
 

Entrevista 518 - Sara 
 

(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. - Como evoluiu a sua ideia sobre profissão desde que começou até agora? 

S. – A minha ideia em relação á profissão em si mantém-se, acho que não mudou. Eu 

vim para aqui na minha primeira opção – como já disse na primeira entrevista e 

mantém-se, de todo, mesmo. Claro que há certas coisas que nunca pensei que um 

Enfermeiro pudesse fazer mas a profissão em si não mudou. A ideia que eu tenho da 

profissão de Enfermagem no 1º e  agora que 4º Ano mantém-se. 

I. - Com o que é que se cruzou que achava que um Enfermeiro não fizesse? 

S. – Não é que não fizesse mas achei que…em certas áreas não tivesse tanta autonomia. 

Como tem, por exemplo, agora no 4º Ano estou a evidenciar uma experiencia em  

Cuidados Intensivos e acho que naquela unidade, se não houvesse Enfermeiros, não 

funcionava. Portanto, no 1º Ano, claro que não imaginava, nunca,  que um Enfermeiro 

fizesse aquilo tudo. 

I. – Quando diz “aquilo tudo”, é capaz de seleccionar algumas das questões que a 

chamam mais a atenção? 

S. – Sim, por exemplo: técnicas que não são feitas por nós e que nós aprendemos para 

ter conhecimento como intubação…como… 

I. – Entubação naso-gastrica? 

S. – Não. É tudo endotraqueal. Em que se põe porque - depois não sei se isto vai de 

acordo com falha médica - mas dou por situações em que, parece que o Enfermeiro, 

como já viu mais vezes ou já  tem mais experiência, então é o primeiro a avançar. 

I. - Mas em situação de paragem? 

S. – Sim. 

I. - Com Médicos por perto? 

S. – Mais ou menos… 

I. – Falou em Medicina, falou no início do curso, esta era a sua primeira opção, já 

pensou noutro Curso?  



S. – Não, é a primeira opção. 

I. - Como é que acha que a profissão é socialmente vista? 

S. – Hoje em dia, melhor. Muito melhor. Do que eu tinha ouvido…todo nós sabemos 

que antigamente Enfermagem estava associada a uma classe social um bocado diferente. 

Éramos vistos como as pessoas que iam limpar [imperceptível] e dar os banhos ou 

éramos as empregadas dos Médicos e acho que hoje é completamente diferente, não tem 

nada a ver. Hoje temos que ter um conhecimento, não tão aprofundado como Medicina, 

mas temos saber o suficiente para ter noção daquilo que estamos a fazer, não é? Porque, 

ás vezes o Médico engana-se e convém saber aquilo que…em que nos estamos a meter, 

como é que nos vamos salvaguardar. Por isso o conhecimento aumentou, os 

procedimentos aumentaram e a nível social…acho que estamos a ser cada vez mais 

reconhecidos. 

I. - Como é que descreveria a profissão de um Enfermeiro? O que faz um 

Enfermeiro? 

S. - Portanto…Não sei…Se eu apanhasse alguém, um extraterrestre, aquilo que eu 

poderia dizer é que o Enfermeiro é o profissional de Saúde que passa mais tempo com o 

doente. Ou seja, passa pelas mãos do Enfermeiro prevenir qualquer tipo de doença, se 

assim tiver oportunidade e de estar a acompanhar a doença 24 horas sobre 24 horas, se 

for necessário. 

I. – E uma coisa, ou várias, que apenas o Enfermeiro faz? O que caracteriza, 

especificamente, o desempenho do Enfermeiro? 

S. – O tipo de relação que é criado entre o Enfermeiro e os doentes…acho que é único. 

Acho que não há outro tipo de profissional que tenha uma relação igual… 

I. -  Como descreveria essa relação? 

S. – Não posso falar da relação dos outros… 

É assim, eu acho que…lá está…como somos um tipo de profissionais de Saúde que 

passamos mais tempo com os doentes acho que só por isso somos um bocadinho 

obrigados a relacionarmo-nos com eles: ter uma certa empatia, compreendermos aquilo 

que eles sentem para também, depois, conseguirmos fazer os nossos cuidados, não é? 

E isto não se passa com, por exemplo, fisioterapeutas, com auxiliares de acção médica, 

com médicos… 

I. - E psicólogos? 

S. – Psicólogos, sinceramente, não tive oportunidade de ver em acção. 

I. – E administração da medicação, mais alguém o faz? 



S. -  Não. 

I. – Poderia dizer que é também uma actividade dos Enfermeiros? 

S. – Sim. 

I. - Da sua experiência, como vê a relação profissional entre Médicos e  

Enfermeiros? 

S. – Aquilo que eu oiço…vai um bocadinho…não vai de encontro aquilo que eu vejo. 

Porque eu oiço muitas das vezes - e mesmo na escola avisam-nos - que temos que nos 

salvaguardar enquanto profissão de Enfermagem. Que temos que ter a noção de que 

temos responsabilidade, que temos autonomia até certo ponto mas que as coisas muitas 

das vezes vêm por trás, pela parte Médica. E que quando há falhas cai sempre sobre a 

mesma…pelos mesmo tipo de profissionais – que somos nós, Enfermeiros. Mas na 

realidade, aquilo que eu tenho oportunidade assistir é uma boa relação. Nunca assisti, 

pelo menos que me lembre, a algo diferente, algo problemático, entre a relação dos 

Enfermeiros e a relação Médica. Claro que, de vez em quando – mas isso, acho que é 

como tudo – há profissionais que se dão melhor com uns, outros com outros mas não… 

I. – Diz-se que existe uma grande discrepância entre aquilo que é a Enfermagem 

teoria e aquilo que é a Enfermagem prática – como reage a esta afirmação? 

S. – É verdade…porque…pronto, a única coisa que eu posso dizer é enquanto estudante 

e realmente, aquilo que nós aprendemos na teoria depois na prática é completamente 

diferente. E há certas coisas em que o Enfermeiro, no curso não aprende mas depois na 

realidade faz. 

I. – Dê um exemplo. 

S. – Suturar. Por exemplo, a entubação [imperceptível] traqueal. Ainda ontem…nestas 

semanas que passaram, tivemos a oportunidade, na escola, de ter aulas sobre suporte 

básico de vida e sobre trauma. Caro que eu nunca tive uma situação dessas mas aquilo 

que nos foi dito, e com experiência dos professores, é que muitas das vezes eles actuam 

mais rapidamente do que os Médicos. Pronto, em situações de por exemplo, um 

pneumotorax…ou coisas que não somos nós que supostamente temos de fazer, mas que 

na realidade é isso que acontece. Por isso eu que sim, acho que há uma discrepância 

entre a parte teórica com a parte prática. 

I. – E razões para isso acontecer? 

S. – Somos mais corajosos…Não sei…o tipo de razão não sei. Acho que há 

muitas…Secalhar um dia mais tarde, como profissional, [imperceptível] Penso que 



secalhar, por estarmos mais atentos, mais em cima do assunto. O facto de querermos 

fazer também, acho que isso implica. 

I. – Falámos de Médicos. E como vê a relação profissional com os Auxiliares de 

Acção Médica? 

S. – É assim: o relacionamento no geral, é bom. Acho que, na medida do possível, 

fazem aquilo que está de acordo com as capacidades…de cada um, não é? Os auxiliares 

têm responsabilidades a cumprir, nós temos outras. Agora o que acontece muitas das 

vezes, e acho que isso depende do tipo de serviço em que estamos, o tipo de Hospital 

em que estamos e também, secalhar, também por questões logísticas – por falta de 

dinheiro…pronto – acho que muitas das vezes os Auxiliares de Acção Médica fazem 

certas coisas que competia aos Enfermeiros. Coisas básicas, como um banho, um 

simples banho. Acho que o banho é um dos momentos que o Enfermeiro deveria estar 

presente, não só para consegui despertar certas coisas na pessoa, mas também para 

estabelecer a tal relação que eu acho que é imprescindível. Por exemplo…o facto de…já 

assisti a Enfermeiros a pedir a Auxiliares para dar um comprimido. Eu sei que é um 

simples comprimido oral mas que faz toda a diferença e nós sabermos se pessoa tomou, 

não tomou, se teve cuidado ao tomar, por exemplo. 

I. – Mudando um pouco de assunto, o que acha que mudou em si desde iniciou esta 

experiência? 

S. – Muita coisa. A nível pessoal acho que mudou tudo. Para já dou muita mais 

importância na vida do que dava, antes de vir para o curso. 

I. – Por exemplo? 

S. – Coisas pequeninas. Por exemplo, uma das coisas que me chocou imenso 

era…secalhar não…no 1º Ano o choque de entrarmos num Hospital e de estagiarmos 

num Hospital. Eu vinha para casa com os problemas todos dessas pessoas  porque eu 

não estava habituada…eu achava que era uma coisa simples, porque nunca tinha 

experienciado. Eu vinha para casa a pensar naqueles doentes, a pensar nos familiares 

dos doentes e no que eles estavam a sofrer e acho que isso ao longo destes anos todos 

fez-me mudar, ou seja, se calhar, hoje dou mais importância a pequenas coisas na vida 

que dava antes de entrar para este curso. Acho que também tem o seu lado negativo… 

I. – Aprendeu a gerir isso, a distanciar-se das pessoas? 

S.- Ainda não aprendi, mas estou a aprender. O que é difícil…é difícil. Não 

consigo…não consigo simplesmente sair da porta do Hospital e do serviço e apagar, não 

consigo. Até porque, enquanto alunos, nós temos que pegar no problema da pessoa e ir 



para casa estudar e depois parece que a pessoa está constantemente presente e estou a 

estudar a patologia mas a pessoa está ali e não sai. Portanto, não consigo distanciar, é 

verdade. Agora que há mecanismos de defesa que qualquer pessoa, inconscientemente, 

os tem. 

I. – Disse que aquela pessoa continua ali. O que é que da pessoa continua, consigo 

enquanto estuda? O que aprendeu, especificamente, para se defender? 

S. – É assim , em relação ás defesas…Eu nos primeiros tempos de estágio não 

conseguia conter as emoções. Ou seja, quando me apetecia chorava, quando me apetecia 

ria, era eu. 

I. –  Dentro ou fora do estágio? 

S. –  Não, dentro do estágio. O que depois, chamaram-me a atenção, não é?...E acho que 

sim, claro que faz todo o sentido. Então, acho que a partir desse momento a ganhar os 

tais…não sei se fui eu que comecei a ganhar ou se fui eu que [imperceptível] a mim 

própria os tais mecanismo de defesa que era para ver se não chorava ou para ver se não 

me ria quando queria. Pronto, secalhar, pelo que me foi dito, secalhar era de forma 

exagerada. Então, sempre que possível, tento ou ausentar-me um ou dois minutos ou  

então desanuviar um bocado com colegas do estágio, com o orientador, ou então parece 

que arranjo outras coisas para fazer e deixo aquela que tinha para fazer para mais tarde, 

por exemplo. 

I. – E que se prolonga no seu dia daquela pessoa? 

S. – É assim, por exemplo, se eu tiver uma pessoa doente - claro com uma certa 

patologia - mas a pessoa está bem, ou seja, é comunicativa, está consciente, não 

demonstra sofrimento…está tudo…é como se estivesse tudo OK com ela, apesar de 

estar internada. Ou seja, eu vou para casa, estudo a patologia e acabou ali. Agora se eu 

tiver uma pessoa em que é super emotiva e fala, fala, fala comigo e puxa por mim e 

derrama lágrimas por tudo o que faz ou que diz e a relação que vejo que ela tem com os 

familiares é…quer dizer é forte e se choca, então aí sim. Levo tudo para casa: vou a 

pensar na patologia mas na realidade só consigo ver esses momentos mas fortes que 

ficaram. 

I. –  Alguma ideia de porque é que isso acontece? 

S. – Não. 

I. –  Isto é um aspecto do ponto de vista pessoal. Há mais algum aspecto, que se 

recorde, que tenho mudado ao longo deste período? 

S. –  Penso que não…penso que não. 



I. – O que acha que falta para ser uma boa Enfermeira?  

S. – Tudo. 

I. – Alguma coisa em particular? 

S. – Nada em particular mas tudo no geral. Conhecimento, prática, a relação com as 

pessoas…acho que tudo…tudo. Alias, uma das coisas que me ficou na cabeça foi, este 

ano – o último – nas aulas, uma professora dizer “ este curso só vos vais servir para 

começarem, ou seja, não é com este simples curso que vão ser Enfermeiros. Vocês 

quando acabaram este curso vão ter que trabalhar a dobrar ou a triplicar. A não ser 

que…[imperceptível] seja tudo para vocês.” E acho que, agora, neste ultimo estágio, é 

isso que eu estou a perceber que é verdade. Ou seja, o curso dá-nos umas luzes, abre-

nos umas portas pequeninas, dá-nos assim uns…uns pontos mínimos de cada situação e 

depois nós agarramos nesses pontos mínimos e temos que aprofundar cada um. 

I. – Como é que é trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Trabalha desde o inicio do 

curso? 

S. – Trabalho, antes até. 

I. – E como é que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Há mais colegas nessa 

situação? 

S. – Não há muitos. A verdade é que, eu, por acaso, não trabalho todos os dias, trabalho 

só ao fim-de-semana. A questão é que, sempre consegui conciliar, na medida em 

que…as aulas são de segunda a sexta por isso fins-de-semana não havia problema. 

Agora a nível de estágios, quando começava, a partir do 3º Ano, a fazer os turnos de 

Enfermeira, aí foi complicado. Foi complicado porque além do cansaço que é esperado 

para um estudante – porque além de fazer o estágio, está sempre sobre pressão porque 

tem que apresentar um trabalho, tem que apresentar conhecimentos, se não sabe tem que 

ir para casa estudar independentemente da hora que seja e que tenha de estar no dia a 

seguir – ou seja, isto tudo é muito desgastante. E, apesar de haver o tal estatuto, na 

realidade isso não acontece porque a professora orientadora não quer saber e o 

Enfermeiro orientador pode…na realidade, é o que mais se importa mas depois como 

passa tudo pelo Enfermeiro Chefe também não querem saber. Temos pena, é aquilo que 

me dizem… 

I. – Isto mais do ponto de vista dos horários? 

S. – Dos horários, sim. 

I. – Se não é indiscrição, onde está a trabalhar? 

S. – Trabalho numa loja. 



I. – E trabalha porquê? Por questões de autonomia financeira? 

S. - Sim.  

I. – Falando do último estágio, disse que estava a perceber que ainda tinha que 

melhorar muito. Concretamente quais são as dimensões do seu desempenho neste 

estágio que nota mais dificuldades? 

S. – Secalhar começa por dizer mal daquilo que eu acho que está mal, que é: no 4º Ano  

dum curso exigente – que para mim, a Enfermagem é um curso trabalhoso – não sei 

como é que conseguiram… 

I. – Não precisa de politicamente correcta… 

S. – Não. E não vou ser, nem estou a ser. A questão é que, acho que é inacreditável 

colocarem-me, como aluna do 4º Ano, num estágio comunitário de Saúde Escolar. E 

depois por opção minha, foi de Cuidados Intensivos. Logo aí há um…acho que é passar 

do “8 para o 80”. 

I. – O que é o “8” e que é o “80”? 

S. – O “8” é nós sermos um grupo de 5 pessoas em Saúde Escolar, em que prática…em 

que lidar com doentes não existe – não existem doentes, eu não tive um único doente. 

Passa tudo por fazer trabalhos e preparar [imperceptível] da Educação para a Saúde, que 

os temas já nos são dados, ou seja, nem sequer temos, supostamente, oportunidade de 

escolha e depois passar para o “80” em que temos imensos doentes, todos debilitados e 

que temos de dar o melhor de nós, que às vezes não existe. Não existe porquê? Porque 

acho que há uma falta de preparação. Por exemplo, uma das coisas que me perguntaram 

logo, quando eu cheguei á Unidade de Cuidados Intensivos foi “Por onde é que 

passaste? Por onde é que estagiaste sem ser Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria?” E eu 

disse “Então eu não passei em mais lado nenhum”. Porque no 1ºAno, Centro de Saúde 

mas era tudo por base de observação, o mesmo acontece no estágio Hospitalar. E no 

2ºAno foi assim o único ano em que eu consegui por tudo em prática, tanto a nível 

Comunitário como a nível Hospitalar. 

I. – Esta questão não é uma critica, é para reagiar á questão. Ao dizer que uma 

coisa é “8” e outra “80”, não estará a ter uma visão essencialmente [imperceptível] 

do que é a prática do Enfermeiro?  

S. – Não. Eu estou a perceber onde é que quer chegar a questão é que…eu acho que faz 

muito mais sentido, se formos a ver de acordo com as exigências que nos são pedidas no 

curso, darem-me um estágio de Saúde Escolar no 1ºAno e secalhar o estágio que fiz no 

1ºAno passar para o 4º, por exemplo. Porque tem que haver um seguimento lógico no 



crescimento e no desenvolvimento dos estudantes e não há. Há quebras quando nós nos 

estamos a desenvolver e estamos a criar “estaleca” , que é isso mesmo, e depois cortam-

nos. Pronto, e metem-nos num sítio onde realmente não conseguimos desenvolver mais 

nada a não ser trabalhos…Pronto e depois colocam-nos num sítio – por acaso foi opção 

minha, mesmo para ganhar essa tal “estaleca” porque eu achava que ia para 

[imperceptível ] sem saber nada. Pronto…então daí ter ido para a Unidade de Cuidados 

Intensivos por opção minha. E ainda bem que escolhi, estou a sofrer bastante porque 

tenho que estudar, tenho que me aplicar - isso é normal – mas acho que falta um 

seguimento lógico…penso eu. É a minha opinião. Acho que antigamente – não estou a  

a chamar aqui…”antes é que era bom” – mas realmente cada escola, e mesmo se formos 

a comparar com as Privadas, as escolas têm um seguimento lógico…todos os alunos 

passavam por experiências Hospitalares, por…a nível de Medicina, Cirurgia, de 

Urgência e de Cuidados Intensivos, tinha uma coisa lógica, era obrigatório e agora não 

há. Agora somos muitos e só uns é que podem passar por um sítio, outros só podem 

passar por outro, há já uma quebra. É a minha opinião… 

I. – O que diria que neste 4 anos foram experiências significativas para se formar 

enquanto Enfermeira? 

S. – É assim, não consigo tirar…não consigo especificar momentos. Mas eu acho que os 

mais importantes foram os primeiros. Porque logo no 1ºAno, se eu não gostasse daquilo 

que apanhei, acho que desistia, o que aconteceu com muita gente. 

I. – Aconteceu com muita gente, e consigo? 

S. – Não, não aconteceu. Acho que até foi bom porque consegui pegar nessas situações 

e querer mais, querer melhorar. Do género de um desafio. E depois, se calhar, gostei do 

nível pessoal, que me fizeram melhorar e querer continuar. 

I. – Quando diz experiências iniciais, do 1ºAno, consegue concretizar? O quê e em 

que contexto? 

S. – Nos dois. Tanto a nível… 

I. – Como a nível da prática [imperceptível ]. E que pessoas diria importantes neste 

percurso? 

 S. – É assim: em primeiro lugar, os colegas…porque acho que eles - colegas e amigos, 

não é? – que são eles os principais [imperceptível ], porque quando há dificuldades são 

eles que nos ouvem, porque também estão a passar pela mesma coisa. Há aquela tal 

troca de experiências para nos ajudar a continuar. 

I. – Está a falar de colegas da escola? 



S. – Colegas da escola. Outras pessoas que eu acho que são importantíssimas foram os 

professores, que no 1ºAno, e mesmo no 2º, tiveram um papel exemplar, ou seja…acho 

que…aliás, é uma diferença brutal quando passamos do 2º para o 3º. Parece que... é 

quase como se fosse do 1º para o 4º - as exigências são completamente diferentes e 

aquilo que os professores exigem também é completamente diferente. No 1º e no 2º há 

como que um acolhimento, quase como que nos levam ao colo, ou seja: protegem-nos e 

explicam e “é mesmo assim, mas vai com calma, vai correr tudo bem”. E depois no 3º e 

4ºAno é “tens de te desenrascar. Daqui a nada estás a ser Enfermeira”. Portanto, ali um 

salto muito grande. 

I. – E não acha que necessário ? 

S. – Eu acho que o 1º é excelente. Acho que sim, tem que haver porque as pessoas têm 

uma ideia antes de começar o curso e quando o começam as coisas podem mudar, as 

pessoas podem não estar preparadas quer emocionalmente, quer fisicamente. Pronto, 

acho que sim, que é necessário. Mas depois, acho que pode haver uma continuidade, ou 

seja… 

I. – Acha que é demasiado rápido? 

S. – Sim, acho que é. Acho que podiam não o ter, pelo menos não tão alto. 

I. – Portanto, colegas e professores? 

S. – E família. 

I. – E porquê a família? 

S. – Porque a família… Lá está…são aqueles que levam com tudo, portanto, nós 

chegamos a casa bem-disposta ou mal-dispostos e estão sempre por lá, coitadinhos. 

Também não podem fugir, não é? Ouvem-nos e apoiam e “não faz mal, para a próxima 

corre melhor. Vais ver que é assim, toda a gente passa pelo mesmo” Ou seja, parecendo 

que não – e também já ouvi de outras pessoas – parece que faz falta. Já ouvi trinta vezes 

mas uma trigésima primeira não há problema, cai sempre bem. 

I. – E os doentes, foram importantes para si neste percurso? 

S. – Foram. Foram importantes mas de tal forma que eu ainda me consigo lembrar da 

cara e do nome e das coisas que falámos ao longo…pronto…deste 1º, 2º e 3º Ano. Mas 

eu acho que vão ser sempre importantes. 

I. – Como e porquê? 

S. – Porque eles são a base do nosso trabalho. São essenciais e isto, tanto enquanto 

curso mesmo depois a nível profissional. Portanto foram importantes, de todo, mas vão 

continuar a ser. Acho que não - como é que hei-de explicar? - Acho que não foram o 



principal para conseguir levar a cabo o curso, daí dar mais importância aos amigos, aos 

professores e á família, mas eles são fundamentais, de todo, para a minha prática. 

I. – Voltando á questão dos colegas: fez alguns estágios em grupo e alguns sozinha. 

Quais as vantagens e desvantagens? 

S. – É assim: a única vantagem de ir com colegas é o facto de nos primeiros dias 

sentirmos uma companhia, um apoio. Eu acho que é importante nos primeiros anos do 

curso e foi o que aconteceu. Depois, acho que, como já a exigência é tão grande e temos 

tanta coisa para fazer…acho que mesmo os próprios colegas já não…ou seja, o apoio 

nós damos mas damos de outra forma. Porque a exigência é tão grande que nós nem 

temos tempo de pensar “como é que ele está?” ou só no final que conversamos… 

I. – Como é que foi trabalhar com outros profissionais? Teve oportunidade de 

trabalhar com outros profissionais sobre o seu doente? 

S. – Sim, a vários níveis, em vários contextos. Quer em psiquiatria, quer em obstetrícia. 

Até pediatria também e agora em Cuidados Intensivos também. 

I. – Nos vários grupos profissionais, em relação a algum deles, houve um menor 

grau de trabalho de equipa, de acessibilidade ao profissional para trabalhar sobre 

o seu doente? 

S. – É assim, os fisioterapeutas são aquele…mas não é por – como é que eu hei-de 

explicar? - Acho que é por eles serem em menor quantidade e de haver pouco - lá está -  

há poucos recursos humanos para tanta exigência no Hospital. Então daí, ás vezes, 

torna-se complicado o eu querer falar com o Fisioterapeuta ou a Fisioterapeuta e não ser 

possível porque está no piso de cima e depois já é o piso de baixo e depois ainda vai ao 

“Sr. Manel”, por exemplo. Ou seja, até aí torna-se um bocadinho difícil, mas não é 

porque eles não queiram, é mesmo por falta de… 

I. – Também não é por ser estudante? 

S. – Não, não. 

I. – Se fosse profissional, a situação seria a mesma? 

S. – Eu penso que sim. Não senti isso. 

I. – E Erasmus, foi? 

S. – Não. 

I. – Não lhe ocorreu? 

S. – Não me ocorreu porque…É assim: não foi por questões financeiras, não foi por 

questões familiares, não foi por nada, foi simplesmente porque durante o curso nós 

ouvíamos que Portugal dos melhores cursos e eu achei “então para quê ir para fora? 



Estou aqui tão bem!” Se calhar tinha uma experiência, a nível pessoal, melhor, porque 

acho que as pessoas quando vão crescem, têm que se desenrascar sozinhas, noutra 

língua e acho que isso posso fazer noutra altura. 

I. – Planeia fazer outras formações quando acabar o curso? 

S. – Sim. 

I. – Em que área? Intra ou extra-disciplinarmente? 

S. – Não lhe sei dizer especificamente o que, em que área mas espero, quando for 

profissional, pelo menos, tenha essa oportunidade de me ir formando ao longo do 

tempo. 

I. –  E quando pensa nisso, vê como uma possibilidade muito grande? 

S. – Sim. 

I. – E pensa dentro ou fora da disciplina da Enfermagem? 

S. – Não, na disciplina da Enfermagem. 

I. – Se pudesse decidir, onde é que iniciaria a sua vida profissional? 

S. – Não lhe consigo dar assim nada especifico, até por que gosto de tudo. Gostei de 

tudo. Menos da parte Psiquiátrica. 

I. – Porquê? 

S. – Muito pesado. 

I. – Fisicamente ou a outro nível? 

S. – Fisicamente e emocionalmente. Mas de resto…tanto a trabalhar com adultos como 

com crianças, adorei. Não consigo escolher. 

I. – E como vê, a nível de empregabilidade, as possibilidades no futuro? 

S. – Zero. Mas um zero assim bem grande.  

I. – Porque pensa assim? 

S. – Porque tenho colegas que acabaram o curso o ano passado e que ainda hoje estão á 

espera de uma entrevista. E pronto…nós sabemos o estado em que isto está. 

I. – Como é que acha que eles vêem essa situação? 

S. – É frustrante, é frustrante. 

I. – E o que é eles estão a fazer neste momento? 

S. – A trabalhar numa loja. Lojas e não só. 

I. – E como se sente em relação a isso? 

S. – Sinto-me…Eu acho que é assim: ainda não estou…Eu sei que há esse problema, 

que esse problema existe mas como ainda não chegou a mim ainda não estou 

consciente…dentro do desemprego. Ou seja, sei que me vai chegar, mas se calhar como 



trabalho – claro, não tem nada a ver uma coisa com outra – mas não consegui pensar. 

Sinto-me mal, porque quer dizer, ando a estudar 4 anos e agora não temos emprego. 

Mas sei que isto não é uma coisa só de Enfermagem, não é directamente por ser o curso 

de Enfermeiro, não é? É no geral, é no País. E então, não consigo ter nada assim, a nível 

de sentimental em relação ao curso e dizer “Ah! Que porcaria, devia ter tirado outra 

coisa” – não. Acho que tirei que eu quis, e quero, e se não der aqui em Portugal quiçá 

noutro local, noutro País. 

I. – Isso passa pelo seu horizonte de possibilidades? 

S. – Passa. 

I. – Ir para outro País? Alguma coisa mais concreta? 

S. – Suíça.  

I. – Porquê a Suíça? 

S. – Porquê a Suíça? Porque tenho lá família e porque acho que é um País onde dão 

grandes oportunidades aos Enfermeiros, somos reconhecidos. E a nível de formações – 

que é aquilo que eu depois também pretendo fazer – eles ajudam-nos nesse sentido. 

Portanto acho que é colocar os dois na balança… 

I. – Mas como tomou conhecimento da situação na Suíça? 

S. – Porque me tenho informado, inclusive, no fórum de Enfermagem e como já disse, 

tenho lá família e tenho…essa família tem amigos Enfermeiros lá e é isto que me 

passam, ou seja, “podes vir, vais ser bem tratada. Tens lugar com certeza”. Portanto é 

mesmo só ter coragem e fazer as malinhas. 

I. – E o que é preciso fazer para ter coragem? 

S. – É preciso não ter saudades, não ter saudades da família. Até porque a Suíça é um 

País muito frio. Frio, no sentido não de clima, mas também as pessoas vivem doutra 

forma, ou seja, a realidade que eu tenho de lá – porque já lá fui várias vezes – e acho 

que…certas pessoas…por exemplo: às 6 da tarde está tudo fechado, acabou ali. As 

pessoas vivem para o trabalho, não convivem. É que como…aqui, depois do almoço ou 

depois do jantar vamos beber café, vamos apanhar um bocadinho de sol, vamos passear 

– lá não existe. Então nesse sentido também torna-se difícil. Nós começamos com uns 

hábitos cá e depois…pronto, temos que os largar. 

I. – No seu caso particular, já tem um trabalho. Imaginando que a diferença, a 

nível de remuneração financeira não fosse assim tanta, no seu caso, consideraria a 

hipótese de ir trabalhar no curso que tinha feito? 

S. – Sim. 



I. – Ou ponderava ficar cá, noutra situação? 

S. – A trabalhar numa loja? Não, ia para lá. Não pensava duas vezes. 

I. – Falando agora de Monografia, está em que área a trabalhar? 

S. – A Família na Unidade de Cuidados Intensivos. 

I. – E esse tema foi escolhido? 

S. – É assim: não foi escolhido…Os temos foram-nos dados [imperceptível] e nós, 

dentro daquilo, fomos pela área e como eu disse á um bocadinho, como já tinha a 

experiência a nível da Psiquiatria, Obstetrícia e Pediatria e Cirurgia e Medicina, e 

mesmo Comunitária, achei que só me faltava mesmo assim uma área mais…Como, lá 

está, para ganhar mais experiência. E ficou a sobrar-me Urgências ou a Unidade de 

Cuidados Intensivos e era uma área que eu queria ter conhecimento, tinha curiosidade. 

Então juntámo-nos 4 pessoas e fomos ver o local onde nos dava mais jeito aos 4, pronto. 

Na altura foi mesmo a Família na Unidade de Cuidados Intensivos também porque 

íamos ficar perto de casa, no Hospital S. Francisco Xavier. O que é certo é que 

mudaram-nos as voltas e fomos parar ao Hospital de Stª. Marta, mas pronto…Acho 

que…Estou a gostar, não estou arrependida daquilo que escolhi  - nem eu, nem as 

minhas colegas de  Monografia. Claro que em comparação a outros anos a monografia é 

completamente diferente, não podemos escolher lados do ensino clínico, é mais a nível 

de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura mas… 

I. – O que me diz da importância, ou não, da monografia para o desenvolvimento 

profissional e aquilo que é a sua experiência actual? 

S. – Acho que a monografia obriga-nos a pesquisar, a aprofundar conhecimentos, a ir 

procurar imensa bibliografia de todo o tipo, de todos os anos e isso vai-nos, quer 

queiramos quer não, vai-nos obrigar a ter uma bagagem maior de conhecimento, a nível 

teórico. Do que é que é, por exemplo, o que é o sofrimento para um, o que é para outros, 

as experiências de cada um fala, diz-nos isso. E sim, dá-nos um conhecimento superior, 

depois quando formos para estágio. 

I. – Falando de integração, como vê a sua entrada para o mercado de trabalho? O 

que pode caracterizar os primeiros meses? 

S. – Porque eu acho, lá está: tenho a noção que não ter emprego portanto esses medos 

ou essas experiências ou o que for no início do trabalho de certeza que vai ser no 

exterior, no estrangeiro. E no estrangeiro acho que as coisas vão ser completamente 

diferentes, vão ser muito mais intensivas…como em Portugal as coisas são diferentes, 

os termos são diferentes… 



I. – Existem áreas que falam Italiano…Já fala Italiano? 

S. – Já me oriento…devagarinho… Mas acho que é assim: uma pessoa quando acaba o 

curso aquilo que quer é ter emprego e transmitir o melhor. Pelo menos mostrar trabalho, 

mostrar motivação, tentar não falhar em nada. 

I. – Quando diz que já se orienta com o Italiano, tem feito formação? É informal? 

S. – Não, é mesmo pelo facto de ir lá muitas vezes e como é uma língua que facilmente 

é perceptível pelos Portugueses e como eu já lá vou á muito tempo e eles vêm cá, 

também, então ás vezes eles falam connosco em Italiano e nós falamos com eles em 

Português. Então, como já é á muitos anos há coisas que vai se aprendendo, é fácil. 

I. – Uma última questão: agora, prestes a terminar o curso, que ideia ou 

sentimento lhe ocorre? 

S. – Que já está. Ainda bem. É um alivio. É um alivio porque…é assim…É mesmo pelo 

facto de sermos expostos a um nível muito grande de desempenho. Ou seja, o estágio 

para mim é o mais difícil, não é a nível teórico. Porque a nível teórico a pessoa sempre 

teve – desde o 5ºAno que tem, o facto de estudar, o seu método de estudo, e de trabalho. 

Agora, a nível de estágio, é tudo que temos que por em prática. E é completamente 

diferente. E então este ano, a exigência tem sido tão grande e durante tanto tempo, quer 

dizer, desde o início do semestre até Junho, que eu só quero é respirar de alívio e dizer 

“consegui!”. Ou seja, saber que consegui. 

I. – Tem amigos, colegas noutros Cursos Superiores. Acha que a Enfermagem tem 

popularidade face aos outros colegas? 

S. – Ou seja, o professor está-me a perguntar o que é que eles acham sobre o Curso de 

Enfermagem? 

I. – Não. Se o Curso de Enfermagem tem, de facto, particularidades grandes 

relativamente a outros? Algum aspecto que o torne particularmente diferente? 

S. – Eu acho que a sua principal diferença e a única que me referem é a mesmo a 

relação com a pessoa, a relação com o doente, simplesmente. Aliás, eu também sou um 

bocado suspeita porque todos os meus…a maior parte é de Enfermagem: mesmo em 

Santarém, porque havia vagas, não sei porque foi tudo para Enfermagem ou Médicos, 

Dentistas ou Veterinários – pronto, é diferente: animais com pessoas. É tudo da mesma 

área: profissional de Saúde. 


