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Entrevista 519 - Tiago 
 

(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.- A sua ideia sobre a enfermagem mudou, ao longo do tempo? 

T.- A minha ideia sobre a profissão… está bastante diferente, para já, quando entrei para 

aqui, para a enfermagem, via isto mais no âmbito apenas hospitalar, do fazer… pronto, 

muita coisa para fazer e… muita parte técnica e comunitária não me dizia nada. 

Sinceramente, enfermeiro comunitário ou enfermagem comunitária não me dizia nada e 

agora está um bocadinho diferente… a relação com as pessoas que se estabelece em 

termos de serviço é bastante diferente daquilo que eu imaginava… 

I.- Que pessoas? 

T.- Os utentes… Os utentes e mesmo entre profissionais, são diferentes, algumas coisas 

melhor outras coisas pior… mas sobretudo com os utentes é diferente, em alguns 

serviços, temos serviços em que... estava de acordo com aquilo quando eu entrei e que 

não me parece preconizado… 

I.- Trata-se do quê? 

T.- Chegar ao pé dos utentes “Bom dia”, não pergunta “Com o é que está?”, não 

pergunta nada, chega, destapa e faço… 

I.- Essa ideia é mais próxima daquilo que era a sua ideia inicial sobre a profissão? 

T.- Não tão exagerado mas com a intervenção sim… mas não tão exagerado. Vi coisas 

exageradas, não só pela parte dos enfermeiros mas também de outros médicos e assim… 

I.- Neste momento tem uma ideia diferente… qual é? 

T.- Para já… agora tive o estágio de comunitária que me… eu punha completamente de 

parte trabalhar comunitária, trabalhar em comunitária, para mim, era completamente 

posto de parte e fiz um estágio comunitário. 

I.- Porquê? 

T.- Não me dizia nada, fazia-me pensar que está sentado numa cadeira um dia inteiro 

sem me mexer, sem fazer nada e tive agora uma experiência completamente distinta, 

está bem que foi em cuidados continuados, mas completamente distinta. Mudou a 
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minha visão, mudou a abordagem que temos das pessoas, deu-me uma visão também 

em que foca a parte técnica da enfermagem na parte comunitária e mudou a minha visão 

por aí. A nível hospitalar, fascinou-me também, principalmente o 2º ano, o estágio 

fascinou-me bastante porque conciliou duas coisas importantes e… e não caiu… a 

comunicação e a parte técnica mas sem cair no exagero… sem cair no exagero. 

Comunicação, o fundamental, o essencial, sem estar ali a ter que falar com as pessoas 

quando não há nada para falar e uma parte mais… a parte técnica… eu tive aqui em 

medicina e a parte técnica e o fazer… fazer toda a experiência. 

I.- E a comunicação não é ela técnica também? 

T.- É. 

I.- Como é que reage a esta pergunta? 

T.- É… nós… para já, comunicação e educação para a saúde, a partir daí é uma técnica, 

serve-nos para levar as pessoas a mudar comportamentos, para adoptarem estilos de 

vida saudáveis, entre inúmeras coisas… permite-nos estabelecer uma relação com ela, 

primeira abordagem antes da técnica é a abordagem comunicacional… sobretudo por aí, 

comunicação de más notícias é por aí… 

I.- Em cuidados paliativos? 

T.- Agora em comunitária apanhei alguns, mas poucos… 

I.- Na opção aqui? 

T.- Tive… 

I.- Como é que acha que é a imagem social sobre a profissão de enfermagem? 

T.- Acho que, neste momento, a população está dividida. Temos pessoas que já vêm o 

enfermeiro como uma pessoa capaz, autónoma, não dependente de ninguém e com um 

conjunto de tarefas… não é tarefas mas, pronto,  um conjunto de actividades que são do 

âmbito dele, com um conjunto de conhecimentos que são do âmbito dele e que lhe 

cabem a ele responder e dar resposta, e temos outras pessoas eu continuam a achar que 

nós estamos dependentes, sobretudo de médicos… e que se dirigem a nós porque 

estamos com fardas brancas ou batas brancas e se dirigem a nós como “Sr. Doutor”, 

ainda não fazem a distinção entre médico e enfermeiro. 

I.- O que é que acha que pode fazer para melhorar essa imagem do enfermeiro? 

T.- Sobretudo é quando as pessoas nos colocam questões, quando se dirigem a nós ou 

assim, não remeter para a parte médica, muitas vezes nos serviços, embora não seja 

nossa obrigação, nem do nosso âmbito dar certo tipo de informações, há certas coisas 

que nós podemos fazer e eu vi muitas vezes também em serviços remeter “Ah, tem de 
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falar com o Médico”, isso dá logo aquela ideia “Ele está aqui, faz parte disto aqui, mas 

quem manda está lá em cima e não é ele.”… nesse âmbito, exactamente. Outra coisa, 

por exemplo, ainda agora estava a falar no… educação para a saúde e não sei quê… 

temos pessoas que vão para casa, por exemplo, com alimentações entéricas e afins… o 

facto de nós explicarmos às pessoas e estarmos ali a fazer esse tipo de ensinos também 

dá uma visão de que nós temos conhecimento, que nós somos capazes e capazes de lhes 

dar informar e de os formar para certas coisas. 

I.- Como é que descreveria aquilo que distingue os enfermeiros dos outros 

profissionais? 

T.- É presente, estar presente em todo o momento que a pessoa dá entrada e todo o 

processo é acompanhado sempre por enfermeiros, o enfermeiro está sempre presente, 

normalmente, do início ao fim e é o enfermeiro que encaminha, é o enfermeiro que 

comunica a todos os outros profissionais de saúde, é sempre o enfermeiro que dá conta 

das primeiras alterações e somos sempre… na maioria das vezes somos nós. 

I.- Mas isso acontece num contexto hospitalar, de internamento? 

T.- Não, porque estou a pensar no último estágio que tive - Cuidados Continuados em 

casa dos utentes - fomos nós, muitas vezes, que detectamos situações de pessoas que 

podemos encaminhar, por exemplo, para a Assistente Social, Psicólogo e foi todo esse 

processo feito por nós. Éramos nós que ao chegar a casa, a pessoa tem urina com 

sedimentos e muito concentrada e não sei quê, possível infecção, comunicar ao médico, 

fazer análises, por aí… faz parte do nosso encaminhamento e da nossa observação. 

I.- Quais as áreas de desempenho e tarefas que mais valoriza na profissão de 

enfermeiro? 

T.- O acompanhamento que nós fazemos, sobretudo o empowerment que nós damos às 

pessoas, capacitá-las para elas serem autónomas e conseguirem-se safar quando nós não 

estamos presentes. 

I.- Isso determina que o enfermeiro tenha algumas características pessoais 

particulares? 

T.- Sim… Tem de ter abertura, tem de ser capaz de empatia, todas essas capacidades 

também, tem de se conhecer a si próprio e saber quais as suas dificuldades e as suas 

lacunas, para quando não é capaz de fazer contactar outro colega que o possa fazer e 

tem de ser sobretudo uma pessoa com muita abertura e disponível, muita 

disponibilidade também. 
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I.- Em que é que acha que está diferente depois destes quatro anos? 

T.- Em termos pessoais ou profissionais? 

I.- Primeiro pode ser pessoais… 

T.- Pessoais, pois… considero sobretudo a nível pessoal. Considero-me uma pessoa 

muito mais madura, muito mais aberta, mais… respeito mais os outros. 

I.- Maduro, aberto, disponível… pode explorar isso? 

T.- Uma pessoa mais madura. Não é que eu… eu sou muito brincalhão e não sei quê 

mas tenho mais responsabilidade, mais responsabilidade naquilo que estou a fazer, 

principalmente em serviço, estar com atenção a certos pormenores, sobretudo sinto a 

esse ponto. Depois, já não sei o que é que disse a seguir… 

I.- Maduro, aberto, disponível… 

T.- Disponível… sou mais disponível também. Uma das minhas lacunas quando entrei 

aqui era sobretudo a parte comunicacional. 

I.- Porque é que era uma dificuldade? 

T.- Eu chegava, dizia “Bom dia”, falava o mínimo indispensável, mas depois não era 

capaz de continuar a conversar com a pessoa, tendo em conta, por exemplo, coisas fora 

do âmbito técnico, eu chegava, por exemplo, “Eu vou fazer isto, tenho de fazer isto que 

é para isto e isto”, eu fazia tudo mas depois continuar a comunicar, por exemplo, acerca 

do dia-a-dia… 

I.- Aconteceu em estágios iniciais? 

T.- Sim… sobretudo… aqui em Santa Maria foi onde eu desenvolvi mais, talvez porque 

foi o primeiro estágio hospitalar, quer dizer, no 1º ano tive um estágio hospitalar mas 

não permitiu muito isso, depois no 2º ano, em termos de comunitária, chamaram-me à 

atenção desse aspecto e depois... mas aqui foi sobretudo o sítio onde eu consegui 

desenvolver mais. 

I.- Mudou do ponto de vista pessoal… e do ponto de vista profissional? 

T.- Do ponto de vista profissional…bem… tem que haver mudança, a partir do 

momento em que nós entramos aqui sem saber praticamente ou muito pouco disto, 

depois saímos daqui temos de saber alguma coisita. Portanto, a partir desse momento 

houve esse crescimento, conhecimentos, técnica. 

I.- O que é que contribui para mudar? 

T.- O que é contribuiu para mudar? Isso teve a ver com enfermeiros dos serviços e 

professores aqui da escola, orientadores no estágio… pronto, houve professores que 

pela motivação que transmitem “Ah, está bem mas se fizeres ainda consegues 
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melhorar”, aquele enfoque em certas coisas e aquela motivação que nos dão, foi 

sobretudo por aí. Há professores da escola que me marcaram bastante… 

I.- Porque é que essas pessoas foram importantes? 

T.- Porque, sobretudo, dirigiram-se a nós como… não como pessoas que está… como 

sem saberem nada mas como pessoas que já estão com algum conhecimento. Sempre 

com muita disponibilidade e falaram de uma forma muito simples, sem criticar, eles 

estavam a dizer aquilo numa crítica positiva e não numa crítica má ou negativa. Há 

professores que fazem críticas mas o tom e a forma como fazem esse típico de críticas 

é-nos mal percepcionada e há professoras que não fazem isso muito bem, fazem uma 

crítica no sentido de motivar-nos à mudança e a conseguir alterar os aspectos menos 

conseguidos, que temos sempre que alterar… 

I.- Porque é que são diferentes uns dos outros? 

T.- Não faço ideia… 

I.- O que é que necessita de melhorar ainda para ser um bom enfermeiro? 

T.- Falta prática, faltam conhecimentos também, há muita coisa a aprender ainda e há-

de haver sempre, mas acho que ainda há muita coisa a aprender, sobretudo por aí. 

I.- O que falou é a nível profissional… mas a nível pessoal acha que ainda há 

alguma coisa que possa melhorar? 

T.- Isso há sempre... há sempre. Para mim há sempre coisas possíveis de mudar, nunca 

chegamos a atingir a perfeição, para já a perfeição não há e a nossa vida condiciona a 

nossa forma de estar e portanto há que… há sempre evoluções a fazer. Agora assim… 

não me recordo assim de nada, pronto. 

I.- Quais as pessoas que foram importantes, nestes quatro anos, para se ter 

tornado enfermeiro? 

T.- Os meus pais e consequentemente também a minha irmã… 

I.- Porquê a família? 

T.- Sempre apoiaram, também houve momentos menos bons no curso, como há sempre, 

coisas que não correm tão bem, como nós queríamos… 

I.- Tinham uma função de suporte? 

T.- Também, também. Dar-me mais força, dar-me motivação. 

I.- Em que tipo de situação é que a família serviu de suporte? 

T.- O estágio que não correu bem… e, às vezes, notas menos bem conseguidas, em que 

uma pessoa queria mais e não chegou lá e eu sou um bocadinho exigente, às vezes, 

comigo e quando as coisas não correm bem… 
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I.- E o que é que a família fazia? 

T.- Sobretudo a minha mãe, que é um bocadito mais presente, por causa da profissão do 

meu pai, sobretudo… suporte, dava-me muito suporte. “Está feito”, dizia-me sempre 

“Não foi…tudo bem, não é a nota melhor que podias ter… está feito, não está? Então, 

continua, há mais cadeiras para fazer”. 

I. – Para além da família houve mais pessoas importantes? 

T.- Amigos… o grupo aqui da escola, essencialmente, o mais próximo. 

I.- Colegas? 

T.- Sim, sim… colegas. Troca de experiências entre nós, de forma informal mesmo… 

I.- Fora do estágio, por exemplo? 

T.- Fora do estágio, dentro do estágio, pronto, com as pessoas que lá estamos e fora do 

estágio também. 

I.- O que é que acontecia nessas trocas informais, em termos de suporte? 

T.- Em termos de suporte… em termos de suporte era, sobretudo, lidar com certo tipo 

de situações para as quais não estávamos preparados. Lembro-me que para a recusa de 

cuidados… a primeira vez que uma senhora se recusou a que eu lhe prestasse cuidados 

fiquei assim um bocadinho perdido e depois em conversa entre nós e não sei quê, 

aprendemos a… como lidar com a situação na altura porque na altura a gente fica “E 

agora, o que é que eu faço?” 

I.- Na altura, os colegas estavam próximos de si ou essa situação foi gerida em 

outro contexto? 

T.- Posteriormente… foi noutro tempo, foi posterior. 

I.- Quem estava consigo no momento não era suporte para essa situação? 

T.- Era e foi… e foi no momento, foi também. Só que a relação que eu tinha com essas 

pessoas… isso aconteceu logo no início do estágio, com pessoas que eu não conhecia de 

outras escolas. 

I.- Colegas de estágio também… 

T.- Sim… 

I.- E os doentes são importantes para o modo como nos tornamos enfermeiros? 

T.- Também, há doentes que nos marcam… 

I.- Quer explorar essa questão? 

T.- Sim, posso explorar. Tive alguns doentes, uns que me faziam lembrar certos 

familiares, tive um doente que me fez lembrar bastante o meu avô e tive um doente com 

a idade também próxima da do meu pai, que a relação que eu estabeleci com ele era 
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quase como se fosse… era como se fosse uma pessoa já mais próxima, como se fosse 

meu amigo, chegava lá de manhã “Bom dia”, começava logo a meter-se comigo e, 

pronto, aquilo tipo de relação mais próxima, isso também nos marca e faz-nos… e 

contribui para que nós mudemos, sobretudo, na questão da comunicação foram 

contributos importantes, este, por exemplo, porque transmitiu que eu sou capaz de 

estabelecer aquele tipo de relação, com distanciamento também necessário. 

I.- Existiram experiências fora deste contexto de ensino clínico e escola que tenham 

sido importantes, ao longo destes quatro anos? 

T.- Sei lá… sim… mais ou menos… sou o filho mais velho e sempre tive por parte dos 

meus pais… sempre me foi dado algum tipo de tarefas, por assim dizer, que exigiram de 

mim responsabilidade, a tal responsabilidade que eu falava há bocadinho. Isso foi 

posterior, sobretudo aos 16,17 anos, aquela idade que tem de se começar a ter 

responsabilidade e foram… e há certas coisas que são postas em cima de nós que 

obrigam também a crescer nesse sentido e a tornarmo-nos mais adultos e penso que, 

isso que os meus pais fizeram, essa… pôr certos tipos de tarefas e certos tipos de 

obrigações em mim e responsabilidades de fazer certas coisas que, às vezes, até podiam 

ser eles a fazer, mas ao transmitirem para mim obriga-me a ter responsabilidade de fazer 

aquilo até àquele dia, estou a falar de simples coisas, como uma carta que chega a casa 

para pagar por multibanco, o meu pai só dizia “Aquela carta está ali apara pagar!”, eu 

tinha de me orientar e até dia tal eu tinha de ir ao multibanco e desenrascar-me. 

I.- Acha que essa responsabilidade foi uma mais-valia para o seu processo durante 

estes quatro anos? 

T.- Sim… ajuda a crescer, tomar conta, por exemplo, da minha irmã… isso já vem de 

antes. 

I.- É muito mais velho? 

T.- Oito anos. Isso, sobretudo, também contribuiu bastante e outro tipo de 

acontecimentos também antes, aos 13 anos, que o meu avô teve em coma no hospital, 

em Castelo Branco, e a minha mãe tinha que ir lá todos os fins-de-semana. Nos fins-de-

semana eu tinha de ir à sexta buscar a minha irmã, fazer o jantar para o meu pai e para 

mim, porque ele também vinha tarde, não tinha tempo de o fazer, tomar conta da minha 

irmã e organizar tudo ao fim de semana, aquilo que eram tarefas da minha mãe tive que 

as desenvolver. 

I.- São coisas que são importantes… 

T.- Sim, que contribuem para o nosso crescimento. 
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I.- Pensou em entrar para Medicina, antes de vir para aqui? 

T.- Pensei até… 

I.- Pensou em entrar em outras coisas? 

T.- Não, só Medicina ou Enfermagem, sempre foi nestes âmbitos. Depois até ao meu 

10º, 11º era Medicina mas depois afastei-me um bocadinho disso, não só pela média 

mas porque comecei a perceber que se calhar a Medicina não era bem, bem aquilo que 

eu queria. 

I.- E neste momento… mudou a ideia que tinha ou reforçou? 

T.- Reforcei a ideia de Enfermagem. Acho que não me dava muito bem em Medicina. 

I. Porquê? 

T.- A visão que eu tenho do que os Médicos fazem no Hospital não diz muito daquilo 

que eu tenho a ver comigo… do que tem a ver comigo. Por exemplo, eu vejo certas 

coisas do tipo, o processo segue para o Médico tomar certas decisões sem haver um 

contacto com o doente, isto não me faz muito sentido, enquanto nós estamos presentes e 

observamos o doente e tomamos certas decisões, de fazer isto ou não fazer isto… 

I.- Mas podia ser médico e não proceder dessa forma… 

T.- Exacto. Mesmo assim… são contactos pontuais, os contactos que eles têm são 

bastante pontuais e nós acompanhamos o doente ao longo de 8 horas por dia. 

I.- Diz-se que o Médico tem vantagens a nível de prestígio social e financeiramente. 

Como é que reage a esta afirmação? 

T.- Em relação a isso, é sentir-me bem comigo mesmo e sentir-me realizado com aquilo 

que estou a fazer, não tanto…pronto, é obvio que isso é importante e tendo em conta os 

dias de hoje e como isto está é obvio que isso era importante… e também contribuía 

para se reconhecer a Enfermagem mas, sobretudo, sentir-me feliz com aquilo que faço e 

acordar e saber que estou contente por ir para ali mais um dia, também ajuda. 

I.- Reforçou a ideia de abandonar outras perspectivas? 

T.- Sim, sim. 

I.- Diz-se, frequentemente, que há uma discrepância entre a enfermagem teoria e a 

enfermagem prática. Como é que reage a esta afirmação? 

T.- Totalmente verdadeira. Não sei… porque o que nós falamos aqui não tem quase 

nada a ver com o que nós fazemos. Ainda neste estágio, agora, no IPO tenho certas 

coisas que estou a fazer que a minha enfermeira só me diz “ Se algum dia a tua 

professora da escola vier aqui não faças assim”… temos esta… estou a falar de simples 
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medicação endovenosa “Se algum dia a tua professora vier aqui, já sabes, não podes 

fazer assim, tens que não sei quê…” 

I.- Porque é que acha que acontece esta discrepância? 

T.- Aqui era o ideal, o que nós temos aqui é o ideal e o que temos lá fora é o mundo 

real, em que não temos… às vezes, não temos material suficiente, não temos pessoas 

suficientes. 

I.- No dia-a-dia como é que sente essa discrepância? 

T.- Não faz muito sentido, fazia sentido se aqui nos dissessem “Deve-se fazer isto, no 

entanto, na prática, nem sempre isto acontece, portanto, fazemos desta forma.”, aqui 

não, aqui dão-nos a visão ideal e depois nós chegamos a ensino clínico e queremos fazer 

pelo ideal mas, entretanto, dizem-nos “Não, por aí não pode ser porque não temos isto, 

não temos aquilo, não temos tempo, não temos…” 

I.- Como é que reage nessas situações? 

T.- Normalmente, tento procurar outras soluções, pronto, mantendo tudo o que é 

necessário ao procedimento ou à intervenção ou àquilo que fazemos mas arranjar outro 

tipo de soluções, não temos [imperceptível], improvisa-se por [imperceptível]. 

I.- Quais foram os momentos importantes, ao longo destes quatro anos? 

T.- A nível escolar só? 

I.- Nos quatro anos relacionado com o curso… 

T.- Cá e no exterior? Ensinos clínicos? 

I.- Sim… 

T.- Importante... situações, pronto… há estágios que marcaram mais que outros, o 2º 

ano aqui em Medicina marcou-me bastante, este agora, de Comunitária deste ano 

também me marcou bastante, Psiquiatria do ano passado também acabou… 

I.- Porquê Psiquiatria? 

T.- Psiquiatria? Porque até acabei por gostar (risos)… tinha uma ideia também um 

bocado errada que não ia gostar muito daquilo e acabei por gostar, também não foi bem 

psiquiatria, psiquiatria, naquilo que se pensa quando se fala em psiquiatria, foi 

alcoologia mas agradou-me bastante. 

 

I.- Trabalhou com outros profissionais a propósito de um doente comum… como é 

se processou a sua relação com os outros profissionais? 

T.- Todas as que eu tive que estabelecer até foram bastante positivas… 

I.- Positivas… 
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T.- Porque assisti a colegas meus com relações com outros profissionais que não foram 

assim muito bem recebidas, talvez por sermos estudantes. 

I.- E as suas? 

T.- As minhas… as minhas foram bastante bem recebidas, também só tive no 2º ano e 

agora no 4º é que tive estabelecer relações, de resto… 

I.- Com que outros profissionais trabalhou? 

T.- Trabalhei com Médicos, Assistente Social, Psicólogo… e pessoal administrativo, 

não sei se quer considerar se não, e Auxiliares também. 

I.- As relações processam-se com a mesma horizontalidade com todos os grupos 

profissionais? 

T.- Surpreendeu-me o trabalho partilhado agora com o Assistente Social e o Psicólogo, 

agora em comunitária, porque aqui nos estágios que eu tive, em hospital e não sei quê, 

falava-se “Ah, vai falar-se com o Assistente Social, vai falar-se com o Psicólogo” mas 

eu nunca os via, nunca os vias no serviço…nunca o via… “…foi encaminhado para o 

Assistente Social mas ainda não fez nada”, as pessoas acabavam por ter alta e nunca se 

fazia nada, ou seja, não se via aquele trabalho, não se via aquela horizontalidade mas, 

pronto, em termos de trabalho com os Médicos, com os Administrativos, com os 

Auxiliares, aí vê-se, pedíamos alguma coisa ao Auxiliar ou ajuda nisto ou naquilo e vêm 

logo, são muito disponíveis, os Médicos, dependendo… comigo sempre tive sorte, 

trabalhei com estudantes de medicina também, que chegaram a ter os mesmos doentes 

que eu e então trabalhávamos em parceria, nomeadamente, eu avaliava uma tensão ou 

fazia sinais vitais, se eles viessem para recolher eu dizia “Olha, já avaliei, não sei quê”, 

trocávamos informação entre nós, sempre tive boa relação com eles. 

I.- Falou num grupo de estudante e havia bom trabalho mas parece que ia 

caminhar para um grupo profissional que não era tanto assim? 

T.- Não. 

I.- Teve experiência de cuidados [imperceptível]? Essa área atrai? 

T.- Atrai. São cuidados muito específicos, envolvem muita técnica, muito conhecimento 

e muita relação de patologias, o que é acontece dentro, isto mexe com aquilo, vai 

influenciar o outro, portanto, temos estar despertos porque se vai manifestar ali também, 

toda esta relação de patologia e fisiopatologia que é importante fazer. 

I.- Mas não teve essa experiência? 
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T.- Não, mas ainda pode haver um minimozinho, agora, no serviço de IPO, onde a gente 

estamos, há o S.O. A e o S.O. B onde às vezes há doentes ventilados e, pronto, há um 

“cheirinho”, por assim dizer. 

I.- Quais as áreas que, neste momento, sente mais dificuldade ou estão mais 

deficitárias em termos de prestação de cuidados? 

T.- Patologia e Farmacologia, sobretudo. 

I.- Porquê? 

T.- Também pelo plano de estudos que aqui há, tivemos aulas de Farmacologia que não 

demos nem um terço dos grupos farmacológicos. Patologia foi um lamiré e mesmo 

assim aquilo que foi dado, pelo menos, foi bem dado mas foi muito pouco, muiiito, 

muiiitooo pouco, por exemplo, estou em Oncologia, ao longo do curso inteiro, sem 

contar com a opção que era outro âmbito, sem contar com a opção tive para aí duas 

horas com algo relacionado com Oncologia. 

I.- Porque é que acha que isso acontece? 

T.- Por que acontece? Acho que também tem a ver com o processo de Bolonha, não me 

parece adequado para nós. 

I.- Mas existem áreas onde não sente essa dificuldade, o processo de Bolonha afecta 

essa área em particular? 

T.- Sim, em particular porque há uma quebra muito grande nas horas de contacto, há 

uma quebra muito grande. Nós… eu lembro que a Farmacologia, para os colegas 

antigos aqui da Gulbenkian, foi uma quebra de mais de metade do número de horas, 

mais de metade, seguramente, e no dobro das horas faz-se muitas coisas, muita coisa. 

I.- Como é que perspectiva o futuro em termos de empregabilidade? 

T.- Está muito mau. Enfermeiros faltam só que não abrem vagas mas faltam, a gente 

passa pelos serviços e vê que o número de enfermeiros não é suficiente, na maioria dos 

serviços. 

I.- Como é que se sente em relação a isso? 

T.- Um bocado ansioso, mas por outro lado tento não pensar muito nisso, primeiro 

quero acabar o curso depois, então, logo vejo, até porque não vale a pena estar a pensar 

muito nisso porque não vou… não é por aí que vai surgir emprego, estar a pensar agora. 

 

I.- Do que é que acha que pode depender arranjar trabalho? 

T.- Dos ensinos clínicos feitos, sobretudo, porque já passei por alguns sítios em que nos 

dizem “Ah, aqui até costumam privilegiar as pessoas que cá fizeram estágio e não sei 
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quê”, os ensinos clínicos, principalmente o último. Sei que, agora, ali no IPO, também 

chama muita gente que fez lá ensino clínico e portanto uma boa prestação em ensino 

clínico, deixa uma boa ideia sobre nós e se entregarmos lá currículo é uma mais-valia 

terem conhecimentos, para já, já estamos adaptados ao serviço, conhecemos os 

profissionais, conhecemos como é que funciona. 

I.- Depende de si também? 

T.- Também, também depende de mim. Cabe-me a mim criar as condições para depois 

isso… mesmo que não se torne possível porque não abram vagas suficientes, para que 

seja deixar ali uma porta aberta, uma porta possível para o futuro. 

I.- Pretende fazer outras formações no âmbito do desenvolvimento pessoal e 

profissional? 

T.- Sim, feridas… 

I.- Está a falar na linha de enfermagem… 

T.- Sim, sim. Especialidade Médico-cirúrgica e feridas, sobretudo, para já, essas duas 

agora. 

I.- Porquê essas especialidades? 

T.- Também tem a ver com aquilo que eu quero para o meu futuro, pode não ser aquilo 

que eu consiga mas aquilo que quero… É trabalhar medicina, urgências e por aí… 

I.- Se pudesse escolher, neste momento, em que local gostaria de trabalhar? 

T.- Numa medicina. 

I.- Porquê? 

T.- Para já porque adorei, segundo porque ganha-se muita autonomia, muita destreza e é 

muito… passa muita gente com muita patologia, dá-nos mais conhecimento e é outra 

coisa. Para começar dava… era aquele contributo. 

I.- O que é que acha que vai acontecer ou sentir na altura da sua integração no 

mercado de trabalho? 

T.- Um bocadinho nervoso, com certeza, porque a gente não está aqui muito bem 

preparados mas pronto… e para já, é um mundo novo, deixamos de ser estudantes. 

I.- E aí o que é que sente? 

T.- Acaba por ser diferente, acaba por ser uma responsabilidade maior, enquanto agora 

nós temos lá alguém que verifica as coisas se está bem “feitinho” ou não, ali não, 

acabou, tem de estar bem “feitinho” e não pode haver erros. 

I.- Nós acabamos por ter sempre pessoas a olhar para o que nós fazemos… 

T.- Pois… acabamos por ter sim, sim… mas é diferente. 
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I.- É diferente em quê? 

T.- Também acaba por pôr menos pressão, portanto, se calhar, até acaba por facilitar um 

bocadinho mais as coisas numa perspectiva mas é diferente porque, às vezes, facilitasse 

um bocadinho, quando não temos as pessoas a… facilitasse um bocadinho, por isso é 

que surgem também… 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser enfermeiro? O que é que o inspira? 

T.- O que é que me inspira? Preocupado, ansioso, por aí. O tempo está a ficar curto para 

muita coisa para fazer… 

I.- Está a falar do curso ainda? 

T.- Sim, do curso, ainda. Preocupado com o futuro, com a tal parte da empregabilidade, 

com a adaptação à profissão, no sentido de ser já profissional. Preocupado com tudo 

isso. 

 

 

 

 

 

 


