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Entrevista 513 - Neusa 
 

(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 curso? 

N.- Eu vou ser mesmo sincera: estou um bocadinho decepcionada com o curso em si. 

Não sei se pela minha experiência profissional porque já trabalhava na área da 

saúde…talvez vinha com expectativa completamente diferente em relação a, secalhar, 

outros colegas que nunca tiveram contacto com a área da saúde. Pensei que fosse uma 

coisa mais prática – é certo que a teoria é importante – mas pensei que fosse um curso 

mais prático, onde tivéssemos mais prática ao longo do ano lectivo e não só no final. 

Acho que perde-se um bocadinho, nós termos a teoria e não podermos logo praticar. 

Também sei que agora é complicado, com a confusão das quatro escolas somos muitos 

– as condições não são as melhores. Mas em relação a estes quatro anos, é claro que não 

desgostei de todo, mas estou um bocadinho decepcionada com o curso em si…com a 

profissão não tanto mas pelas experiências que tenho tido ao longo dos estágios vi 

coisas que me deixaram triste. 

I.- Em que aspecto? Quer desenvolver a questão? 

T.- Sim. Tanto a nível de profissionais como a nível de colegas porque acho que 

realmente comigo não tiveram atitudes mais correctas e sinto que fui um bocadinho 

prejudicada por falar sobre isso com o meu orientador e com a professora responsável. 

I.- Mas os profssionais, há alguma questão que queira abordar? 

T.- Os comportamentos. 

I.- Isto é em enquanto estudante ou em relação á prática profissional? 

N. – Em relação á prática profissional e aos comportamentos que tiveram. Não sei se 

posso dizer o estágio…Foi o estágio de saúde mental. E acho que os comportamentos 

não foram os mais correctos. Eu, maioramente, fazia manhãs e nas duas tardes que fiz 

assisti a coisas que acho que não os comportamentos mais correctos, tanto da parte dos 

enfermeiros do serviço como da parte dos colegas e comentei e não fui muito bem vista. 

Fui um bocadinho prejudicada. 
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I.- Vou colocar uma questão que surgia mais adiante mas pode-se colocar já. 

“Existe uma grande discrepância entre aquilo que é a Enfermagem teoria e aquilo 

que é a Enfermagem prática.” Qual a sua reacção a esta frase? 

N.- É verdade. Existe mesmo. 

I.- Concorda com esta ideia, baseando-se na sua prática? 

N.- Baseado na prática, concordo. 

I.- E como acha que é a imagem Social sobre a Enfermagem? O que pensam as 

pessoas sobre Enfermagem? 

N.- É assim: ainda acho que há muito aquela ideia que o enfermeiro só serve para dar 

injecções. Acho que ainda há um bocadinho esta ideia. Eu falo por mim, porque ás 

vezes colegas e amigos perguntam-me “então e agora no curso, já aprendeste mais do 

que dar injecções, para aquilo que já fazias?”. E eu “sim, é claro que sim – não é?”. 

Ainda está essa mensagem de que o enfermeiro é só para dar injecções e para fazer 

pensos. 

I.- Como se sente, estando numa profissão, tendo feito um percurso, em que as 

pessoas notam uma micro actividade? 

N.- Não me sinto muito bem, é claro. E falo também um bocadinho em relação á minha 

profissão neste caso. Quando estou com os meus colegas do serviço noto um bocadinho 

isso..Passamos ali quatro anos e chego aqui e parece que não é reconhecido. Para 

eles..acabo por fazer o mesmo que eles fazem. 

I.- E o que é que eles dizem? 

N.- É assim: eu tento lá chegar e ver certas coisas porque nós fazemos muitas coisas que 

não devíamos fazer e agora que já estou deste lado percebo o risco, não só para as 

pessoas que vão lá, mas como para nós…Depois não há ninguém que nos salve. 

I.- Os seus colegas acham que agora tem um comportamento diferente, estando do 

“lado de cá”? 

N.- Sim. 

I.- E isto gera algum tipo de desconforto? 

N.- Isto gera, para mim gera porque eu vou para lá, para o mesmo sitio onde estava, vou 

para outra profissão. 

I.- Hierarquicamente superior? 

N.- Hierarquicamente superior e vai ser complicado. Eu já lhes disse que enquanto eu lá 

estiver…eles não fazem…á minha responsabilidade não fazem, se eu não estiver lá 

podem não fazer, agora eu estando lá e surgir alguma situação que tenho de ser 
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(imperceptível ) de “epá, vou fazer um penso” eu não assumo responsabilidade. Comigo 

não o fazem e por isso é que vou ter problemas, quando voltar. Vai ser complicado. E 

vai me custar imenso porque quando eu estava na posição deles eu também gostava de o 

fazer. 

I.- Bom, mais isso é também para a tua segurança? 

N. – (imperceptível) Tento sempre ver as situações porque é assim: eu fiz 

maioritariamente os meus estágios em Centros de Saúde, por opção, porque quando 

voltar para a minha actividade profissional é mais ou menos o que vou fazer lá…é mais 

ou menos o que se faz na comunitária e então passei mais pelo Centro de Saúde e noto 

por exemplo: nós – os enfermeiros do serviço – por exemplo um Benuron ou uma 

Aspirina o doente fica “a dor de cabeça..?” e não dão. Nós ali damos e…pronto, não 

pensamos nas consequências. É isto que eu tento dizer-lhes…para eles terem cuidado… 

I.- O seu percurso, diferente da maioria tem algumas particularidades. Antes de 

entrar aqui já tentava a Enfermagem há algum tempo? 

N. – Desde o Liceu que sempre estive ligada á área da Saúde, inclusive fiz o curso da 

Cruz Vermelha em 1989…88 ou 89… depois quando fui para a Força Aérea já foi 

sempre na área da Saúde, como na GNR igual. 

I.- E lá dentro, fez várias tentativas? 

N.- Sim. Na Força Aéra tentei uma vez, não consegui porque na altura que concorri 

estava a haver…disseram-nos que estava a haver só para sargentos iniciante e os que 

estavam lá ficaram de fora. Depois na GNR tentei duas vezes e entrei só á terceira. 

I.- Portanto foram várias tentativas até conseguir. O seu percurso tem ainda mais 

algumas particularidades, especificamente a vida familiar em moldes diferentes – 

tem portanto marido e filhos. Como é que foi este percurso com a família? 

N. – Muito complicado. 

I. – Mas tem outro trabalho simultaneamente? 

N.- É assim: o meu marido nunca foi da opinião de eu vir para o curso porque para ele 

já estava num sítio a fazer aquilo que gostava. Estava ligada á Saúde, estava a fazer 

aquilo que gostava, tinha um horário das 9 ás 5, podia pedir um dia ou outro para tratar 

de problemas. Ele nunca foi muito da opinião…pronto…diz que é um capricho. Foi 

mais um capricho meu. Por acaso ainda ontem tivemos uma conversa sobre isso porque 

agora está-se a chegar ao fim e tudo indica que eu volte ao mesmo sítio onde estava mas 

isto á última da hora as coisas podem mudar e ele ontem perguntou-me “e se não ficares 

em Lisboa? E se fores para Évora, para Leiria, para Coimbra, para a Figueira da Foz? 
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Como é que vai ser? Não pensaste nisso á quatro anos atrás.” Pronto…tem sido um 

bocadinho complicado porque ele também faz missões, estão fora 6 meses e é um 

bocadinho complicado depois conseguir gerir tudo. Ando muito sobrecarregada. 

I.- Em termos de futuro, planeia fazer outras formações? 

N.- Estava a pensar fazer o Mestrado em Saúde Mental. Também porque na GNR não 

há nenhum enfermeiro especialista em Saúde Mental e é uma das áreas onde se poderia 

apostar lá dentro e também gostei…É um gosto pessoal.  

I.- O que a atraí na área da Saúde Mental? 

N.- Muita coisa…Não sei…Talvez por já ter passado por uma situação de depressão. 

Nessa altura, quando fui fazer o estágio de Saúde Mental, deparei-me com várias 

pessoas que tinham o mesmo problema que eu e pensei “realmente…isto…nós nunca 

pensamos que nos acontece a nós” e sempre pensei que já passei por muita coisa e 

sempre me aguentei e agora no curso bastou-me uma lascazinha e foi o suficiente para 

andar um ano e meio a fazer o tratamento. E foi mais por aí: consegui começar a 

perceber melhor o outro lado da pessoa e secalhar vai um bocadinho por aí. 

I.- Voltando á questão da profissão, o que define o trabalho de Enfermeiro? O que 

é que um Enfermeiro faz? 

N.- Um Enfermeiro faz muita coisa… 

I.- O que é que faz que mais ninguém faz? 

N.- Eu acho que, em todos os contextos, o Enfermeiro é o primeiro a ter o contacto 

directo com a pessoa e a partir daí pode criar uma relação terapêutica…com as outras 

profissões secalhar não acontece tanto isso. Mas também tem de haver um bocadinho de 

disponibilidade da pessoa – do Enfermeiro – para conseguir estabelecer essa relação, o 

que muitas vezes não acontece. 

I.- Nas equipas onde trabalhou como vê a relação entre Enfermeiros e Médicos? 

Trabalham em equipa, não trabalham em equipa? 

N.- É assim, enquanto tenho passado mais nos Centros de Saúde não tenho muito essa 

noção porque…no estágio onde estou agora não vejo assim um grande relacionamento 

entre os Enfermeiros e os Médicos. Acho que há ali uma separação: eles são eles, nós 

somos nós. Para se conseguir fazer alguma coisa os Médicos não são muito 

sensibilizados para tal… 

I.- Não há muito trabalho de equipa? 

N. – Não há muito trabalho de equipa. 

I.- E os auxiliares de acção médica? 
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N. – É como lhe digo…no Centro de Saúde não dá para ter essa noção.  
I.- O que mudou em si desde que iniciou esta experiência de estudante de 

Enfermagem? 

N.- Sou mais sensível ás situações…coisas que secalhar na altura me passavam ao 

lado…neste momento sou mais sensível. 

I.- Sensível em que aspecto? 

N.- Não sei se terá alguma coisa a ver com a situação da depressão – também deve ter a 

ver. Na altura secalhar conseguia ser mais forte perante a situação e neste momento 

tenho que me controlar. 

I.- Mais fria, mais forte? 

N.- Sim. Neste momento tenho me controlar nas situações. 

I.- O que lhe falta para ser um boa enfermeira? 

N.- É a segurança. Acho que é mais segurança em mim.  

I.- Em que aspecto? 

T.- Em todos os aspectos. Noto que fiquei muito insegura: coisas que eu na altura fazia 

secalhar sem pensar e chegava-me á frente e fazia...neste momentos tenho que 

[imperceptível]. 

I.- Talvez por perceber que as implicações das coisas podem ser muitas? 

N.- Sim. 

I.- Que experiências o marcaram e o transformaram no seu desenvolvimento 

profissional nestes quatro anos?  

N.- Os ensinos clínicos…Tem sempre coisas boas e coisas más… 

I.- Porquê ? 

N. – Porque acho que sim…Secalhar é o que nós todos pensamos, não é? É nos ensinos 

clinicos que nos temos de por á prova e tentar perceber onde é que temos de apostar 

mais – as minhas dificuldades são mais aqui ou mais ali melhorar, dando bem. Acho 

que é o importante…é importante, os ensinos clínicos, nesse aspecto. 

I.- Teve uma experiência mais centrada no Centro de Saúde porquê? 

N. – Porque tenho prioridade em escolher e como penso - sempre pensei mais na 

carreira que depois vou ter quando terminar o curso e que é mais ligada a…é mais os 

cuidados primários do que essencialmente o Hospital – tentei focar-me mais aí para 

conseguir também levar alguma bagagem para lá. 

I. – E o conceito de um Hospital, não a atraí? 

N. - Não 
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I.- Porque? 

N. – Acho que não há aquela…Por exemplo: no Centro de Saúde nós conseguimos 

conhecer a pessoa, a família, há uma interacção maior…é diferente. No Hospital ele 

entra e sai e não há aquele relacionamento – depende dos sítios, não é? 

Por exemplo, se vamos falar de um IPO, dessas situação em que os internamentos são 

mais prolongados ou vão lá fazer tratamento, é diferente. Agora, por exemplo, no 

segundo ano estive na Medicina em Stª. Maria, o estágio na altura eram 3 dias por 

semana, ia lá quarta, quinta e sexta. Quando voltava era tudo diferente: utentes novos, 

patologias novas, pronto o formato é [Imperceptível] (18:30). Podemos ter um 

conhecimento mais amplo das situações mas não há aquela relação e identifico-me mais 

na Comunitária.  

I.- E pessoas importantes para o seu desenvolvimento profissional? 

N. – É claro que o meu marido e o meu filho são pessoas importantes, e a minha mãe 

também…se não fosse ela… 

I.- E porquê a família? 

N. – Se não fossem eles eu não conseguiria cá estar…pelo menos para tentar conciliar 

as coisas. Quando o meu marido está fora, se a minha mãe não me pudesse dar uma 

mãozinha nessas alturas, eu não conseguiria. 

I.- Portanto dão o apoio material e funcional, não tanto o apoio emocional. E 

outras pessoas?  

N.- O [imperceptível] em si e os  do curso [imperceptível ]…os nossos padrinhos. 

I.- Porque foram importantes para si? 

N.- Porque foram o suporte…o apoio que nos deram…após a praxe. E ainda hoje…é 

assim, não tenho muito contacto com minha madrinha de praxe, mas considero outra 

colega, que também é militar, a minha madrinha. 

I.- E que tipo de apoio lhe deu? 

N.- É assim: qualquer coisa que eu precise, alguma dúvida que tenha, ligo-lhe…a nível 

de trabalhos, para me dar a opinião “olha faço assim? Ou faço assim?”. 

I.- A opinião dela é então importante, válida, para si, para tomar uma decisão? 

N.- Sim, porque no 2º Ano estive mesmo para desistir, acho que na altura até lhe falei, 

acho que nas reuniões que tivemos até comentei isso…estive mesmo para desistir e ela 

foi um ponto de apoio e disse “Sofreste tanto para entrar e agora que estás cá não vais 

desistir. Pelo menos acaba o 2ºAno e depois logo pensas se vais ou não.”. E sempre que 

estamos juntas ou que eu tenho algum exame para fazer e…”olha, correu-me tão mal…e 



7 
 

não sei quê”…e depois quando lhe digo “afinal tive boa nota, estás a ver?” “já te ando a 

ouvir desde o 1ºAno e já estás a acabar…”. Isso é que me tem ajudado imenso…acho 

que falamos a mesma língua! 

I.- No contexto do curso, o que acha que poderia ser melhorado para ser uma 

melhor Enfermeira? Que lacunas sente em si e no desempenho, enquanto 

Enfermeiro, que acha que poderia ter mais contributos da Escola? 

N.- É nas teórico-praticas, sem dúvida…ou práticas-laboratoriais como lhe chamam. 

I.- Pode desenvolver essa ideia?  

N.- É assim, durante os três anos – porque este ano não tivemos práticas-laboratoriais – 

mas durante os três anos foram mesmo muito, muito, muito poucas as oportunidades 

que tivemos e acho que é importante porque nós não vamos tratar de bonecos, vamos 

tratar de pessoas. Mas acho que é importante nós termos um primeiro contacto ou 

realizar certas técnicas, secalhar, num boneco – é claro que nunca é mesma coisa que 

numa pessoa – mas…não sei…secalhar não vamos com tanto receio: “será que eu sei 

fazer? Não sei, eu nunca fiz”. Eu, por exemplo, e falo por mim, também por não ter 

passado muito por Hospital, mas até hoje ainda só fiz 3 punções. Pronto…E eu noto que 

é assim: daqui a uns meses sou Enfermeira, hoje de manhã tivemos uma reunião sobre o 

novo estágio lá da Escola Militar, vamos estar de Urgência, vamos fazer serviço de 

Urgência e eu disse assim “eu vou lá chegar naquela altura e já sou Enfermeira.” Não 

vou como aluna. Chego lá e “olha eu não sei.” É assim…acho que é um bocado triste 

nesse sentido…secalhar também um pouco por minha culpa. Secalhar também por não 

ter passado tanto por serviços de Hospital como deveria…mas foi uma opção que fiz.  

I.- Portanto mais aulas teórico-práticas e mais treino prático? 

N.- Sim. 

I. – E do ponto de vista teórico, algo a apontar? Gostaria de lhe apresentar duas 

perspectivas: as lacunas e conteúdos que eventualmente estejam em demasia. 

N.- É assim: eu já estou cansada, mas mesmo cansada de fazer diários de aprendizagem, 

reflexões, trabalhos de grupo…Eu acho que é importante mas acho que se insere muito 

nessas “coisinhas” e não dão valor a outras coisas que, secalhar, para nós eram mais 

importantes. 

I.- “Outras”, quer explorar? 

N.- É as práticas. É mesmo…acho que há uma lacuna e eu tenho falado com colegas de 

outras escolas e sinto mesmo isso…é assim…eu, ao pé deles…é esse o meu receio. 
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I.- Se tivesse que arranjar uma teoria explicava para o tal excesso, a seu ver,  da 

realização de diários de aprendizagem e de trabalhos de grupo qual seria? 

N. – Sei lá… 

I.- Qual é a sua ideia, da sensação de ser Enfermeiro? 

N.- Só quando lá chegar…mas estou com muito receio. 

I.- Receio, relativamente a quê? 

N.- Secalhar por essa falta …Como é que hei de explicar?...Não é a nível teórico mas a 

nível prático.  

I. – Distreza nas mãos? 

N. - Distreza. É assim - mas isso acho foi mesmo do problema que tive – noto que agora 

tremo mais. Coisas que na altura fazia…pronto…bem – não se será também…já não 

estou a fazer a medicação. 

I. E neste momento de transição? 

T.- Eu logo começo a pensar muito á frente. Esse foi sempre o meu problema: eu estou 

aqui mas já estou a pensar quando for para o Estágio, para as Urgências e não vou 

conseguir fazer… 

I.- Das várias experiências, a nível de estágios, que vantagens e desvantagens 

salienta? 

N.- Da experiência que tive com professores presenciais – foi no 1º e no 2º Ano – a do 

2ºAno foi horrível. Era a professora externa e as coisas não correram muito bem. Em 

relação ao estar em grupo ou estar sozinha, tenho feito alguns sozinha…é mais 

trabalhoso porque é fazer tudo sozinha. Os trabalhos que são divididos com os 

colegas…é mais trabalhoso. Exige mais de nós. Mas por um lado, as que tive com 

colegas correram bem tirando aquela do 2º Ano… 

I.- A presença do docente, no contexto do estágio presencial, foi muito importante 

o 1ºAno ?  E porquê? 

N.- No 1ºAno como estávamos a fazer só um estágio de observação, praticamente, 

[imperceptível] Foi imporatnte a presença do professor porque sempre tínhamos algum 

apoio e não tinhamos aquela ideia de “agora estão aqui os alunos e não fazem nada” e 

ao estar lá o professor faz-lhes estar a  transmitir o que realmente é pretendido da nossa 

parte. 

I.- Acha que isso tem influência? 
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N.- Eu acho que sim. Porque acabam por não saber ao certo o que é que nós estudamos 

cá na escola e depois somos confrontados com situações “Então mas vocês deviam ter 

dado…” “Pois, mas não demos!” 

I.- Portanto na transição? 

N.- A transição, e acaba por um bocadinho mais prejudicial, pelo menos para os alunos. 

Mas também com o decorrer as coisas até se indireitam. 

I.- Para terminar, uma ideia final que lhe ocorre agora, no final do percurso de 4 

anos? 

N.- Muito cansada. Foram quatro anos que não fiz coisas que podia ter feito. Muito 

desgastante, mesmo. 

I.- Mas acha que vai compensar? 

N.- Não sei. Neste momento acho que não sei. 

I.- E financeiramente há um acrescimento? 

N.- Não muito. Agora, não muito. 

I.- E na área Militar, em termos de evolução? 

N.- A nível de ascensão na carreira – isto agora também está complicado para nós – mas 

á uns anos atrás compensava irmos e conseguirmos o duplo – isto agora está tão mal 

para eles quanto mais arranjarmos um duplo para nós – mas é importante ao fim de 1, 2 

anos se a gente não praticar, as coisas vão passando…mas não sei. Ás vezes penso, 

secalhar no 2ºAno, se tivesse desistido…não sei se não estaria melhor. A certeza, é que 

isto agora implica muita coisa…. 

I.- Agora não se pode renunciar ao facto de ser Enfermeira, não é? 

N.- Se quiser a minha isenção não é…mas há muitos – deste por acaso não sei  - nos 

outros quadros, nos outro ramos, chegam ao fim de 8 anos e saiem… 

I.- Faz alguma porque saiem?  

N. – Não faço a mínima ideia. Porque eles automaticamente, após fazerem a 

Licenciatura, passam para os quadros. O objectivo, também, deles é esse. 

I.- Neste momento é o seu também? 

N. – Não, nós da GNR não passamos para o quadro. 

I.- Não sabia… 

N. – Na marinha só há 2 que saíram do o quadro, o resto é tudo contratado. Quando 

terminar passam para o quadro. Nós passamos logo, nós que fazemos o curso 

[imperceptível ] 

 


