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Entrevista 510 - Jessica 
 

(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.- Que ideia tem neste momento sobre a profissão? O que é isto da enfermagem? 

J.- A ideia que eu tenho do que é a enfermagem… é uma profissão como tantas outras, 

também uma disciplina, uma área de conhecimentos práticos… 

I.- Distingue profissão de disciplina? 

J.- Não, quer dizer… está ligado, não é? Não há conhecimento prático sem haver 

conhecimento teórico, portanto acho que estão os dois ligados… o que é que posso dizer 

mais? 

I.- O que é que acha que evoluiu na sua ideia sobre enfermagem, desde que 

começou o curso? 

J.- O que é que evolui? Eu já não me lembro muito bem da minha ideia ao início … eu 

pensava que era uma profissão muito ligada à prática e ao longo destes quatro anos… é 

uma profissão muito prática mas em que se tem valorizado muito a teoria, porque pelo 

menos a escola dá muita ênfase à teoria. Eu pensava que iria ser mais… uma 

componente maior de prática. 

I. Há correntes que dizem ou diz-se frequentemente que a enfermagem tem uma 

dimensão teórica que é muito discrepante da prática. O que acha desta afirmação? 

J.- Isso eu acho que… eu acho que ainda acontecesse um bocadinho isso… pelo menos 

pelas experiências que tenho tido em tantos detalhes, acho que isso ainda acontecesse 

um bocadinho. Se deveria ser ou não ser assim… acho que não, acho que aquilo que 

aprendemos teoricamente deveria ser mais relacionado com a prática… mas o que tenho 

visto de outros profissionais, é que isso ainda acontece um bocadinho. 

I.- E porque é que acha que acontece? 

J.- Aí é uma boa questão. Porque é que acho que acontece?... Não sei se é tanto por 

habitualmente nós, quando saímos da escola, temos uma ideia de tentar ligar essa teoria 

à prática e depois quando chegamos aos contextos isso não acontece e um bocadinho 
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por imitação, continuamos todos a fazer o que aqueles já faziam, também numa forma 

de integração nesse grupo e acho que a maior parte das vezes acontece por isso. 

I.- O que é que vê em si de diferente, depois destes quatros anos? 

J.- Pois, não sei… acho que… estou diferente de certeza, convivi com outras pessoas e 

aprendi outras coisas… não sei… acho que estou um bocadinho nmais tolerante à 

crítica, acho que faço menos juízos de valor, apesar dos continuar a fazer, mas… acho 

que foi algo que evolui, porque todas as situações em que passei… 

I. – Há alguma situação que possa ter contribuído para essa mudança? 

J.- Às vezes…conhecimentos de histórias, ou seja, por exemplo, em estágios onde tive 

contacto com algumas pessoas, apenas de… em passagens de turnos, os enfermeiros 

diziam algumas coisas sobre essas pessoas e eu ficava com uma ideia geral e de depois, 

posteriormente, quando vim a prestar cuidados directamente e a colher mais 

informações, pude ver que as vezes as coisas não são como parecem…nunca mais se 

esquece esses tipos de situações… ajudam também a depois a pensar “alto lá, se calhar 

isto não é assim, não faças já um juízo de valor sobre essa pessoa ou sobre essa 

situação. 

I. Estamos a falar de momentos de ensino clínico… são momentos importantes? 

Que momentos destaca, ao longo destes quatro anos, como importantes para a sua 

formação? 

J.- Eu não consigo destacar um momento importante ou dois… eu acho que, de cada 

ensino clínico vamos tirano aprendizagens e às vezes são, são… coisas pequeninas que, 

se calhar, naquele momento não nos dizem grande coisas mas que depois, nos próprios 

ensinos clínicos, ajudam-nos a perceber que se calhar já vimos uma situação semelhante 

ou já tivemos algum caso semelhante e conseguimos tirar aprendizagens… agora assim, 

um específico… 

I. – Falamos ao longo dos quatros… e falou-me especificamente dos ensinos 

clínicos… 

J.- Ah… de tudo? 

I. Quer dizer que os ensinos clínicos, nessa lógica, são momentos muito 

importantes? 

J.- São muito importantes… são muito importantes.  

I. E face à teoria… qual o seu comentário? 

J.- Eu acho que face à teoria, eu dou mais importância aos ensinos clínicos. Porque, 

quer dizer… porque nos ensinos clínicos, nós também acabamos por ter muita parte da 
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teoria, principalmente nós, que estamos ainda em momento de aprendizagem… que 

temos também que fazer muita pesquisa e dar-mos importância também à teoria. Acho 

que… para mim tem sido mais importantes os ensinos clínicos, apesar da escola me dar 

os recurso básicos, quando nós chegamos aos ensinos clínicos, eu apercebo-me que 

existe imensa coisa que nós não falamos e que seriam muito importantes e acho que são 

esses os momentos onde nós aprendemos mais. 

I.- O que considera que, ainda assim, poderia melhorar nos ensinos clínicos, 

pensando um pouco nas suas experiência? 

J.- É assim… cada ensino clínico teve as suas… os seus aspectos que podiam ser 

melhorados. Portanto, acho que… no 1º ano, no meu caso, que ainda começamos com 

as escolas separadas, nós não dávamos administração terapêutica e de terapêutica não 

fazíamos nada… e era ali uma parte que falhava. Eu acho que, por um lado, foi bom 

porque ainda não tínhamos a capacidade para dar resposta a tudo, por outro lado, acho 

que já poderia haver um envolvimento maior, não se calhar de administração 

terapêutica, mas se calhar de mais de algum conhecimento, porque depois quando se 

passa para o segundo ano, é uma transição muito, muito grande e é uma 

responsabilidade muito grande e depois dão imensa ênfase à terapêutica que não é, 

apenas e só, aquilo que nós fazemos. Portanto, há ali uma disparidade muito grande. 

Depois relativamente ao 3º ano, o facto de nós fazermos ensinos clínicos em campos de 

estágio muito distintos, por exemplo, uns vão para meio hospitalar outros ficam em 

comunitários, acho que isso não é muito produtivo para nós, porque acabamos por ter 

experiências muito, muito diferentes e acabamos por ser avaliados da mesma forma, 

com experiências totalmente diferentes. 

I.- Esteve em estágios, como no primeiro ano, com colegas e eventualmente com 

um professor… 

J.- No primeiro ano… com colegas e professores. 

I.- E teve outros estágios em que não esteve um docente presente. Vantagens e 

desvantagens? 

J.- Vantagem em estar um docente presente? Primeiro, sentimo-nos mais orientados e 

sentimos que não há tanto o desfasamento da escola e… ou seja, da teoria e da prática 

porque há sempre um limiar, depois mais não seja por estar um professor presente… 

Também é vantajoso por nos sentirmos apoiados, temos alguém a quem recorrer, o que 

nem sempre acontecesse quando não temos um professor, porque às vezes os 

enfermeiros têm um numero de utentes muito grande, mesmo que nós tenhamos um ou 
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dois utentes atribuídos a nós, eles têm muitos mais e, por vezes, não têm tempo para 

toda a outra parte teórica que também… que é exigida no ambiente  de ensinos clínicos 

e a parte de trabalho que fazem. 

I.- A presença do professor, é de alguma forma constrangedora? 

J.- Isso depende um bocadinho dos professores… 

I.- Fale-me um pouco sobre isso… 

J.- Eu, por exemplo, da minha experiência, quando estive com professores não foi 

constrangedor, mas tenho conhecimento de colegas que o dizem que foi. Acho que… 

I.- O que é que dizem que aconteceu? 

J.- O que é que eles dizem? Que, por exemplo, o professor andava sempre “em cima” 

deles e que… porque no mínimo pormenor chamava logo à atenção e que, por exemplo, 

os enfermeiros deste serviço não faziam dessa forma e ele chamava à atenção que devia 

ser feito porque é assim que aprendemos na escola, pronto. Eu não tive essa 

experiência… a minha experiência com professores foi boa e eu até acho que, por 

exemplo, pelo menos no 2ª ano, que nós deveríamos ainda ir para ensino clínico com 

professores. 

I.- Porquê? 

J.- Porque é… é o que eu digo, é altura que nós começamos a prestar todos os cuidados 

e… e acho que não somos tão orientados estando com o enfermeiro, que tem muito 

mais outras coisas para fazer e assim teríamos um apoio maior, não era tão… 

I.- Essa apoio, seria de que natureza? 

J.- Era um apoio para…para estar à prestação dos cuidados em si… isso habitualmente 

os enfermeiros também o fazem. Depois, era um apoio que também podia ser um apoio 

emocional, muitas vezes isso não acontece, perguntar aos alunos como é que se são os 

ensinos, como é que está a correr e isso depende muito depois do enfermeiro com quem 

se fica em ensino clínico, mas efectivamente eles não têm tanto tempo como um 

professor que esteja lá só para isso… e depois também relativamente aos trabalhos 

teóricos e aos trabalhos que são realizados em ensino clínico. 

I.- Está num café com um extraterrestre e ele pergunta: “o que é que os 

enfermeiros fazem? O que é que é o trabalho do enfermeiro?” O que é que lhe 

dizia? 

J.- Geralmente, é o que o que se diz socialmente… eu diria que os enfermeiros, na 

maioria das vezes, cuidam de pessoas que têm algum tipo de necessidade e não 

conseguem satisfazer sozinhos ou que precisam de ajuda para isso. Mas também diria 
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que será… que pode ser, noutros contextos, um trabalho de promoção e… da saúde para 

evitar más acções da doença, assim muito resumidamente e falando para leigos, 

extraterrestres. 

I.- E o extraterrestre pergunta: “E em termos de actividades, o que é que o 

enfermeiro pode fazer no dia-a-dia?” 

J.- Pode fazer educação para a saúde, pode fazer promoção de saúde, pode fazer… tudo 

o que seja relacionado com o tratamento de alguma doença, em que haja intervenção, 

como medidas de instrução terapêutica, medidas farmacológicas, medidas não 

farmacológicas, como outros tratamentos, como… sei lá… deixe-me cá pensar… 

realização de pensos…  

I.- E com que outras equipas profissionais trabalham os enfermeiros? 

J.- Com outras equipas profissionais… trabalham com muitas, não é? Trabalha com a 

equipa, os técnicos… os auxiliares [...imperceptível...], assistentes operacionais, com 

médicos, com fisioterapeutas, com analistas, com radiologistas… sei lá… tantos… 

mais… 

I.- Nessas equipas… Como é que se processa a relação entre médicos e 

enfermeiros, por exemplo? 

J.- Qual é a relação? É assim… da ideia que tive das equipas e das experiências que eu 

tive, existem equipas onde o trabalho do enfermeiro é separado do trabalho do médico e 

pouco ou nada têm em contacto, a não ser se virem lá que há alguma medicação mal 

prescrita contactam com o médico, de outras experiências que tive existe um trabalho 

em conjunto em que, quer o médico, quer o enfermeiro, pedem… não é auxílio… 

perguntam algumas particularidades do trabalho um do outro e pedem opinião para 

saber se será melhor fazer de uma forma ou fazer de outra. 

I.- Porque é que acontecessem essas diferenças? 

J.- Daquilo que eu vi… porque é que acontecem essas diferenças?… há equipas que 

são… que estão mais, mais… que já estão mais preparadas, são mais orientadas para 

desenvolver um trabalho em conjunto. Enquanto que há outras… não sei… que existe 

uma tensão entre as duas equipas e que não conseguem articular… agora porque é que 

essa tensão acontece… acho que já deve ser algo muito anterior àquelas equipas estarem 

construídas, deve ter passado de equipa para equipa… c/ a cultura… e não… e acaba 

por não haver … [imperceptível]  
I.- Como vê o trabalho entre enfermeiros e auxiliares? 
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J.- Entre enfermeiros e auxiliares… daquilo que eu tenho sentido, ultimamente, acho 

que trabalham realmente em equipa, não sinto… 

I.- Há uma definição clara das suas funções? 

J.- Acho que sim… há uma definição das funções mas acho que… o enfermeiro não… 

hoje em dia não tem tanto aquela noção de… nos sítios onde eu estive, não tem tanto 

aquela noção “este trabalho é o auxiliar que faz e nós não fazemos”. 

I.- Fale-me um bocadinho sobre isso… 

J.- Acho que… acho que já acontece muitas vezes é: “o auxiliar pode fazer este trabalho 

e tenho de saber se faz bem ou mal ou se precisa de ajuda, mas se ele não estiver 

disponível eu faço e vice-versa”. 

I. E o auxiliar pode fazer tarefas ou actividades específicas do enfermeiro? 

J.- Tarefas ou actividades específicas do enfermeiro… 

I.- Se acontece? 

J.- Como por exemplo?.... 

I.- Aspectos específicos que o enfermeiro faz… áreas de desempenho ou tarefas ou 

actividades específicas do enfermeiro… Por exemplo, o que é que o fisioterapeuta 

faz? 

J.- Habitualmente, a reabilitação da pessoa… 

I.- Dietista, por exemplo? 

J.- Normalmente, a prescrição da dieta que a pessoa deve fazer, conforme as suas 

condições… 

I.- Assistente Social? 

J.- A parte social, a adequação da vida social daquela pessoa, se necessita ou não de 

apoios… 

I.- O Enfermeiro? 

J.- O Enfermeiro presta cuidados quando a pessoa necessita, quando tem algum 

problema que necessita de ajuda ou apoio ou então quando é para prevenir alguma 

coisa, o alertar de alguma situação ou despiste de alguma situação… 

I.- Os outros profissionais que disse também podem alertar para situações… 

J.- Mas são situações mais específicas da área deles… 

I. Ainda assim, coisas específicas que o enfermeiro faz? 

J.- Coisas específicas como assim? 

I.- O dietista alimenta, por exemplo… e enfermeiro… 
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J.- O enfermeiro faz um bocadinho… não é de tudo dessas áreas, porque não é muito 

especialista nessa parte mas, por exemplo, na promoção para a saúde, nós podemos 

também fazer na área da alimentação… 

I.- O dietista também pode… 

J.- O dietista, habitualmente, não faz tantas vezes porque na comunidade, que é onde 

isso acontece mais… 

I.- Mas tem competências nessa área, para puder fazer isso… 

J.- Tem… pode… eu acho que pode… não conheço muito bem o trabalho dele… mas 

acho que sim… 

I. – E coisas específicas na enfermagem… 

J. – Na comunidade ou no ponto de vista hospitalar? 

I. Em qualquer ponto de vista… 

J.- Por exemplo, uma coisa muito específica é… na higiene, na prestação de cuidados de 

higiene… 

I.- Os auxiliares também pode… 

J.- Pois podem… mas não conseguem… não têm pelo menos as ferramentas técnicas 

para avaliar ou para fazer um diagnóstico, despistar alguma situação. Eles prestam os 

cuidados de higiene mas não… não avaliam, nem têm capacidade para dar uma resposta 

a algum problema que surja. 

I.- Como é que se processou a sua relação com os outros profissionais, trabalharam 

no mesmo plano? 

J.- Digamos que com o dietista não senti muito isso… agora na unidade onde estou, 

quer dizer, também estou a começar agora, mas já percebi que isso acontece com os 

outros enfermeiros. Comigo, como estudante, ainda não tive tempo… 

I.- o que é que acontece com os outros enfermeiros? 

J.- Existir uma relação… na unidade onde eu estou, eles fazem uma reunião de equipa 

onde discutem o plano de cuidados que é feito com aquela pessoa… 

I.- E isso aconteceu com dietistas, por exemplo, com outros profissionais? 

J.- Noutros ensinos clínicos, não. 

I.- E com o fisioterapeuta, trabalhou no mesmo plano? 

J.- Algumas vezes, mas nem sempre…  

I.- E com os médicos? 
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J.- Alguns… mas em reduzido número, até porque nós somos vistos um bocadinho 

como estudantes e eventualmente a quem eles se dirigem, quando isso acontece, é aos 

enfermeiros que nos orientam. 

I.- Como estudante, notou uma relação mais próxima com outros grupos 

profissionais e com o médico uma relação não tão próxima? 

J.- Com outros profissionais e depois com o médico? 

I.- Sim… se há diferenças? Na abordagem ao fisioterapeuta e à dietista… 

abordava-os no corredor, se fosse necessário? 

J.- O médico?... sim. Depende… depende muito das pessoas, não é? 

I.- E o médico? Abordava directamente um médico ou o enfermeiro que estava 

consigo é que solicitava a informação? 

J.- Acho que isso não depende também muito da classe… da classe profissional, eu 

acho que isso também depende muito da pessoa, por exemplo, há médicos com quem eu 

fazia isso, há outros com quem não fazia, mas o mesmo acontecia com fisioterapeutas, 

por exemplo. Acho que isso não há uma grande distinção… acho que tem a ver com as 

pessoas. 

I.- O que é acha que na escola, do ponto de vista teórico, pudesse ser reforçado 

para melhorar a sua actuação? 

J.- Não sei se para melhorar a actuação, para corresponder mais aquilo que os ensinos 

clínicos ou os profissionais dos ensinos clínicos depois nos exigem. Na escola, por 

exemplo, a parte da patologia está um bocadinho descurada e deixa um bocadinho essa 

parte para trabalho autónomo… e depois quando chegamos aos ensinos clínicos vemos 

que aquilo que querem que nós saibamos é muito essa área ou… 

I.- A par da patologia, outras áreas? 

J.- Sim…a par da patologia, outras áreas. Por exemplo, a parte da farmacologia, a 

mesma coisa, porque nós aqui temos um módulo, uma carga horária muito pequena para 

essas partes, sendo que é muito atribuída ao trabalho autónomo, que tem de ser, porque 

não é, não é assim em grandes quantidades que nós vamos conseguir aprender tudo de 

uma vez, mas acho que na escola dão pouca ênfase e depois chegamos aos ensinos 

clínicos dão imensa ênfase a isso, direi 80%. 

I.- Quem é que dá ênfase a isso? 

J.- Os enfermeiros de lá. 

 

I.- O que é que tu acha sobre isso? 
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J.- Eu acho que, se o objectivo da escola é não é dar tanta ênfase a isso porque isso não 

é o fundamental, não é o essencial, que então deveria haver uma preparação dos 

enfermeiros nos locais…. 

I.- Mas não se centrando tanto na escola, mas naquilo que é o seu processo 

formativo para ser uma enfermeira competente… 

J.- Eu acho que também é importante, acho que nós conseguimos aprender isso através 

de um trabalho autónomo, temos muito mais trabalho depois, não é? Mas acho que 

conseguimos, acho também que as pessoas estão muito à espera, tanto os enfermeiros 

como os utentes em si, estão muito à espera que nós sabemos muito disso. 

I.- E o facto de estarem à espera que saiba, pode ser importante? 

J.- Pode significar que é importante ou pode significar que existe também já uma 

representação social muito, para essa área, e que existe um desconhecimento de pessoas 

de outras áreas. 

I.- Reformulava cargas horárias no curso? 

J.- Eu acho que aumentava um bocadinho…não punha metade do curso…mas 

aumentava um bocadinho… não quer dizer que fosse tudo no mesmo ano, acho que se 

poderia aumentar nos vários anos, dividir nos quatros anos, até porque acho que seria 

mais produtivo. Aumentava porque depois chegamos aos locais e não é isto que 

esperam de nós, cada vez mais nos dizem que estamos mal preparados, que não 

sabemos, por exemplo… não dominamos as técnicas, não dominamos…pronto, e depois 

que isto torna mais difícil dominar outras áreas porque estamos muito centrados na parte 

técnica e acabamos por não conseguir, por exemplo, envolver tanto com a dimensão 

social ou psicológica do utente. 

I.- Que pessoas foram importantes neste processo de se formar enfermeira? 

J.- Alguns enfermeiros orientadores de ensinos clínicos. 

I.- Porque é que eles foram importantes? 

J.- Alguns porque me ensinaram muitas coisas (risos). 

I.- Concretamente o que é que eles fizeram? 

J.- Tiveram em atenção que eu ainda era uma aluna e que aquilo era mundo novo para 

mim e portanto guiaram-me em algum sentido, de tanto de teoria para me explicar, ou 

forma de fazer qualquer técnica ou de planear algum cuidado. Mais… em geral… 

alguns professores. 

I.- O que é que fizeram de concreto os professores, como é que foram importantes? 
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J.- Alguns professores que dão, por exemplo, aulas de uma forma que nós consigamos 

relacionar mais facilmente com a parte prática, apesar de ser teoria, que tem que ser 

também dada, depois tentaram sempre dar um lado que percebemos como é depois 

vamos utilizar aquilo na prática… o que às vezes não acontece. 

I.- Como é que esses professores conseguiram isso, concretamente? 

J.- Por exemplo, dando exemplos de situações de casos reais, é uma forma que alguns 

utilizam e que depois se vem a mostrar útil porque “tens alguma situação semelhante ou 

com alguma característica semelhante e percebes…”, “se calhar aqui pode-se fazer 

aquilo que aprendi na escola, daquela forma”. 

I.- Acha que isso é uma forma possível e transversal a todas as unidades 

curriculares? 

J.- À maioria, acho que sim. A todas não sei será ou pelo menos não a todos os módulos 

de cada unidade curricular, mas acho que há sempre uma possibilidade… se não, não 

fazia sentido estarmos a leccionar uma determinada matéria que depois não se pode 

aplicar. 

I.- Falou em pessoas importantes, como os enfermeiros da clínica, alguns 

professores e alguns colegas? E concretamente os colegas, em que é que foram 

importantes? 

J.- Primeiro, uma partilha de experiências porque acho que nós também aprendemos 

muito com a patilha de experiências…” olha, hoje fiz isto, isto e aquilo” ou “vi uma 

situação x”, “olha, eu nunca vi isso, desculpa lá, como é que fizeste?” ou “o que é que 

acontece?”. Depois também numa partilha de sentimentos, de “não estou a gostar nada 

do estágio”, “não estou nada a gostar do enfermeiro” ou “estou a gostar muito”… 

I.- Esses momentos com os colegas, foram em que contextos? 

J.- Nos dois… tanto na escola – em aulas teóricas, no bar, fora da escola mesmo, nas 

horas que não estamos na escola – e também em ensinos clínicas. 

I.- E os utentes? São importantes para o seu processo formativo? 

J. – São… principalmente nos primeiros anos do curso, porque não sabemos o que 

esperar, não sabemos como interagir, e acho que aí sim. Nos outros dois anos são 

importantes, como é óbvio, mas pelo menos nós já temos uma forma de interagir 

diferente e apesar de haver sempre situações novas em que aí são importantes, acho que 

nos dois primeiros anos têm maior… 

I.- E porque é que os utentes são importantes nessa fase inicial para o processo de 

se ter tornado enfermeira? 
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J.- Por uma forma também de integração, por uma forma de aceitação ou não… 

I. De aceitação de si por eles? 

J.- Sim…habitualmente, somos alunos e ainda estamos em aprendizagem e haver uma 

aceitação ou não também facilita o processo de aprendizagem. Quando há utentes que 

são mais renitentes à prestação de cuidados pelos alunos, é uma forma de não sermos 

tão aceites… 

I.- Tem situações dessas, de utentes renitentes aos seus cuidados? 

J.- Claramente não. Notava-se que existiam alguns que se sentiam mais à vontade 

quando eram enfermeiros ou quando eram alunos. Pelo contrário, também tive alguns 

que se sentiam muito à vontade e eram muito prestáveis. 

I.- Naqueles que se sentiam menos à vontade por ser aluno, o que é que fazia? 

J.- Nunca nenhum me disse directamente, eu sentia-o mais desconfortável. Se o 

enfermeiro pudesse ou vir comigo ou ser ele a fazer, eu preferia que fosse ele. Acho que 

nessas situações onde poderia aprender, não precisava estar a sujeitar as pessoas (risos). 

I.- E as famílias? Como é que foi a experiência de trabalhar com as famílias? 

J.- Com as famílias… nos ensinos clínicos onde eu estive, não há… pelo menos em 

meio hospitalar, então, não há muito contacto com as famílias e o contacto é muito 

curto. Por mais engraçado que pareça, a minha monografia é relacionada com o apoio à 

família e neste ensino clínico onde estou isso nota-se mais, onde existe uma maior apoio 

à família e uma maior interacção com a família e integração dos cuidados. Ao longo dos 

três anos não houve muita, em alguns casos, mais do que noutros, mas se eu fosse em 

100 doentes que prestei cuidados, para aí 30 foi com quem tive contacto com a família. 

Acho que ainda é um bocadinho descurado. 

I.- Porque é que acha que é descurado? 

J.- Primeiro… porque acho que os enfermeiros têm um número muito elevado de 

utentes e aproveitam aquela altura em que podem estar em contacto com a família, a 

fazer outras coisas que não conseguiram fazer antes. Depois, porque, infelizmente, os 

horários de visita e a permissão de entrada das famílias na maioria dos serviços ainda é 

muito restrito e ter 1 ou 2 horas de visita, em que 5 ou 6 ou 7 pessoas querem visitar 

aquela pessoa, acabam por lá ficar 10 minutos e 10 minutos cada um e acaba por não 

haver um contacto muito grande e depois também, às vezes, por um bocadinho de medo 

dos enfermeiros de… dos seus cuidados são questionados a fundo e… de serem um 

bocadinho questionados… acho que também acontece… 

I.- Não estão? Fogem? 
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J.- Sim… na maioria das situações sim… 

I.- O que é acha sobre isso? 

J.- O que é que eu acho sobre o facto deles fugirem? O que acho que “quem não deve 

não teme”. Acho que isso também uma questão de um habito, de uma prática, porque se 

fosse habito fazerem isso… ter um relacionamento com as famílias e incluí-las nos 

cuidados, que isso seria mais fácil para eles. Acho que a falta de hábito… tudo o que é 

desconhecido, ao início custa, não é? 

I.- Da experiência em comunidade o que é lhe chamou mais à atenção? 

J.- Na experiência em comunidade… daquela que eu gostei mais foi do apoio 

domiciliário e foi a que me custou mais… 

I.- Porquê? 

J.- Ao início custou muito… porque entrar na casa de outra pessoa não era…não era ele 

que entrava na minha casa, era eu que entrava na dele. Era sempre muito numa lógica de 

“ali eu era visita” e tinha que fazer… tinha que fazer, entre aspas, aquilo que queria. 

Não é isto que acontece, não é? Apesar de eu ter estado num contexto, onde a 

enfermeira costuma ir todos os dias a casa da pessoas e costuma quase sempre ter um 

estudante com ela, são longos os períodos onde tem um estudante a acompanhá-la e isso 

também me facilitou a entrada na casa das pessoas. Mas ao início custou-me um 

bocadinho porque era… a cada x tempo entrava numa casa diferente, não tinha tempo 

suficiente para me adaptar aquele sítio, era uma mudança constante, no próprio dia, até 

conhecer melhor as pessoas, depois quando se começa a conhecer as pessoas, torna-se 

mais fácil e até acho que é um meio privilegiado para a prestação de cuidados…. E há 

uma integração também, por exemplo, com as famílias, que não há tanto noutro lado. 

I.- Qual é o tema da sua monografia. E porquê esse tema? 

J.- É “Como cuidar da família [...imperceptível...] institucionalizar”. O facto de ser na 

área de cuidados paliativos… primeiro porque… no grupo todo, todos os elementos do 

meu grupo, teve a opção de cuidados paliativos… abreviando… e a todos nós fez muito 

sentido aquela abordagem que era feita, não só para doentes que estivessem em fim de 

vida ou doentes que tivessem a ser prestados cuidados paliativos, mas também para 

todos os outros doentes e fez-nos muito sentido que aquilo fosse aplicado em algumas 

situações de… que nós vivemos, que deveria ser aplicado. Então achamos que seria uma 

boa área de investimento, até porque é uma área que está a surgir mais e achamos que 

seria importante investir, também porque não tivemos formação nessa área ao longo do 

curso. Nós fizemos a disciplina de opção mas, no geral, não existe, não é obrigatória e 
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achamos que era uma falha, portanto achamos que devíamos investir por aí. Depois 

relativamente à família… foi porque nos “calhou na rifa” (risos). 

I. – Ao terminar o curso, qual era a área em que gostaria de investir? 

J.- Eu gostava de começar a trabalhar na comunidade. 

I.- Porquê? 

J.- Porque faz-me muito mais sentido a parte da promoção, da prevenção e também do 

tratamento… mas um tratamento… como é que eu dizer… um tratamento em que a 

pessoa continue inserida no seu meio, que não tem uma mudança tão brusca das suas 

actividades diárias. 

I.- Isso é uma intenção… mas de um ponto de vista mais concreto, em termos da 

empregabilidade, o que é que acha que a espera? 

J.- O que é que eu acho que me espera? Eu acho que a situação está difícil, não é uma 

coisa de um momento para o outro, que se arranja emprego logo, nem sei se vou ter 

oportunidade de ficar numa área em que eu gostava, mas acho que mesmo assim o 

panorama não é tão negro. Posso não conseguir já emprego ao fim de 3 meses, mas 

que… pelo menos enfermagem, noto um bocadinho isso, ainda se vai arranjando 

algumas oportunidades. 

I.- Do que é que depende arranjar emprego? 

J.- Um bocadinho da persistência… da persistência de procura, também um bocadinho 

da nossa vontade de investir , mesmo que seja numa área que nós não gostamos tanto e 

de mostrarmos interesse. 

I.- Que dificuldades considera que terá na sua integração num local de trabalho? 

J.- O meu maior medo é ter muitos doentes atribuídos e ninguém para me ajudar, nós 

não estamos preparados para isso. Não sei se no final deste ensino clínico vou estar 

preparada para isso mas acho que não… é a responsabilidade de muitas pessoas sobre 

nós. Esse para mim é o meu maior medo. 

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

J.- Eu sinto um bocadinho que saio do curso ainda com muitas coisas para aprender e 

acho que, ao longo dos anos, fui-me apercebendo que não vou sair daqui preparada de 

maneira nenhuma e… depois há sentimento muito feliz, de acabar isto, que já estou 

farta (risos)… 

I. Do que é que está farta? 

J.- Não sei… é muito... é uma carga horária muito grande… é um trabalho que é muito 

contínuo. Eu não trabalho das 8 às 4h [tarde] e saio e vou para casa e tenho a minha vida 
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pessoal. Quando chego a casa tenho mais trabalhos, mais trabalhos, mais trabalhos para 

fazer e isso não desliga... 

I.- Isso foi constante ao longo do curso, nos ensinos clínicos, por exemplo? 

J.- Nos ensinos clínicos sim… 

I.- Nos outros cursos de outras áreas acha que não é assim? 

J.- Nos outros cursos de outras áreas, alguns são… nesse sentido, são mais calmos, 

porque têm períodos de muito trabalho e têm outros períodos muito mais calmos, em 

que não têm tanto trabalho e que são capazes de chegar a casa e desligar ou pelo menos 

de abrandar um bocadinho o ritmo. 

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

J.- Socialmente… acho que continua muito a ser vista como a profissão das pessoas que 

fazem pensos e dão injecções, acho que ainda continua… 

I.- E não são? 

J.- Também são… mas não só… e acho que continua… acho que as pessoas não têm 

muito a noção de que é uma área onde também já existe muita investigação, onde… 

apesar de serem menos vistos como as pessoas que dão injecções e fazem pensos e já a 

fazerem outras coisas mais, ainda não são vistos, pelo menos, por tudo aquilo que 

fazem. 

I.- O que é que acha que está ao seu alcance, que possa fazer, para mudar essa 

imagem? 

J.- Não fazer só isso… e ir tentando explicar às pessoas que, noto que isso acontece… 

que o que eu estou a fazer ali não é só aquilo que ele está ver, que tem outros 

fundamentos por trás e explicar tudo aquilo que estou a fazer e porque estou a fazer, 

acho que essa é a forma de ir explicando, mas só que é uma coisa que demora muito 

tempo. 

 

 

 


