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Entrevista 3.08 - Helena 
(ficheiro áudio parcialmente corrompido, transcrevem-se os excertos perceptíveis) 

 

(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 é que evoluiu a sua ideia sobre a enfermagem, ao longo destes 

quatro anos? 

 H. - Em primeiro lugar eu não tinha noção que havia estas confusões todas de 

ser tão mal paga de... que havia tantos problemas para arranjar emprego...Achava que 

era completamente ao contrário.. achava que tudo o que era saúde tinha saída... e que 

não ia ter problemas, pelo menos nessa área. Agora... a minha imagem foi mudando um 

bocadinho, um bocadinho para o negativo. na medida em que me apercebo disto tudo 

que está por trás... Agora com esta crise no governo, baixar salários e tudo isso, as 

carreiras, enfim... 

 Em termos de pontos positivos eu não tenho dúvidas que é isto que eu quero 

fazer. tenho é um bocadinho de dúvidas agora é se eu vou fazer da forma que eu achava 

que queria fazer, é mais por aí. 

 (...) 

 I. - Pensou em entrar para medicina? 

 H. - Não era mesmo enfermagem. Tinha dúvidas na parte da anatomia 

patológica porque gostava da parte de laboratório. De ciências e de tudo isso, mas 

depois também me esqueci um bocadinho dessa parte porque não tinha o contacto com 

pessoas. E é por isso que eu agora sei o que quero fazer porque o que eu gosto mesmo é 

do contacto. 

 I. - Confirmou de alguma forma aquilo que estava à espera no início do 

curso ou antes de o começar? 

 H. - Sim sim em termos de expectativas daquilo que é enfermagem até subiram. 

Eu gosto mesmo é disto e acho que fazemos um bom trabalho em Portugal. Agora... O 

pior é mesmo toda a parte burocrática... Ordenado... arranjar emprego e saber essas 

coisas todas e a legislação... 
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 I. - Como é que vê então essas perspectivas de emprego? 

 H. - Agora.. é... há mesmo dois pontos importantes em que eu penso bastante, 

que é... se vou conseguir arranjar emprego e onde é que vou conseguir 

porque aquela parte de eu procurar.. por exemplo eu não gostar muito de pediatria. 

Agora não é escolher coisas fora da pediatria é ver onde é que consigo. Não há cá 

procurar só outras coisas. E se eu só conseguir em pediatria?  Será que vou conseguir lá 

ser boa enfermeira também? é mais por aí o meu medo. Não é tanto o arranjar... é onde 

o arranjar, em que condições e se isso me vai satisfazer. 

 I. - Do que é que depende então conseguir trabalhar? 

 H. - Gostar do sítio onde estou. A equipa também é boa? E agora... A 

precariedade agora será que eu vou ter o tempo de integração que devia? Será que me 

vão receber da maneira que era expectável? É mais por aí o meu medo... 

 I. - Mas o que é que depende? Começar a trabalhar? 

 H. - Depende de imensa coisa. Lá está... primeiro vou ter que ir á procura, ir à 

procura entregar currículo. Tudo isso também me assusta... porque lá está.. é o arranjar, 

o chamarem-me para algum sítio. ou ter que ir a algum sítio. Vai influenciar bastante.  

Tudo isso acho que vai influenciar bastante e agora acho que é uma questão de ir à 

procura, mas também não estou dentro do que é mesmo preciso ir fazer ir à procura 

onde com quem...  

 I. - Em que medida se vê uma pessoa diferente? 

 H. - Eu... eu acho que sim que estou diferente, acho que estou mais atenta às 

coisas, às diferenças, as coisas já não passam tanto por mim, a minha família também 

acha que eu estou diferente, o meu pai acha que eu até me interesso pelas questões da 

política e assim pela burocracia relacionada com a profissão e a legislação. 

 I. - Diz-se frequentemente que existe uma grande discrepância entre a 

enfermagem teórica e a enfermagem prática. Como é que reage a esta afirmação? 

 H. - Algumas coisas sim, outras não. Não é tanto da teoria para a prática, mas 

mais da teoria para os recursos, porque se houver recursos as coisas até se conseguem 

fazer como a teoria diz que se devia fazer, às vezes também não há tempo, mas muitas 

vezes isso também é uma desculpa para não se fazerem as coisas tão bem como 

devíamos né? 

 (...) 

 I.- Como vai ser o processo de integração? 
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 Eu gostava... de ter um percurso de integração a sério, mas como estou a ver as 

coisas... gostava de ter pessoas que me aconselhassem, mas tenho medo de não ter esse 

tempo de integração. Porque as pessoas agora até são contratadas para trabalharem só 

uns meses naquele sítio e depois os contratos acabam e nem sequer têm muito tempo de 

integração... 

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

 H. - Ansiedade, porque não sei o que vem aí... Não sei se vou ter um trabalho 

estável, nem sequer sei se vou ter um trabalho, e se tiver vai ser difícil ter integração, 

ganhar o que é justo... 

 I. - Pessoas importantes aqui ao longo do CLE? Neste percurso? 

 H. - Amigos que fui mantendo aqui dentro, grupos mantidos que fomos 

mantendo também lá fora. os professores que orientaram os primeiros dois estágios, que 

estavam lá sempre connosco. Foi uma boa orientação, para um modelo de boa 

enfermeira. 

 I. - E os doentes? Foram importantes? Em que medida? 

 H. - Os doentes? ... sim os doentes foram muito importantes... pelo feedback do 

primeiro doente que tive, lembro-me muito bem eu também ia percebendo se estava a 

fazer as coisas bem ou não, ainda por cima porque era uma pessoa que já estava doente 

e no hospital há muito tempo. 

 I. - E sobre o CLE? o que há a dizer? 

 H. - É assim... no primeiro ano acho que foi um ano de  tomada de consciência - 

sobre aquilo fazemos normalmente. No segundo ano, acho que já foi pior, mais 

desorganizado, e no terceiro foi um tempo muito diferente mais para reorganizar e ter 

experiências todas muito diferentes umas das outras. 

 (...) 

 H.- Nos estágios na comunidade, nalguns sítios, fiquei estupefacta no início 

quando entrava em casa das pessoas e a Enfermeira que estava comigo cumprimentava 

as pessoas com dois beijos na face. Mas foi um ensino clínico que me permitiu ver além 

do hospital, até porque, engraçado, cheguei a encontrar um doente que já tinha visto 

(não tinha sido meu doente) no hospital, na comunidade, em casa dele. É mesmo isso, 

nós na na comunidade somos nós que vamos ter a casa das pessoas, e não elas à nossa... 

 (...) 

 ... na Cirurgia o médico não diz coisas que possam ser discutidas, diz as coisas 

como algo que é para ser cumprido logo,  o que acaba por não estimular o enfermeiro a 
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pensar no porquê de certos actos que vai fazer, ou a não saber sequer explicar aos 

doentes o porquê. 

 (...) 

 ... tive uma doente que tinha sido mastectomizada, e quanto mais pensava, mais 

sentido tirava de toda a situação: tenho de treinar o meu envolvimento emocional. 

Porquê? Porque estas circunstâncias não são normais. Vão continuar a acontecer. 

Porque ajudar não significa carregar como se fossem meus, os pesados fardos dos 

doentes de quem cuido. (...) Não sei se num futuro próximo serei capaz de estabelecer, 

para já, estas fronteiras. A ligação emocional que estabeleço com os doentes, 

especialmente quando estão ao meu cuidado, é uma caracteristica que faz parte da 

minha personalidade, daquilo que me define como pessoa. Penso que será preciso 

algum treino e experiência para que isso seja possível. Mas acredito que é o tornar 

consciente das nossas dificuldades que nos permite encará-las contorná-las, pelo que 

estou confiante de que um dia serei capaz de responder a este desafio... 

 (...) 

 


