem”… é um exemplo… 

I.- Falou que “os enfermeiros são os únicos que… em relação aos outros…” o que 

pergunto é: o que distingue o enfermeiro de outros técnicos de saúde, o que é que 

ele faz de específico que os outros não fazem? 

X.- Acho que tem de ter muito mais com… muito mais de disponível de pessoal por 

cliente… no conhecimento… é preciso abranger, é preciso ter muito mais informação 

da pessoa, é preciso… isto também depende das várias instituições e dos sítios, mas 

estou a falar no geral, é preciso um conhecimento, que se calhar as outras profissões 

também deviam ter, não é? Mas nós temos obrigação de ter, para saber o que estamos a 

fazer, e é aquilo que nos têm dito durante este tempo todo… 

I.- Mas os psicólogos também… 

X.- Mas os psicólogos não, perdoe-me a expressão “não metem a mão na massa”, não 

é? Os psicólogos não… é assim também chegam a um grau de intimidade mas é outro 

grau de intimidade, que é mais… mais psicológico, mais cognitivo mais relacional em 

termos de relação afastada, e nós além dessa aproximação também temos a física. 

I.- Voltando um pouco atrás… para concretizar só um pouco melhor…o que acha 

que mudou na sua visão sobre a profissão?  

X.- Acho que a via de uma forma e agora…mas essencialmente o que tenho notado para 

cá foi aquilo que disse que… é pouco reconhecida… quando cheguei aqui 

[imperceptível] pela profissão, sabia praticamente o que era e agora como, 

minimamente, pelo menos sei o que é e como já tive oportunidade de estar em contacto 
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com… e de trabalhar como aluno, mas pronto… com intuito profissional… noto que os 

maiores problemas que… falta de reconhecimento… mas esta falta de reconhecimento, 

para mim, a culpa maior é da própria classe não é de quem não se conhece. 

I.- À volta… as pessoas significativas, ou seja, a família e amigos também 

mudaram a opinião? Terá havido um impacto na opinião que têm da enfermagem 

desde que lá está? 

X.- Sim… na minha família em casa, por exemplo, com quem eu mais lido… porque… 

para já, muitas pessoas não conhecem o trabalho de enfermagem, porque também nunca 

tiveram contacto e as pessoas que tiveram contacto são as pessoas que normalmente 

reconhecem e que sabem o que é a enfermagem. E eu em casa fui dizendo o que ia 

fazendo, as coisas que ia fazendo, por onde tenho passado e acho que ficaram a ver 

também com outros olhos, porque para já ficaram a conhecer melhor o que é que se 

fazia porque eu vou informando e acho que… não é que tivessem má ideia, nada isso, 

mas acho que estão com uma ideia… porque é o que eu tenciono passar, é o que eu 

costumo passar… 

I.- Ligam mais, dão mais atenção? 

X.- Acho que sim, até mesmo os meus próprios irmãos e tudo. 

I.- Como é que caracterizaríamos o trabalho do enfermeiro? Estamos num café 

com extraterrestres e não sabem de nada do que é isto e temos de dizer o que é 

isto… o meu trabalho é? 

X.- O meu trabalho é essencialmente trabalhar com pessoas, que por si só já requer um 

nível de formação que… tudo tem a sua formação, mas trabalhar com pessoas não é 

fazer uma parede de blocos, bloco de lado e outro em cima… e daí as suas 

especificidades. Trabalhar com pessoas requer… de nós próprios requer sensibilidade, 

requer atenção, requer muita… muito estofo da nossa parte, porque nos vamos 

deparar… e lá está é outra coisa, não há uma situação, nem há duas… há milhares de 

situações diferentes, todas as situações são diferentes. 

I.- Capacidade de gerir…? 

X.- Capacidade de gerir situações diferentes e gerir em nós próprios… conseguirmos… 

em nós próprios na… para conseguirmos estar bem…para estarmos bem com as pessoas 

temos de estar bem connosco e temos de gerir todos os problemas que se vão deparando 

à nossa frente, mas isto é a maior parte da enfermagem… 
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I.- Com que outros profissionais trabalha o enfermeiro? 

X.- Aqui falando também por experiência própria… basicamente não… até tive 

oportunidade de trabalhar com diversos tipo de profissionais de saúde, nomeadamente, e 

acho que a maior parte, fisioterapeutas tanto em várias contextos e obstáculos… 

psicólogos só tive para aí…pronto também tive mas foi menos, mas já não me lembro 

agora em qual foi o sentido, prontos, de falar como eles falavam... no centro saúde do 

idoso, acho eu… Os médicos… que apanhei… pois aqui também há uma situação, no 

primeiro ano foi uma má experiência porque a salas de enfermagem e medicina eram 

muito separadas, não havia contacto nenhum e então dava aquela sensação de 

desconhecimento de médicos e enfermeiros. E também tive boas experiências no 

segundo ano, na neurocirurgia, porque a relação era normalíssima, era constante e 

trabalhava-se em prol do objectivo do que ali é preciso fazer. Ali havia trabalho de 

equipa, e no outro lado não havia… não, não tanto, pelo menos. 

I.- O que é que valoriza mais num enfermeiro? Para um enfermeiro ser bom o que 

podemos observar nele? 

X.- Para já devemos ver uma pessoa que não está ali com medo, que está ali a fazer o 

trabalho para o qual está a desempenhar. Uma pessoa que tenha essa postura de 

profissional, de saber o que está a fazer, saber estar naquele está sítio e de abordar as 

pessoas com educação - também é uma coisa que vejo constantemente ao longo do 

tempo, e acho que também é uma das grandes partes, que é essa da própria educação às 

vezes de certos profissionais e acho que isso é algo que devia estar… que devia ser 

evidente… e prontos já falei da postura, já falei… e a própria vivência do enfermeiro 

dentro do… com toda a equipa de enfermagem, com toda a equipa multidisciplinar, 

porque eu vejo muitas vezes os enfermeiros ou a “rebaixar” … não é a “rebaixar”…e 

vejo outros que tem mesmo aquela…porque sabem do que estão a falar e falam como se 

fosse de igual para igual, está a perceber? 

I.- Mas essas características que está a enunciar, podem ser aplicadas se estivermos 

a descrever também um bom profissional de outras disciplinas, é um pouco 

transversal… e especificamente em relação ao enfermeiro? 

X.- Específicas… para já é saber o que está ali a fazer, o que é a enfermagem e 

mediante isso ter a disponibilidade para agir como tal, para agir como enfermeiro, o que 

a profissão requer… nomeadamente de…é assim… se o principal da enfermagem é 

cuidar, se é cuidar vamos cuidar, não vamos estar a querer meter-nos por outros 
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caminhos, temos de primeiro fazer isso bem… e temos de fazer tudo o que implica o 

cuidar tem de ser bem feito e aí é que o bom profissional é o que faz bem. 

I.- E o cuidar o que é então? 

X.- O cuidar é… é termos uma pessoa e não deixar que no fundo aquela pessoa que está 

ali não está no seu espaço, no seu mundo e no fundo nós temos é de… ou mais ou 

menos, de tentar que ela esteja o melhor possível. 

I.- Que tarefas ou actividades considera de maior responsabilidade no trabalho dos 

enfermeiros? 

X.- De uma maneira geral, o facto de ter pessoas para cuidar à sua responsabilidade, já é 

uma grande responsabilidade e depois há vários pormenores que não podem falhar, 

como certas… técnicas, certos procedimentos… certas técnicas. É uma responsabilidade 

no fundo por… é assim temos de ser o menos evasivos para a pessoa, temos de 

preservar mais que uma pessoa, é nesse sentido que temos uma responsabilidade com 

aquela pessoa e com a família daquela pessoa… preservar a integridade física do outro e 

pessoal e familiar… 

I.- Como é que tem visto a relação com os médicos? Como tem visto a relação 

enfermeiro/médico? 

X.- Já tive oportunidade de estar em dois sítios bem… em dois locais bem distintos 

dessa relação e também já tive oportunidade de ver: conforme há enfermeiros que têm 

mais facilidade em… criar este tipo de relação, também há médicos que estão mais 

distantes e há outros que não, mas isto também vem se calhar do próprio enfermeiro, 

daquilo que o próprio enfermeiro vai conquistando dentro do… o enfermeiro para 

conseguir conquistar o seu espaço, para que o médico confie no enfermeiro… é também 

necessário que haja demonstração… não estou a dizer que se faça de propósito, mas no 

trabalho diário. 

I.- Demonstrar através de quê, como? Como é que o outro pode ver que o 

enfermeiro é confiável? Com exemplos práticos… 

X.- Se o enfermeiro estiver agir profissionalmente. Exemplos práticos… Por exemplo, 

um enfermeiro que muitas vezes pede-se a sua solicitação porque um enfermeiro 

conheça por exemplo como é necessário… um doente que seja preciso dados e o 

enfermeiro sabe… se um enfermeiro é cumpridor, se não está ali por obrigação…Mas 

eu estou a dizer isto mas não no sentido de estar a fazer coisas para ver, são profissões 

distintas, nós temos a nossa e eles têm a deles. 

I.- O que as distingue? 
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X. - Distingue o facto de nós conhecermos as pessoas e eles conhecerem as doenças, 

nós também conhecemos as doenças, mas eles… é obvio que eles têm outro tipo de 

aprofundamento sobre as patologias, mas não têm o tipo de aprofundamento sobre as 

pessoas que nós temos. 

I.- Outro grupo de profissionais com quem os enfermeiros trabalham muito são os 

auxiliares de acção médica. Qual a sua experiência sobre isso? O que acha dessa 

relação profissional entre estes dois grupos profissionais? 

X.- Eu acho que os enfermeiros… que a classe que deixou… deixou de fazer muitas 

coisas e permitiu que a classe dos auxiliares de acção médica que entrassem por 

diversos caminhos que se calhar não deviam ter entrado, nomeadamente… lá está, no 

que já falamos há bocado, no cuidar. 

I.- Concretamente o que é que estes profissionais passaram a fazer? 

X.- Há certos procedimentos, é obvio que não fazem procedimentos técnicos de saúde, 

mas no cuidar em si, quando por exemplo uma coisa é o enfermeiro solicitar ao auxiliar 

para o ajudar, como acontecesse e pronto é normalíssimo, outra coisa é um auxiliar 

fazer sozinho, fazer uma higiene sozinho, por exemplo. Eu não tenho experiência… o 

que vou dizer agora não foi experiência minha foi contado… mas auxiliares fazerem 

aspiração. 

I.- Fazerem técnicas de intervenção junto ao doente, é isso? 

Sim. 

I.- O que é que acha que mudou em si como pessoa, desde que entrou para o 

curso? 

X.- Pronto, basicamente não… mas assim no geral, em primeiro lugar, adquiri 

conhecimento que se não tivesse aqui não conhecia e quando se adquire esse 

conhecimento é obvio que a minha visão sobre as coisas vai mudar. 

I.- O que é essa visão mudou, sobre quê? Em que aspectos em particular? 

X.- Mais sobre os aspectos de dentro… de dentro da profissão, a nível de fora. Aqui é 

um pouco como tinha dito há pouco, mais atrás… que é no fundo é as interacções da 

própria profissão, o que é que se tem feito, o que é que não se tem feito, oq eu é que se 

procura… 

I.- Mas enquanto pessoa? não enquanto profissão fora de mim… 

X.- Uma coisa é aquilo que eu sei que é necessário atingirmos outra coisa é o que neste 

momento está atingido, eu sei que este curso e calhar à vista de muitos cursos que há aí, 

é um curso com… com elevado numero ciências que nós temos de adquirir, o que para 
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mim é uma coisa muito boa, desde a psicologia à sociologia… a tudo o que nós temos 

tido até aqui… o que faz com que neste momento consiga ver… certas…que é assim, os 

aspectos intrínsecos a nós próprios continuam mas a visão… mas o que isto mudou…os 

aspectos que mudou  foi  se calhar a visão sobre muita coisa que se passa, mesmo não 

só na saúde, mas também na sociedade. 

I.- Alguns exemplos… 

X. – Olhe por exemplo: eu antes de entrar para o curso, se ouvisse no telejornal notícias 

sobre saúde se calhar não me interessava… eu interessava-me mas não ligava e agora 

fico atento. A própria política, o que é que interfere e o que é que não interfere 

connosco, com a saúde, no geral. 

I.- E porquê a política? 

X.- Porque no fundo é um assunto… no fundo eu entrei num… numa área de 

conhecimento… prontos numa área…e tudo o que mexe com essa área é sinal que 

desperte e então é obvio que a política tem mexido com tudo 

I.- Ao longo deste período o que é que pode ter contribuído para essa mudança? 

Que experiências ao longo destes quatro anos são mais importantes? 

X.- As mais importantes foram mesmo as de ensino clínico, que é quando nós estamos 

mais aproximados com a realidade, por assim dizer, e quando nós conhecemos melhor 

os processos, todos eles… por que a profissão se rege. E as experiências que temos com 

diversos utentes porque uma experiência depois é uma coisa mas leva-nos a passar 

outras e no fundo é, neste momento, eu por exemplo se estou mais desperto para as 

diversas situações é porque diversas situações foram acontecendo que me fizeram 

durante a minha formação, nomeadamente, nos ensinos clínicos que me despertasse 

para certos assuntos que eu se calhar antes não tinha a mesma atenção. 

I.- Os momentos mais importantes foram os ensinos clínicos, dentro desses quais 

foram os mais importantes? Vários, em vários contextos? 

X.- Houve vários contextos, é assim, a importância tanto pode ser pelo positivo como 

pelo negativo. É assim nunca tive um negativo mesmo, mas comparando tive uns muito 

positivos comparando com outros, e no fundo a importância que eles tiveram até se 

calhar até foi mais isso, foi ver diferenças e tanto… não só de qualidade, também 

diferenças de serviços, diferenças de pessoas. Na região de Lisboa basta andar cem 

metros para as pessoas serem totalmente diferentes. 
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I.- Só o confronto com a diferença das pessoas? 

X.- Não só, mas também, quando digo diferença de pessoas também além dos utentes 

mas as próprias pessoas com quem nós lidamos, profissionais. 

I.- Qual foi o estágio que gostou mais? 

X.- Foi no 2º ano, neurocirurgia. 

I.- E outro estágio que tenha gostado bastante? 

X.- Foi no 3º ano, pedopsiquiatria.  

I.- Porque é que gostou desses em particular? 

X.- Gostei porque…senti-me bem lá… mas está a falar do 3º ano da de pedopsiquiatria 

ou dos dois… dos dois (risos)… gostei essencialmente por causa das equipas, porque 

foram das equipas profissionais de enfermagem e outros profissionais de saúde que 

melhor me receberam e quando é assim parece que as coisas fluem melhor e quando 

temos uma certa ajuda por parte das pessoas e estão disponíveis é diferente de estarmos 

num sítio onde “lá vem o aluno perguntar”.  

I.- Como é que foi trabalhar com os profissionais desses serviços, com os 

enfermeiros em particular? 

X.- Foi notar que há enfermeiros que estão despertos para o que é orientar alunos e 

enfermeiros que se calhar que deviam estar mais e não estão tanto. 

I.- O que é que os distingue uns dos outros? 

X.- Distingue a disponibilidade para o aluno, o acompanhamento para aluno e  o 

tipo…como interagem com aluno, se é numa perspectiva negativista de avaliação, de… 

sempre a focar as coisas negativas. 

I.- E como é trabalhar com os outros profissionais? Trabalhou com médicos, 

fisiatras… como é trabalhar com esses profissionais enquanto aluno? 

X.- De todos, no geral, com quem tive mais contacto…pelo menos…em vários sítios… 

foram bastante disponíveis também foram os fisioterapeutas. Com médicos, tive mais 

relação, foi nesse estágio de neurocirurgia, nos outros, como eu lhe disse, aquilo era um 

bocado restrito, e pronto também no início uma pessoa não está tão desperta para estas 

coisas… mas nesse aí, por exemplo, eu conforme... eu sentia à vontade conforme 

perguntava uma coisa ao enfermeiro, como perguntava ao médico e eles próprios 

diziam. 

I.- Trabalhava directamente com os fisioterapeutas? Falavam sobre o doente? 

X.- Sim 
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I.- Trabalhava directamente com os auxiliares? Falavam coisas sobre o doente? 

X.- Não… falar de coisas da vida, não… do trabalho… sim, sim. 

I.- Falava com os médicos ou nesse caso a enfermeira era a intermediária? Falava 

com os médicos sobre os doentes? 

X.- Neste caso, com os médicos falava mais por… pronto, lá está… não havia problema 

se o tivesse feito… se fosse agora tinha o feito, mas na altura era mais perguntas e 

questões do tipo patologias e não de… não foi direccionado propriamente mesmo às 

pessoas… e se fosse agora era pergunta que ia fazer. 

I.- O trabalho com os outros profissionais (fisioterapeutas, assistentes sociais…), de 

trabalho de estudante profissional sobre o doente, não era o mesmo com os 

médicos? 

X.- É assim, lá na equipa era… na equipa era… eu aqui quanto estudante, se calhar, 

cada vez que solicitei informação a algum médico foi no âmbito da patologia… 

I.- Não tanto para falar do doente… 

X.- No fundo era patologia de alguém… foi, foi… porque lá está… como lhe digo se 

fosse agora fazia, na altura se calhar não fiz, pronto… 

I.-…para não tirar o privilégio…  

I.- Ao longo destes quatro anos quem foi importante para si? 

X.- Foram importantes alguns professores… alguns orientadores foram também muito 

importantes… orientadores no específico e depois as equipas no geral… os meus 

próprios colegas… 

I.- Porque é que foram importantes? Porque é que alguns professores foram 

importantes? 

X.- Porque… é assim...nós quando vamos para um ensino clínico ou assim é porque já 

levamos… não vamos lá do nada… já levamos o que levamos aqui das aulas…e depois 

é tipo… a interacção dos professores… do professor/aluno… há professores que 

cativam e há professores que não cativam…se há um professor que cativa, eu vou 

conseguir adquirir melhor conhecimento na aula do que com um que até estou lá e 

começo a rabiscar, porque não vale a pena, porque não estou mesmo a… 

I.- E os colegas? Em que medida é que alguns colegas foram importantes? 

X.- São importantes porque há trocas de experiências, há desabafos, também…de um 

lado e do outro…há trocas de opiniões. 
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I.- No estágio… Fale-me um bocadinho das vantagens e desvantagens de trabalhar 

com grupos de colegas ou com um enfermeiro sozinho… 

X.- Eu por ac… é assim… tive essas duas experiências, mas ambas as experiências por 

acaso, ambas foram boas… se tivermos colegas eu acho que é positivo, porque é uma 

experiência positiva … [imperceptível] … porque se calhar as próprias pessoas também, 

os meus outros colegas também …pronto correu bem... calharem aquelas pessoas, que 

também eram pessoas abertas e sem problemas de partilhar e… aquelas… como às 

vezes ouvimos falar da competitividade, que não tem de ser mau, mas não era a que 

havia, competitividade daquela…competitividade daquela de esconder coisas, quando 

tive em grupo houve sempre trabalho de equipa e sempre ajudámos uns aos outros, 

quando tive… eu, sozinho, sozinho, sozinho nunca tive…tive foi num grupo maior e 

num grupo só com mais outra colega …. 

I.- E agora está sozinho, neste momento? 

X.- Sim… 

I.- E os doentes, não falámos deles? Trabalhou com doentes? 

X.- Sim… 

I.- Em que medida é que os doentes são ou não importantes para ir mudando? 

X.- São, são… é mais um item a acrescentar aos importantes. 

I.- Em que medida? 

X.- Na medida de … conhecer pessoas completamente diferentes e depois isso vai agir 

que eu me consiga adaptar a várias situações, eu tenho que me saber adaptar a uma 

pessoa que não gosta que eu lá esteja ou que não mostre interesse... porque 

pronto…como sabemos, estão em situações vulneráveis e as pessoas nem todas reagem 

da mesma maneira… e tenho de respeitar essa pessoa e chegar lá… e pronto… fazer 

aquilo que me compete, a pessoa não está com vontade de mais nada, nem de falar, nem 

de nada… ok... e pessoas completamente… querem é…queriam é… por elas estavam 

ali a manhã toda a falar e… 

I.- O que acha que o doente espera do enfermeiro? 

X.- Uma das coisas... muito rapidamente… primariamente… o que espera é que o 

ajude… o ajude na sua dificuldade… mas pronto… mas assim numa maneira mais 

específica… acho que espera atenção… no fundo espera que o... espera apenas que não 

haja má vontade do enfermeiro… e que não esteja ali…e que a própria pessoa que, por 

exemplo, esteja a ser alvo de cuidados, e que note que lhe estão a prestar cuidados mas 

como se fosse um frete ou com má disposição, no fundo, no fundo espera de ser 
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atendido com um…à vontade... e poder saber que tem ali uma pessoa que às vezes pode 

não falar de certas coisas que até podem ser importantes, de certos aspectos que podem 

ser importantes, até mesmo para nós, e às vezes podem se inibir de falar porque não 

estão à vontade e até às vezes por medo, muitas vezes. 

I.- Trabalhou com as famílias? 

X.- Trabalhar, trabalhar… não sei se é trabalhar, trabalhei…eu apenas tive contacto com 

famílias e… nas visitas… nos horários de visitas, por exemplo no hospital… mas já 

agora nas visitas domiciliárias….  

I.- O que achou de ir a casa das pessoas? 

X.- Olhe, é… chegar e é o cheiro… é tudo… entra por nós adentro… o cheiro bom ou 

mau… seja aquilo que for… 

I.- Mas houve algum problema? 

X.- Não, não… é isso é o impacto…é o impacto inicial… que estou num sítio que não é 

o meu habitat, por assim dizer… é daquela pessoa, não é? ... E… mas lá está é o 

impacto inicial, pois que… No fundo, nós estamos ali é para, é para, com um 

objectivo… ver o que a pessoa necessita. 

I.- Afirma-se que existe uma grande discrepância entre a teoria e a prática no 

ensino de enfermagem, o que pensa sobre isso? 

X.- Eu acho que tem razão de ser essa afirmação…porque embora nós estejamos cada 

vez mais na teoria a transpor do modelo, que antes era quase totalmente biomédico, e 

que agora... e que depois entretanto foi holístico essas coisas todas, que são mesmo 

necessárias, que não haja dúvida nenhuma e depois ainda há outra parte… que 

é…porque depois não houve equilíbrio… eu acho que não está a haver aquele equilíbrio 

entre vários aspectos…e acho que estamos a descorar porque… a descorar a….prática... 

porque é assim… porque no fundo…a realidade é esta, nós chegamos à prática… por 

muito que nos precisemos de ter toda a informação e conhecimento sobre o modelo 

holístico, sobre o [imperceptível] … mas depois não chegamos à prática… e na prática 

temos de fazer também… e acho que se está a descorar um bocado essa parte…reparei 

nisso… acho eu… que é depois na junção de escolas… 

I.- E o que é que a escola pode fazer de melhor nesse aspecto? 

X.- A escola pode reformular alguns programas de… 

I.- Uma ideia que pudesse mudar… 

X.- Uma ideia é, por exemplo… a cadeira de saúde infantil pediátrica é… eu não sou do 

tempo em que tive o programa das escolas separadas… mas sou do tempo em que tinha 
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colegas que tinham o programa das escolas separadas… e agora tivemos este programa 

novo, que é zero… não estou a dizer que é zero de programa… estou a dizer que é zero 

de comparações… não tem uma coisa a ver nada com a outra… que por exemplo havia 

algo que se tinha que era a patologia e agora não se tem e fazíamos muito na 

comunicação e assim… e claro, que não haja dúvida que é importante… mas depois 

descoram-se nesta parte… porque nós vamos para a prática e precisamos dela… 

I.- Escolhia novamente o curso? 

X.- Na área de saúde…sim…se me perguntasse se escolhia o curso na área de saúde ou 

na outra área… se calhar dizia que não escolhia na área de saúde… 

I.- Já agora porquê, em outra área? 

X.- É assim… eu acho que… que não é o caso que eu vou dizer, de não gostar… mas é 

o caso de eu dizer de gostar mais… se calhar noutra área, há áreas que…com um grau 

de mais de… não é acção… não quer dizer acção… posso para conseguir ser mais fácil, 

posso lhe explicar um curso que por exemplo eu gostava – por exemplo, protecção 

civil… porque é uma coisa mais activa…não, é completamente activo, mas é 

diferente… o que queria dizer é que se fosse, se calhar, vendo as várias áreas existentes, 

se calhar não escolhia saúde. Dentro da saúde, e dentro do panorama e que sei agora, se 

calhar sim, nem sei porque não… 

I.- O que é se devia nestes quatro anos, do ponto de vista teórico da escola, o que é 

que justificava, por experiência, que se desse mais atenção? 

X.- Mais atenção… acho que se devia dar mais atenção… para já, devia-se estar mesmo 

em contacto com os alunos para perceber como o curso está a ser, se está a ser 

motivador, se não está... se as pessoas estão interessadas ou se não estão, se estão 

motivadas ou não e daí para se ver o que é preciso mudar ou não… porque neste 

momento, sei que há muita desmotivação… também se prende muito de factos que não 

é só a escola, mas pelo facto nacional… mas também… mas também se prende algumas 

coisas com a escola, essencialmente foi… mas lá está, nós como, como… aquilo que as 

pessoas, os colegas do meu ano se queixam mais, porque tivemos contacto com duas 

realidades e então tivemos uma mudança… pronto, as mudanças normalmente causem 

sempre impacto e neste caso acho que, no geral, as pessoas têm a percepção que o 

impacto… têm a percepção que a mudança não foi negativa. Em termos de conteúdo 

programático da… nada mais que isso… mas em termos de conteúdo programático das 

disciplinas. 
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I.- Quais são as disciplinas que acha que podiam ser mais trabalhadas 

teoricamente, nestes quatro anos…nas matérias? 

X. - Lá está… eu penso que…as disciplinas que existem… pronto, existem e estão 

bem… prontos e ainda bem… dentro dessas próprias disciplinas é que às vezes devia-se 

direccionar mais os assuntos para nós, para a nossa profissão, para a nossa actuação… 

se quiser um exemplo, falando da sociologia, nós tiramos dois anos, tiramos um 

segundo ano, pronto, tiramos que era sociologia da saúde, mas tiramos um primeiro ano 

que era uma sociologia geral, que não era… que não tem nada haver praticamente… e 

acho que fazia todo o sentido que houvesse logo uma especificidade, preparar-nos logo 

para… 

I.- Do ponto de vista do futuro, quando terminar … tenta fazer novas formações, 

novos cursos, nesta área ou em outra? 

X.- Tento e tenho feito… não só tento… também tenho feito até aqui, mesmo cursos 

extra-curriculares… 

I.- Nesta área? 

X.- O último foi reabilitação física e psíquica da pessoa idosa. 

I.- Onde? 

X.- Associação psicogerontologia. 

I.- Foi você que procurou? 

X.- Fui eu que procurei…e são curso pagos… 

I.- Porque é que procurou? 

X.- Porque tenho… são áreas que eu gostaria de desenvolver e acho que… faz-

me….gosto… e acho que tenho necessidade de aprofundar nessa área. 

I.- Onde gostava de iniciar a vida profissional, nesta área? 

X.- Eu… aquilo que vou dizer… acho que é… continua a ser igual ao que já lhe tinha 

dito da outra vez… que era na área da reabilitação, essencialmente. 

I.- E acha que vai ser possível? Em termos de empregabilidade como acha que vai 

ser? 

X.- Pois…eu, se calhar não sou o melhor exemplo para falar disso… 

I.- É um exemplo… Tem uma experiência… vai ter emprego? 

X.- Tenho… eu vou ter emprego, como sabe…  

I.- É militar… 

X.- Exactamente. 

I.- É garantido? 
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X.- É garantido… 

I.- Quando? Logo? 

X.- Depois do curso...vamos tirar uma pós-graduação em trauma urgência e de depois 

mais um mês de… que é outro curso que é de liderança e entretanto é logo… somos 

logo distribuídos para o Hospital da Marinha ou para outra unidade… há mais unidades 

onde há serviços de saúde… 

I.- E é possível nestes contextos, desenvolver a actividade que lhe interessa? 

X.- É… 

I.- Do que é que depende? 

X.- Depende de…eu… para já, nós somos distribuídos mediante vagas que existem e eu 

posso não conseguir ir para uma vaga para um serviço de reabilitação no Hospital da 

Marinha, pode não haver vagas nesse serviço. Depende… se caso seja isso… depende 

de… seja para onde eu for… vou estar sempre atento, até que haja possibilidades de 

permutas ou de trocas ou onde houver possibilidades de ingressar assim num serviço 

desses… também pode haver… pode haver oportunidade de entrada… haver logo vaga 

e entrar… é a tal coisa somos… 

I.- Entre o hospital e o centro de saúde (comunitário) o que é que o atrai mais?  

X.- Já…olhe…já me atraiu mais o comunitário… e não é… gosto à mesma… mas tive 

boas experiências em hospital, gostei muito, não estava à espera de gostar tanto de 

hospital como gostei. 

I.- E o que é que gostou de hospital? 

X.- Gostei de… gostei das experiências que desenvolvi com as pessoas, com os utentes. 

I.- Qual é o sentimento pessoal a acabar o curso? 

X.- Pois… é assim… é como lhe estou a dizer… se calhar eu vou falar…eu…o facto de 

eu estar aqui como militar… vou ter… o meu sentimento vai se calhar ser um bocado 

diferente de pessoas que estão aqui e que agora sabe se lá o que vai acontecer… mas no 

meu caso próprio e porque prontos tenho esse benefício de conseguir logo a minha vida 

profissional e nos quadros (risos), só posso estar contente porque assim seja… 

conjugando o curso que… como já tivemos sempre a falar tem as suas coisas boas e as 

suas coisas menos boas, mas numa perspectiva geral e agora final, acho que foi… foi... 

acho que fiz a minha vida… a profissão que nós escolhemos é a profissão que depois 

até à idade onde chegarmos, não sabemos qual vai ser, não é? E pronto… estou contente 

por isso…porque mas lá está… porque eu estou nesta condição… e nesta condição 

posso dizer que estou contente por acabar o curso. 


