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Entrevista 517 - Rodrigo 
 

(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? 

R.- A minha ideia mudou, fundamentalmente, num aspecto, que é aquele que, eu agora 

sou capaz de ver melhor do que era há quatro anos, que é a capacidade de ver a pessoa, 

talvez, isto fugindo um bocado aqui um pouco ao politicamente correcto, mas isto é 

verdade, ver a pessoa num todo. A pessoa quando entra aqui no curso de enfermagem, 

tem um pouco a ideia, um pouco… sei lá… fisiológica da coisa, um pouco… aquela 

ideia de que vamos para ali fazer… executar tarefas, executar procedimentos práticos e, 

pronto, a enfermagem, vai muito para além disso, aliás, sou capaz de perceber, agora, 

que a enfermagem talvez seja… afaste-se um pouco desses procedimentos práticos e a 

sua acção está fundamentalmente centrada, talvez… numa globalidade da pessoa… e eu 

sou capaz, agora, de prever que fui melhorando nesse aspecto. 

I.- Passou a ver agora “mais fundo”? 

R.- Passei a ver, agora, mais a pessoa como um todo… que um problema que a pessoa 

tem fisiológico, que é aquele problema que o leva a recorrer aos cuidados de saúde, tem 

implicações a todos os níveis, pronto… e, neste momento, sou capaz de prever e quais 

as implicações que tem. 

I.- Imagine que está num café com um extraterrestre e ele pergunta: “O que é que 

os enfermeiros fazem de importante?” 

R.- Eu dizia que o enfermeiro acaba por ser um suporte, no meio que… uma pessoa que 

tem uma incapacidade, que tem problemas, está com um problema de saúde e recorre ao 

enfermeiro para superar esse período de transição, esse período de instabilidade, seja 

física, que depois tem repercussões emocionais, familiares e psicológicas, e vê 

enfermeiro como, ali, um suporte, como alguém que está ali a ajudar a passar aquela… 

aquela passagem menos boa. 
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I.- Mais concretamente o que é o enfermeiro pode fazer no dia-a-dia? 

R.- No dia-a-dia, por exemplo, pode fornecer à pessoa recursos, perspectivas, pontos de 

vista, que levem a pessoa a integrar de uma forma mais saudável o seu problema, 

pronto, para além de todo aquele aspecto que o leva ali a recorrer aos cuidados de saúde, 

sei lá… uma situação qualquer, uma patologia qualquer e o enfermeiro dá-lhe recursos, 

dá ajuda do ponto de vista de perspectivar quais os… aquilo pode acontecer à pessoa, 

fornecer recursos em termos de apoio… fornecer apoio mais em termos de recursos da 

comunidade, pronto, é isso que o enfermeiro pode fazer. 

I.- Qual é que acha que é a imagem social, neste momento, sobre a enfermagem? 

R.- Agora tentando abstrair-me um pouco… eu acho que a imagem social de quem não 

conhece a profissão, o curso em si, lamentavelmente, eu acho que as pessoas 

consideram o curso de enfermagem como uma pessoa que executa tarefas, que são 

preconizadas pelo médico, por exemplo. 

I.- Falou do curso… mas quer referir-se à profissão? 

R.- Quero-me referir à profissão, porque eu penso que a ideia que as pessoas têm lá fora 

é que a profissão é a continuidade do curso, pronto… e aquilo que uma pessoa faz 

depois como enfermeiro acaba por ser uma continuidade daquilo que se aprende no 

curso, pronto, e aquilo que me parece que as pessoas, normalmente, têm na ideia é… a 

ideia que têm é que o enfermeiro é apenas um executor de tarefas que são tomadas a 

nível superior, que não nos diz tanto respeito, em que ele não pode ter grandes… 

grandes decisões, não tem grande poder de decisão. 

I.- Como é que vive e sente isso? 

R.- Eu vivo com alguma tristeza… não diria tristeza, tristeza não é, mas direi com 

alguma…pronto, perplexidade, porque ao fim ao cabo as pessoas abandonam essa 

opinião quando acabam por ser, por exemplo, hospitalizadas ou quando têm, realmente, 

ao pé de si, um enfermeiro competente e aí percebem, realmente, que o enfermeiro é 

muito mais que um executor simples de tarefas… e portanto, eu vivo isso com um 

bocado de perplexidade e até, às vezes, com um bocado de tristeza… não é tristeza no 

sentido literal da palavra, mas acaba por ser um pouco revoltante porque as pessoas não 

têm minimamente consciência daquilo que acontece num curso de enfermagem, não têm 

basicamente a ideia do que é… os cuidados de enfermagem até onde podem ir. 

I.- O que é que considera estar ao seu alcance para melhorar essa ideia? 

R.- Pronto, uma pessoa só não faz nada mas aquilo que eu poderei fazer é, daqui a 

alguns meses, se eu for a prestar cuidados, do ponto de vista individual, é fazê-lo da 
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forma como me foi ensinado e defender a ideia de que a profissão de enfermagem não é 

aquilo que está preconizado no senso comum. 

I.- O que é que poderá fazer concretamente, no dia-a-dia, para contrariar essa 

ideia? 

R.- Falar com as pessoas, por exemplo. É uma coisa que eu por acaso, eu vejo muito... 

não estou a dizer que é uma coisa censurada nos enfermeiros, cada um toma as decisões 

que quer mas uma coisa que, naturalmente, hoje se vê, com muita abundância é - o 

enfermeiro, por exemplo, chega-se, faz aquilo que tem a fazer e nem se quer fala com o 

doente, e falar com o doente, ao fim ao cabo, acaba por ser já uma espécie de cuidados 

de enfermagem, deixar falar o doente, deixar o doente desabafar, ter ali alguém com 

quem fale… não chegar ali, fazer o que tem a fazer, simplesmente porque tem de ser 

feito porque se tem de mostrar trabalho para a pessoa que vem receber o turno a seguir, 

simplesmente mostrar que está ali, mostrar algum apoio e falar com a pessoa, pronto, 

isso acaba por ser, ao fim ao cabo, uma coisa muito simples, que as pessoas não 

reconhecem como sendo cuidados de enfermagem, por isso é tão simples… talvez seja 

por isso é que as pessoas não reconhecem como cuidados de enfermagem mas que, ao 

fim ao cabo, acaba por melhorar lentamente, se todos fizemos isso, acaba lentamente 

por mudar a opinião geral do que é os cuidados de enfermagem. 

I.- Porque é que existe essa imagem social? 

R.- Na minha opinião, poderá ser principalmente por dois motivos, primeiro, por 

desconhecimento, se as pessoas não conhecem, não conhecem, não sabem, ao fim ao 

cabo, no que é que consiste, porque é uma área tão, digamos, como é que eu hei-de 

dizer, complexa, e muitas vezes com… é uma desvantagem que eu, muitas vezes, vejo 

no curso, também, e por vezes falo, pelos estudos… a área de conhecimento da 

enfermagem é uma área muito abrangente, isso passa por muita coisa, por muitas 

matérias, por muitas áreas do conhecimento… e essas áreas de conhecimento não são 

palpáveis, são coisas que não são reconhecidas como conhecimento na sociedade, 

pronto, e as pessoas não valorizam isso, não valorizam. Outro motivo é porque, 

realmente, existem muitos profissionais que aproveitam essa conotação, digamos assim, 

para facilitar o seu trabalho, é muito mais fácil eu ser executor simples de tarefas, em 

que eu não tenho tomar responsabilidade por aquilo que faço, porque as 

responsabilidades são super-citadas por médicos ou porque está a protocolar o serviço e 

eu tenho que fazer porque sim, isso os enfermeiros, muitas vezes, enquadram o seu 

trabalho nisso para facilitar, é muito mais rápido, é muito mais fácil para eles. 
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I.- Quais são as actividades específicas do enfermeiro? 

R.- Mas o quê? Uma coisa prática? 

I.- Por exemplo... algo que distingue a actividade profissional do enfermeiro da 

actividade profissional dos outros técnicos? 

R.- A maior parte das classes profissionais baseiam o seu trabalho em coisas… em 

materiais, em tarefas que se observam… o enfermeiro não, a maior parte do trabalho de 

enfermagem, e por isso é que também não é reconhecido, e mais uma vez, baseia-se 

num trabalho que não é palpável… 

I.- Mas o psicólogo também… 

R.- Mas, neste caso, o psicólogo foca… o trabalho do psicólogo é só isso. O trabalho de 

enfermagem não é só isso, mas é fundamentalmente só isso e por isso é que não é 

reconhecido. Tem uma parte que é mais material, tem uma parte que é mais prática e é 

só reconhecido por isso, porque a outra parte não é valorizada. E eu acho que uma das 

coisas que distingue o enfermeiro das outras classes profissionais é, exactamente isso, a 

capacidade de, digamos, ser transversal a todos os… 

I.- Essa transversalidade não poderá ser entendida socialmente como uma 

fragilidade da profissão? 

R.- Sim, sem dúvida… acho que sim, acho que a profissão de enfermagem ou, 

digamos… não é a profissão de enfermagem… é aquilo que leva a profissão, o estudo 

de enfermagem, o conhecimento de enfermagem não está bem definido, nós não temos 

um corpo de conhecimento bem definido, nós buscamos de várias áreas de 

conhecimento e tentamos muitas vezes ser demasiados transversais e acabamos por 

dissipar a nossa acção em muitas áreas que depois acabam por não ser reconhecidas, 

não focar especificamente numa coisa, por isso é que eu estava a dizer, um psicólogo 

foca, apesar de ser uma área complexa, apesar de ser uma área relativa, apesar de ser 

uma área que, muitas vezes, não é reconhecida porque não tem efeitos a curto prazo, 

tem efeitos a longo prazo, mas o seu corpo de conhecimento está bem definido, está 

bem delimitado das outras áreas, e portanto, um psicólogo, uma pessoa associa logo 

“faz aquilo”, mesmo que não seja muito proveitoso, mesmo que os seus resultados 

sejam relativos, sejam efeitos a longo prazo, muito bem, mas o psicólogo faz aquilo e o 

enfermeiro não é bem assim. 
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I.- Acha que este curso o tornou uma pessoa diferente? O que é que acha que 

mudou em si ao longo destes quatro anos? 

R.- Afastando-me de todo da enfermagem ou mais as minhas características pessoais? 

I.- As duas coisas… mas do ponto de vista pessoal, primeiro… 

R.- Considero-me… sou uma pessoa muito mais alerta, mais atenta aos comportamentos 

das pessoas, agora sou capaz de realizar raciocínios mais complexos, raciocínios 

baseados, talvez, em observações mais ténues, muitas vezes… mais detalhadas, que eu 

dantes não dava tanta importância, mas que agora sou capaz de “complexizar” essas 

informações, acho que tenho um pensamento mais complexo, mais estruturado, mais 

complexo. 

I.- É uma prática efectuada num contexto de ensino clínico e também no contexto 

do dia-a-dia?  

R.- Sim… 

I.- Está mais alerta em relação aos comportamentos dos outros? 

R.- Sim… mais atento, sou capaz de tirar significações… mais significações daquilo 

que observo, as coisas passam menos por mim… e eu passo mais por elas, pronto, vivo 

de uma forma mais atenta às coisas. 

I.- Quando olha para dentro de si, o que é que vê diferente? 

R.- O que é que eu vejo de diferente? Vejo uma pessoa, talvez, mais humana. 

I.- Quando diz “mais humana” quer dizer o quê? 

R.- Mais sensível… aos outros, talvez mais sensível, mais atendo, lá está, aquilo que os 

outros vivenciam, aquilo que os outros me dizem e interpreto… faço mais 

interpretações porque estou mais atento a isso. 

I.- Que aspectos é que acha que ainda pode melhorar para ser um bom 

enfermeiro? 

R.- Eu acho que na ultima entrevista que dei, acho que respondi “ter um pensamento 

mais sistemático”, salvo erro, pronto, claro que isso ainda está em construção mas agora 

vou focalizar para outra coisa, talvez, eu acho que… tendo em conta o paradigma da 

enfermagem actual e vendo a realidade lá fora, acho que uma coisa que eu ainda tenho 

de desenvolver é ser um bom gestor daquilo que tenho para fazer, com gestão de tempo 

porque é tanta coisa que tem de ser fazer e visto que a realidade lá fora é uma realidade, 

um pouco, digamos limitante do ponto de vista de cuidados de enfermagem, eu acho 

que tenho de ter a capacidade de… aquilo que com os recursos que tenho, que são 

escassos, eu tenho de tentar fazer o meu melhor e muitas vezes ainda não sou capaz. 



6 
 

I.- Gestão de tempo e gestão de recurso? 

R.- Sim… 

I.- E quando diz que “lá fora o contexto é limitante”, quer dizer o quê? 

R.- Quero dizer que… aquilo que existe, a possibilidade de executarmos o nosso 

trabalho da forma como nós gostaríamos é impossível… é impossível, por todos os 

aspectos, porque temos de dar repostas rápidas, dar respostas na altura, práticas, com 

resultados efectivos e com pouco tempo, quando temos mais pessoas à espera para dar, 

exactamente, os mesmos resultados, temos consciência que o trabalho não foi feito 

como nós gostaríamos que fosse mas foi realizado minimamente aceitável, de forma 

minimamente aceitável… e pronto, é isso que requer capacidade, é uma competência 

que as pessoas têm de desenvolver à medida que vão ganhando experiência profissional. 

I.- Quais foram as experiências mais importantes, ao longo destes quatro anos, 

para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

R.- Claro, as experiências mais marcantes foram, sem dúvida, os ensinos clínicos. Aí do 

ponto de vista de “confrontamento” com a realidade, mais uma vez, estou farto de dizer 

isto, toda a gente o deve dizer, mas isto é a realidade, que existe uma grande disparidade 

daquilo que é dito aqui, quando depois a gente chega lá fora. 

I.- Como é que reage a essa disparidade? 

R.- É assim, eu acho que… eu reajo mal, sinceramente, porque isso acaba por ser 

limitante e nós é que depois ainda somos responsabilizados por essa disparidade. 

I.- É que é que é limitante? 

R.- É limitante porque nós somos avaliados por aquilo…. ou seja, nós devíamos ser 

avaliados por aquilo que é fornecido aqui, na escola, mas ao mesmo tempo nós também 

nos temos que adaptar ao sítio onde nós estamos, então nós ficamos numa dualidade: 

“ou eu faço aquilo conforme foi-me ensinado e faço as coisas como devem ser feitas ou 

adapto-me ao sítio e mostro-me, realmente, que estou adaptado ao sítio e faço o 

trabalho”… 

I.- Mostrar para a escola e mostrar para o exterior… é esta a dualidade? 

R.- Exactamente… e aquilo que acontece é que, muitas vezes, para eu mostrar para a 

escola não satisfaço os requisitos do… e vice-versa do serviço. E depois nós é que 

somos responsabilizados por isso. 

I.- Por quem? 

R.- Por quem? Pelas pessoas… 
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I- Da escola ou do exterior? 

R.- Até mesmo pelas pessoas que recebem os nossos cuidados, pronto, porque nós 

focalizamos em coisas que, se calhar, não interessam ou que não são prioridades que na 

altura… e depois também somos responsabilizados aqui, por docentes, por, talvez, 

orientados que nos dizem sistematicamente que “não é isto que devias ter feito, saltaste 

aqui um conjunto de coisas que eram importantes”. 

I.- Pode indicar um caso típico que tenha feito ou que tenha visto? 

R.- O mais recorrente, é na colheita de dados, na avaliação inicial… 

I.- Pode detalhar um pouco? 

R.- Sim… sem dúvida, sem ter medo de o dizer, todos os sítios por eu onde já passei a 

avaliação inicial é completamente negligenciada, não há uma recolha de dados 

sistemática, objectiva, dos doentes… a colheita de dados focaliza-se no contexto do 

serviço… das duas uma, ou fazemos uma avaliação inicial, sistemática, como nós 

aprendemos aqui e demoramos meio turno a fazê-lo, com uma entrevista semi-directiva, 

atenta ao não verbal da pessoa, à paralinguagem da pessoa, todos esses requisitos… ou 

então, adaptamo-nos ao serviço, em que focalizamos a nossa avaliação inicial em dois 

ou três tópicos, que são essenciais para o contexto do serviço e vamos produzir trabalho. 

Trabalho prático, trabalho útil, que interessa, ao fim ao cabo, mostrar resultados, 

naquele turno que vou passar daqui a 2 ou 3 horas. 

I.- Qual a forma de ultrapassar essa dualidade? 

R.- Pessoalmente… é o meio termo, não… não optar por um dos pólos, é um meio 

termo, é ter bom senso. Ao fim ao cabo é, muito bem, eu tenho uma coisa que é, talvez, 

deficitária e tenho uma coisa que, talvez, peca por excesso e eu vou agarrar nos dois 

pólos e vou escolher as prioridades de cada um, é aquilo que eu tenho feito. È obvio que 

depois também tem de se ter bom senso, do orientador da escola e do orientador clínico, 

muitas vezes também não acontece. 

I.- O que é que tem a dizer sobre isso… 

R.- Pronto, há pessoas que são um pouco irredutíveis… irredutíveis do ponto de vista 

teórico e outras pessoas são mais irredutíveis do ponto de vista prático e requerem que 

nós sejamos bons mas em dois pólos. 

I.- Naquele registo… 

R.- Exactamente, naquele registo… e nós somos responsabilizados ou por fazermos de 

mais e não estarmos adaptados ou por fazermos de menos e, portanto, nós não sabemos 

nada, somos maus profissionais. 
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I.- Já se confrontou com essas situações? 

R.- Já… já me confrontei com essas situações… 

I.- No contexto dos ensinos clínicos, considera que algum foi importante para o seu 

desenvolvimento? 

R.- Sim, o ensino clínico do 2º ano, de médico-cirúrgica foi um… talvez dos mais 

importantes e foi aquele que, talvez, tenha sido aproveitado mais por mim para cimentar 

as minhas decisões. 

I.- Porque é que foi importante? 

R.- Porque foi um confrontamento com tudo. Foi o confrontamento com uma a 

realidade, talvez, que eu tivesse que aplicar tudo aquilo que aqui aprendi, onde eu tive 

de aplicar de uma forma mais exaustiva aquilo que eu aprendi e, ao mesmo tempo, foi 

onde eu tive de coordenar aquilo que eu aprendi realmente aqui com uma realidade que 

acaba por ser dura, do ponto de vista de enfermagem, no sentido em que, havia tanta 

coisa para fazer, havia tanto para aplicar, que eu tinha de ter a capacidade de gerir 

prioridades, ter conhecimento dessas prioridades e, ao mesmo tempo, não esquecer 

completamente aquilo que dei menos importância mas, ao fim ao cabo, acaba por ser 

importante mas tinha-se dar menos importância face à realidade que eu encontrei. 

I.- Foi o momento em que se confrontou com tudo ou foi o primeiro momento que 

se confrontou com tudo? 

R.- O primeiro não foi, porque eu também estive num serviço, no 1º ano, no serviço de 

medicina, no Hospital Polido Valente, mas aí não foi importante… não foi importante 

porquê? Porque o estágio passou mais por mim do que eu por ele. Eu não tirei 

importância dali porque eu não posso tirar importância de uma coisa que não conheço. 

I.- E no contexto da escola, considera que houve algum momento importante? 

R.- Não sei se isto vai ser importante para o seu estudo mas uma realidade que eu vivi 

foi a transição de uma escola para outra, pronto, eu notei um grande assalto, uma grande 

diferença em termos de… possibilidades que dão ao aluno para evoluir, pronto… e 

considero que o salto que a escola deu, a junção das quatro escolas, não possibilita ou é 

mais difícil ao aluno uma evolução… 

I.- Porquê? 

R.- Porque as coisas se dissipam… porque é produzir em larga escala, produzir em barra 

e quantidade não é igual a qualidade. Na minha opinião, prefiro ter dois ou três bons e 

tive que deixar dez para trás, do que vinte ou trinta razoáveis e esses vinte ou trinta são, 

exactamente, os mesmo que iniciaram… porque, ao fim ao cabo, chega-se lá fora, 
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desses vinte ou trinta, se calhar, aproveita-se dois ou três… e vão ser meus colegas e 

não vão ser bons profissionais e contra mim falo, quer dizer, eu estou abster-me aqui de 

qualquer liberalização, capitalização de alunos, pronto, mas eu notei isso mesmo. 

I.- Quais as pessoas que foram importantes para o seu desenvolvimento enquanto 

enfermeiro, ao longo destes quatro anos? 

R.- Meia dúzia de docentes, que eu ainda utilizo como referência, talvez porque me 

identifico com o trabalho deles e alguns colegas que partilham comigo, digamos assim,  

as dificuldades… que partilham comigo ou partilharam comigo as dificuldades todas 

que eu senti. 

I.- E outras pessoas que foram importantes ao longo do curso? 

R.- Continuam os docentes, alguns alunos que partilharam comigo as dificuldades e 

alguns doentes que, ao fim ao cabo, a acção que eu fiz… a acção que eu tive sobre eles 

acabou por ser gratificante para mim, pronto. 

I.- Como é que o trabalho com o doente foi importante para si, no seu 

desenvolvimento profissional? 

R.- Foi… acaba por ser, digamos, recompensador. É um trabalho que se desenvolve e 

que, muitas vezes, aquilo que nós fazemos aqui não é valorizado conforme nós 

queríamos que fosse, muitas vezes, nós fazemos… desempenhamos um trabalho em 

ensino clínico… nós em ensino clínico sentimo-nos sempre um pouco desamparados, 

sentimos que somos, digamos… estamos perdidos ou que a nossa acção comparado com 

os enfermeiros que lá estão acaba por ser mínima e, muitas vezes, isso não é bem assim, 

como nós estamos mais disponíveis para as pessoas, como nós temos uma carga teórica 

mais presente, nós, muitas vezes, desenvolvemos um trabalho que depois as pessoas 

acabam por reconhecer… nós estamos mais perto das pessoas… muitas vezes, aquilo 

que acontece, é que nós pensamos que as pessoas não valorizam, mas no fundo as 

pessoas, por todos os aspectos, por pequenos comportamentos, por pequenas palavras, 

acabam por valorizar aquilo que nós fizemos, mesmo coisas simples, mesmo que nós 

não tenhamos tido resultados práticos efectivos ou que mais ninguém os tenha visto, só 

o doente é que os vê ou que os viu. 

I.- E os outros enfermeiros dos serviços ou outros profissionais com que trabalhou, 

em que medida é que eles contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal? 

R.- Como em todo o lado, há bons e maus profissionais, há boas e más pessoas… há 

orientadores clínicos que não deviam ser de todo orientadores clínicos. 
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I.- Porquê? 

R.- Porque a escola não os conhece e dá a responsabilidade de uma avaliação, de uma 

formação de uma pessoa, que eu muitas vezes considero que nem formação pessoal tem 

para enfermeiro quanto mais para ter uma aluno a seu cargo, não tem conceitos de 

pedagogia, não tem conceitos de enfermagem presentes… eu acho que a escola devia 

ser responsável por fazer um rastreio, um crivar de todos os orientadores clínicos, 

porque eu considero que 60% do proveito que o aluno tira de um ensino clínico depende 

do orientador cliente, 40% é do seu trabalho, é da sua expectativa, tudo o resto… agora, 

60% é da forma como orientador clínico o orienta. Mas, claro que, como eu volto a 

dizer, houve profissionais que, actualmente, ainda me servem como referência para os 

meus cuidados e lembro-me como é que ele fazia, lembro-me como era feito, lembro-

me como é que ele estava nesta situação. 

I.- Com o é que foi o seu relacionamento com outros profissionais nos ensinos 

clínicos? 

R.- Foi gradativo, à medida que a minha acção era… tinha maior carga de 

responsabilidade, os profissionais tratavam-me também de uma forma mais responsável, 

de uma forma mais, digamos assim, mais integrativa. Claro que, actualmente, sou aluno 

do 4º ano, obviamente, que ainda existem diferenças e eu até agradeço que façam essas 

diferenças porque eu ainda não sou capaz dar resposta face às responsabilidades que 

muitas vezes já me dão… mas, pronto, considero que isso foi gradativo… e até foi uma 

experiência que até foi feita forma… 

I.- Em relação às outras equipas de profissionais, como é que foram as relações em 

termos de horizontalidade? 

R.- Está a perguntar se houve interdisciplinaridade em relação aos cuidados? 

I.- Enquanto estudando, que trabalhou com outras equipas de profissionais, 

indicou que consegue chegar a um nível de trabalho de horizontalidade, mas isso 

aconteceu com todas as equipas? 

R.- Sim… Depende das equipas, pronto, há equipas em que se valoriza a área de cada 

um e, portanto, as contribuições de cada um são, digamos, tidas em conta, mas há 

equipas que também… talvez tenha sido… tenho encontrado poucas, em que existe 

mais um verticalidade em termos de importância das áreas… sei lá… não era tanto dada 

importância à opinião do enfermeiro, pronto, lá está, o enfermeiro era visto mais como 

um executor de tarefas, por exemplo… mas, regra geral, a maior parte dos sítios onde eu 

passei, havia uma horizontalidade em termos de todas as classes profissionais. 
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I.- Com os médicos consegue trabalhar igualmente neste registo, de 

horizontalidade, comparativamente com outras equipas profissionais? 

R.- Sim… obviamente que, por exemplo, havia um trabalho muito mais conjunto, 

consigo desenvolver uma trabalho muito mais conjunto, por exemplo, com uma classe 

médica do que, por exemplo, com o fisioterapeuta ou o dietista. 

I.- Conseguiu trabalhar mais com o médico? 

R.- Sim… mais próximo. 

I.- Mas da sua experiência, como é que vê o trabalho entre enfermeiros e médicos? 

R.- Regra geral eu penso que é de cooperação… eu acho que é de cooperação. 

I. E com os auxiliares de acção médica? 

R.- Talvez haja menos cooperação, mas aí também pela própria natureza do trabalho, 

são tão diferentes… são tão longe… daquilo que podem fazer, dos objectivos que 

podem alcançar que a cooperação fica um bocado limitada. 

I.- Mas muitas vezes o enfermeiro trabalha mais “taco a taco” com um auxiliar do 

que com um médico… 

 R.- Mas isso é a conotação social das profissões, obviamente. Na minha opinião, 

trabalho “taco a taco”, por exemplo, com um médico, muitas vezes… é claramente… há 

talvez uma submissão do trabalho do enfermeiro sob o trabalho do médico, portanto, 

desse aspecto o “taco a taco” aí é um bocado forte, prefiro utilizar a cooperação. Com os 

auxiliares, não existe tanto esse factor de submissão, porque a conotação social de 

enfermagem é mais, digamos humilde, equipara-se mais à conotação dos auxiliares… e 

portanto, o trabalho “taco a taco”, o nível de confiança, a capacidade de dizer as coisas é 

muito mais directo, muito mais objectivo, muito mais flexível. Nos médicos há 

cooperação mas não é tão flexível. 

I.- O que é pode dizer sobre o 4º ano? 

R.- O 4º ano para mim é uma integração, para aquilo que vem a seguir… digamos 

assim, uma aplicação daquilo que se foi aprendendo, daquilo que se foi produzindo ao 

longo dos três anos e aplica-se no 4º ano já tendo em mente “O.K. eu tenho que tomar 

consciência de que é isto que eu vou fazer” e portanto… também existe uma parte 

integrativa, também… obviamente que eu vou aprendendo coisas, mas a mente já está 

mais para além desse simples acto acumulativo e integrativo… existe mais uma 

preocupação pessoal do que… pelo menos eu falo por mim… eu tenho mais agora uma 

responsabilidade… 

I.- Sentimento de responsabilidade… 
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R.- Sentimento de responsabilidade para mim e para com o serviço, para com as pessoas 

do que propriamente para a escola, já me despeguei um pouco da escola, acho que já 

não devo tanto à escola, apesar de ainda ter que demonstrar resultados mas agora tento 

mais resultados a mim e para o sítio onde estou porque é para a instituição e para as 

pessoas é que eu vou mostrar resultados daqui a uns meses, não é para a escola. 

I.- Quais são as áreas ou matérias que estão no plano de estudos que, na sua 

opinião, estão desajustados em relação ao que é o trabalho do enfermeiro? 

R.- Eu acho que o plano de estudo devia restringir mais aquilo que fornece aos alunos 

numa dada área, uma dada temática, porque o que acontece é que… é importante nós 

termos sempre um referencial teórico, mesmo que no contexto da realidade não se 

aplique totalmente, mas o que acontece na enfermagem, actualmente, é que temos um 

referencial teórico não se plica nada na realidade e mais uma vez acho que o principal 

problema é o facto de nós tentarmos abranger tudo e mais alguma coisa e acabamos por 

não abranger nada… pronto, e eu acho que devíamos focalizar mais o plano de estudos 

em áreas mais específicas e tentar abordar menos coisas que não são tanta da nossa 

competência, acabamos por saber tudo e acabamos por não saber nada. 

I.- Consegue ser mais concreto em relação às áreas e matérias… 

R.- Sei lá… por exemplo, eu sou capaz… se calhar isto é um bocado controverso, mas é 

a minha opinião… sei lá, por exemplo, áreas da reabilitação…. áreas da reabilitação é 

importante no seguimento, por exemplo, em patologias que se pode encontrar… mas do 

ponto de vista da aplicação na reabilitação a nossa actuação é tão limitante que não é 

reconhecida, portanto, eu acho que isto devia ser eliminado, lá está,  nós vamos fazendo 

as coisas pela RAM, mas não sabemos tão profundamente que possa ter resultados e é 

por isso que não é reconhecido. 

I.- Está falar, por exemplo, de quê? 

R.- Por exemplo, na reabilitação em termos de AVC, existem fisioterapeutas, existem 

terapeutas ocupacionais que são especializados nisso, nessas coisas, pronto, e que 

levam… têm tempo ou não, mas enfim… têm um tempo específico, têm capacidades 

para desenvolver um trabalho muito mais perto do doente, muito mais efectivo do 

doente, o enfermeiro é importante que tenha, por exemplo, essas noções, mas o que 

acontece é que no meio de tanta coisa que tenta fazer e que… acabam por ser mais 

prioritárias, o controlo hemodinâmico do doente, por exemplo, se essa parte acaba por 

ser esquecida e não é reconhecida… 

I.- Na escola também? 
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R.- Aqui na escola…. Sim… 

I.- Quando diz controlo hemodinâmico… 

R.- Estabilização. 

I.- Falou em reabilitação, em aspectos que… 

R.- Refiro-me à situação do AVC. 

I.- Falou em “aspectos que são mais aprofundados aqui que talvez não têm tanta 

aplicabilidade”. Quais os aspectos que considera que deveriam ser mais 

aprofundados? 

R.- Basicamente é aquilo que nos exigem no serviço, o conhecimento sistémico… por 

exemplo, conhecimentos mais exigentes, cada vez mais exigentes, cada vez mais… 

respostas mais objectivas, mais… 

I.- Em relação a que aspecto em particular? 

R.- Sei lá… do meio da fisiopatologia, do meio fisiopatológico do estado de um doente, 

da forma hemodinâmica, forma cinética de terapêutica, por exemplo, porque ao fim ao 

cabo, é aquilo que eu estou a dizer, não é que as outras coisas não sejam importantes, 

mas estão é desajustadas para a realidade que nós encontramos lá fora, se nós estamos lá 

fora e sabemos um conjunto de coisas que não nos são requisitadas, nós sentimo-nos 

frustrados, “mas o que é que ando ali a fazer”… quando chego aqui, a um serviço, e em 

vez de perguntarem coisas de forma transversal, no seu peso, medida… não, fazem 

perguntas muito mais centradas num aspecto e os outros são completamente esquecidos, 

até porque são os próprios enfermeiros a dizer, são os próprios enfermeiros a dizerem 

“isso não interessa nada”… 

I.- Por exemplo? 

R.- Sei lá… por exemplo, uma caracterização do estado neurológico do doente ou uma 

abordagem psico-social. 

I.- Pensa em fazer mais formações, a curto ou longo prazo? 

R.- Eu já pensei, mas é uma decisão que depende dos primeiros anos de experiência 

profissional. Se eu, realmente, vir que não me estou, digamos, integrado… não é 

integrado, se não me reconhecer dentro daquilo que estou a fazer, não vale a pena estar 

a investir numa coisa que não me está a dar frutos pessoais. 

I.- Acha que passaria por fazer outra formação, outro curso, outra profissão? 

R.- Sim, por exemplo, se houver possibilidades, claro. 

I.- Existe alguma área em que pense? 

R.- Não. 
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I.- Em que área é que gostaria de iniciar a sua vida profissional? 

R.- No serviço de medicina, por exemplo. 

I.- Porquê? 

R.- Porquê? Primeiro, porque é aquilo que eu gosto e segundo é aquilo que é mais 

reconhecido socialmente. Também gosto muito, por exemplo, da área da psiquiatria mas 

não é reconhecido socialmente. 

I.- O que é que gosta na psiquiatria? 

R.- Gosto da psiquiatria… mas isto é mais pessoal… gosto da psiquiatria porque é uma 

área que ainda está tão pouco conhecida, é tão pouco conhecida, tão pouco investigada 

e, ao mesmo tempo, é um mundo que está, digamos, em aberto para investigar e, ao 

mesmo tempo, acaba por ser muito interessante, porque é… como é tão desconhecida 

que acaba por ser interessante mas, ao fim ao cabo, o trabalho dos enfermeiros nesse 

aspecto é limitante, não é reconhecido. 

I.- Porque é que não é reconhecido? 

R.- Não é reconhecido…ora… sei lá… talvez, porque… pela própria natureza dos 

cuidados em si, pela própria área, acaba por ser uma área relativa e complexa, que 

requer muito tempo e o contexto social não nos permite isso, os internamentos são 

restritos a uma agudização, depois não há um acompanhamento, perde-se o contacto 

com esse doente e nessa agudização não dá para fazer nada, por exemplo… e ainda mais 

agora que está a fazer um processo de transição em que a psiquiatria, agora, está a ser 

transformada mais para a comunidade, no que diz a comunidade. 

I.- As experiências das quais falou reportam-se todas ao contexto hospitalar… 

R.- Sim, sem dúvida. 

I.- Porquê? Sabendo que existiram outros contextos onde teve experiências nos 

ensinos clínicos? 

R.- Num simples facto: é que se a realidade hospitalar se afasta do referencial teórico, 

ela irá…na comunidade ainda se afasta mais, pronto…e os cuidados de saúde primários, 

digamos assim… eu, actualmente, não acredito nos cuidados de saúde primários, porque 

não se faz aquilo que devia ser feito. 

I.- Há algum aspecto que considera mais relevante? 

R.- Promoção da saúde, prevenção da doença, é feito… sei lá… é coisas mais aqui e 

acolá, pronto, sobre a prevenção… mas agora a promoção da saúde não é feita porque 

não há meios suficientes, pela própria natureza das pessoas porque as pessoas só se 

interessam em saber, em tomar atenção com aquilo que é dito quando já têm um 
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problema em si, quando já têm o problema identificado, quando as pessoas não querem 

lá saber, as pessoas não estão disponíveis para irem a um centro de saúde assistir a 

acções de formação, não estão disponíveis para irem a um centro de saúde ter uma 

consulta de rotina de enfermagem, médica não, só para ouvirem de hábitos alimentares 

saudáveis, “não, se eu estou perfeitamente bem porque eu vou estar ali agora a chatear-

me a falar com um indivíduo que vem ensinar-me a comer, quando eu gosto tanto de 

comer doces, agora sim, se eu tiver um problema, vou à consulta com o Doutor”. 

I.- Qual a sua opinião sobre a empregabilidade? 

R.- Como isto está? Está mau. 

I.- E quando diz “mau”, refere-se a quê? 

R.- Quer dizer que há necessidade de enfermeiros, mas digamos assim, há factores 

económicos que falam mais alto. 

I.- Porque é que diz que há necessidade de enfermeiros? 

R.- Lá está, porque aquilo que nós podíamos fazer não é feito, por falta de recursos e um 

desses recursos é tempo… se tivesse… se um enfermeiro fosse encarregado por dois ou 

três doentes numa enfermaria, tinha muito mais tempo, tinha muito maior 

disponibilidade, até mesmo disponibilidade física, disponibilidade psicológica e 

emocional para fazer um trabalho de acompanhamento, um trabalho mais atento, um 

trabalho menos focado em apenas executar tarefas, assim não, é obvio que tem um 

enfermeiro que responsável por uma enfermaria com seis ou sete doentes é obvio que, 

quando se dá por ela, o turno já terminou e não se fez praticamente aquilo que se devia 

fazer. 

I.- Quais são as suas expectativas para os momentos iniciais de trabalho, para o seu 

processo de integração? 

R.- Espero que vá ser difícil. 

I.- Porquê? 

R.- Porque, pronto, as condições actuais não estão propriamente fáceis para que haja 

tempos integração de 6 meses, por exemplo, os tempos de integração, actualmente, 

devem durar 2 semanas, 3 semanas e ninguém faz uma integração num serviço em 2 ou 

3 semanas, pronto, e depende muito do serviço em que se está, por exemplo, 

considerando, sei lá, um serviço hospitalar, o serviço dentro dos cuidados 

especializados, muito específico, é obvio que uma pessoa requer, para se ambientar ao 

tipo de trabalho, para se ambientar à natureza dos cuidados, para se ambientar às 
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pessoas, requer muito mais do que as 2 a 3 semanas e eu, aquilo que eu prevejo, é que 

vão ser tempos, digamos, difíceis. 

I.- Do que é depende a sua integração no mercado de trabalho? 

R.- Do que é que depende? Ser bom… porque tendo em conta o rácio de enfermeiros 

que, actualmente, está a sair, faz com que cada vez mais seja importante o factor ser 

bom, por há mais possibilidade de escolha… e o facto de dar respostas efectivas, dar 

respostas àquilo que o serviço quer. 

I.- Não tem perspectiva de ficar no sítio onde está neste momento? 

R.- Não sei… ainda é muito precoce. Gostava. 

I.- Começou há pouco tempo? 

R.- Comecei há muito pouco tempo. 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser enfermeiro? 

R.- É gratificante… porque uma pessoa quando chega ao fim de um ciclo e quando se 

chega vitorioso ou quando reconhece como sendo vitorioso ou quando se atinge um 

objectivo a que se propôs é sempre gratificante, ao fim ao cabo, tenha sido um percurso 

menos ou mais desejável, obviamente, que houve aqui percalços, obstáculos que se 

colocaram pelo caminho, que fizeram que pensasse duas vezes durante algumas 

situações mas chega-se ao fim e olha-se para trás e verificasse que foram ultrapassados 

esses obstáculos, passou-se por isto e por aquilo e chegasse a um objectivo a que nos 

propusemos acaba por ser sempre gratificante. 

 


