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Entrevista 506 - Fátima 
 

(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, da profissão? 

F.- Tanta coisa… resume-se a cuidar e cuidar é um mundo, pronto… 

I.- Imagine que está num café com um extraterrestre, o que é que lhe diria que o 

Enfermeiro faz? 

F.- Ajuda o outro da mesma espécie a sentir-se bem… ajuda-me na… no 

prolongamento da espécie, obviamente, diminui a mortalidade e as doenças… e ajuda… 

e, por vezes, substitui a outra pessoa, ajuda no que ele não pode fazer, fá-lo sentir 

melhor quando não se sente bem, fundamentalmente é isto. 

I.- Qual era a ideia que tinha sobre a profissão quando entrou no curso? 

F.- Estou-me a rir, pronto, porque entretanto, por coisas que aconteceram o ano passado, 

problemas familiares, eu estou a ser seguida por uma psicóloga…e a psicóloga… e eu 

falei muitas vezes da enfermagem, pronto, e do meu dia-a-dia e ela disse-me que, isso 

eu já vejo, que eu fiz uma idealização da profissão e ao longo do tempo eu tenho feito 

uma “desidealização” da profissão porque me tenho confrontado com as coisas menos 

boas. 

I.- Que coisas menos boas? 

F.- Essencialmente, os conflitos... conflitos, não porque… não sei se é por ter uma 

profissão de maioritariamente de mulheres mas noto que há muita competitividade, as 

Enfermeiras não percebem que estão a trabalhar para o mesmo… enquanto… e 

precisavam de ter competitividade na equipa, os médicos continuam, ainda hoje, em 

vários contextos, a olhar o Enfermeiro de alto a baixo e ele é que sabe e é como se não 

tivéssemos lá e depois nós em vez de nos unirmos, aproveitamos os problemas… 

aproveitamos, pronto, eu não me incluo, mas aproveitam os problemas para colocarem 

em cheque algum outro colega que não gostem tanto ou se aquele sair há mais vagas 

para outras pessoas, acho que o pensamento é  - maior desemprego, mais conflitos. 
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I.- Da sua experiência, como é que vê a relação entre Médicos e Enfermeiros? 

F.- Péssima. São raros os Médicos… tanto péssima como de uma parte como de outra, 

O.K.? Noto, portanto, noto mais da parte médica, há um esforço enorme nosso para 

tratar de igual mas eles como são detentores de saberes diferentes, mais técnicos, talvez, 

mais específicos e eu acho que também… é um bocadinho mau dizer isto…. mas eles 

não vêm como muita digna a nossa profissão, o facto, por exemplo, de um Enfermeiro 

fazer os cuidados de higiene já não é tão… pronto, já não é tão digno para eles,  era 

melhor fazer… acho que seriamos melhor vistos se fizéssemos uma cirurgia. 

I.- E os Enfermeiros, que papel é que têm nessa relação? 

F.- Já têm também estereótipos de como é que é o Médico, eu tenho o meu estereótipo, 

e tenho confirmado… e o meu estereótipo continuou a partir do momento que eu 

confirmo o que vejo, noto que os médicos, no geral…. por exemplo, a nível de relação é 

praticamente zero, quase todos. 

I.- Relação com quem? 

F.- Relação com doentes, relação connosco, afectividade esquece… mais uma vez, onde 

eu estou a estagiar, na cirurgia Ginecológica, fazem mastectomias e não propõe, por 

exemplo, reconstrução mamária ao mesmo tempo, não estão para fazer, é que nem 

falam nisso, querem é cortar. 

I.- E os Enfermeiros como é que se comportam no meio disso tudo? 

F.- Os Enfermeiros acho que põe um bocadinho de lenha para a fogueira, também não... 

às vezes não… pronto, isto é assim, é assim, falam mal, falam com o colega, comentam, 

depois intriga, má mente. 

I.- Isso causa desconforto… como é que se sente quando isso acontece? 

F.- Causa desconforto, o quê? Os conflitos? 

I.- Esse tema das pessoas não serem informadas, não haver personalização, 

humanização… Como é que se sente e o que é que faz nessas alturas? 

F.- Como me sinto? Sinto-me revoltada e tento arranjar uma maneira de melhorar a 

situação, neste momento, nesta situação, ainda não encontro nenhuma porque como sou 

aluna e, às vezes, é vozes entre mais, então, pouco comentam, com uma aluna de 

enfermagem muito menos. 

I.- Acha isso? 

F.- Acho. 
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I.- Como é que é a sua relação com os outros profissionais - Fisioterapeutas, 

Assistentes Sociais… - como é que trabalha com essas pessoas nas questões sobre o 

doente? 

F.- Pouco, mais com Médicos, com Fisioterapeutas… e agora questionei porque é que 

não tínhamos um Fisioterapeuta na equipa ou porque é que não… se havia ou se não 

achavam importante, pronto, a questão foi mais assim. Psicólogos, por vezes, mas 

pouco, há pouco trabalho interdisciplinar, também depende dos contextos, depende da 

atitude… 

I.- Há pouco mas ao longo da sua experiência foi trabalhando… Com que pessoas é 

que trabalhou nesse dia-a-dia? 

F.- Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Médicos e Auxiliares. 

I.- Conseguiu trabalhar num patamar de horizontalidade com esses profissionais? 

F.- Sim, mais como... identificando-me como aluna mas consegui trabalhar mais com 

outros profissionais do que com Enfermeiros, não é? 

I.- Mais do que com enfermeiros? 

F.- É claro. 

I.- Conseguiu trabalhar da mesma forma com os Médicos como conseguiu 

trabalhar com os outros profissionais? 

F.- Foram raras as vezes. Algumas via-se que eles não esperavam que eu era estudante e 

eu também não dizia (risos). Alguns, pronto, estava identificada como estudante, por 

vezes, numa coisa qualquer, já estou lá há imenso tempo e já vi a senhora imensa vezes, 

mas ela pensava que eu era Enfermeira, ainda, por exemplo. 

I.- Disse que raramente conseguiu trabalhar no mesmo patamar, porquê? 

F.- Sim… Porque… lá está, porque eu sinto que eles sentem que… que eles é que 

dominam, que eles é que têm o poder todo, que eles é que decidem… 

I.- Quando precisava de trabalhar com o doente recorria a outras pessoas? 

F.- Como assim? Não percebi? 

I.- Se o doente tem uma questão do foro da fisioterapia, fala com o Fisioterapeuta 

directamente? 

F.- Sim… 

I.- Mas se o seu doente precisasse de uma questão para tratar do ponto de vista do 

Médico, perguntava directamente ou tinha intermediários que faziam a 

informação chegar ao Médico? 

F.- Trabalhava directamente, claro. 



4 
 

I.- Como é que era a relação com os Auxiliares de Enfermagem? 

F- (risos)… Isto tudo é um mundo porque depende das personalidades das pessoas mas, 

a ideia que eu tenho, também tenho algum preconceito em relação aos auxiliares (risos), 

tenho auxiliares na família que, a meu ver,  um não é muito bem formado e outro é 

formado e a ideia que eu tenho é que os auxiliares… primeiro, a meu ver, elas não 

deveriam estar a fazer o trabalho que estão a fazer sem qualquer formação. O meu pai 

está em Espanha, a minha madrasta é auxiliar e ela teve pelo menos um ano e meio e 

percebe de feridas e tudo se for preciso delegar, pronto, custa-me delegar, por exemplo, 

cuidados de higiene se eu sei que a senhora não consegue identificar quando pele já não 

está integra, pronto, e vai-me escapar, não estou segura, por exemplo, não é? 

I.- O que aconteceu consigo, acha que acontece frequentemente? 

F.- Ai acontece, acontece mesmo… e depois, por exemplo, eu tive na Psiquiatria o ano 

passado e fiquei horrorizada porque vi uma… primeiro, era um Enfermeiro com um 

serviço para duas alas, cada um com 20 doentes, que era para duas alas, não é? Portanto, 

era para 40, um Enfermeiro… as Auxiliares, que eram poucas, faziam praticamente 

todos os cuidados menos a terapêutica… e havia, por exemplo, uma auxiliar, que tinha 

17 ou 18 anos, que acho que não tinha idade para fazer o trabalho que estava a fazer e os 

cuidados de higiene eram uma brutalidade, era como se as pessoas fossem bonecos de 

plástico… e é essa a ideia que eu tenho em relação a todas as Auxiliares, eles vêm 

aquilo… vêem aquilo, desculpe, vêem as pessoas como objectos, lavar, é tudo rápido… 

I.- Porque é que acha que isso acontece? 

F.- Falta de formação, falta de conhecimento, falta de sensibilização por alguns 

grupos… e também é da origem das pessoas, não é? Porque eu vejo pessoas quase de… 

a rapariga de 17 anos, era quase, como é que eu hei-de dizer, dos subúrbios… não é 

subúrbios, como é que se chamam… ai… dos bairros, dos bairros sociais… 

I.- Acha que os Enfermeiros têm algum papel nessa situação? 

F.- Têm um papel de não delegar… 

I.- O que é que deviam fazer? 

F.- Eu acho que se deviam recusar a trabalhar com pessoas assim, deviam exigir, se 

queremos qualidade da nossa parte também devíamos exigir pessoas qualificadas para o 

trabalho que vamos lutar, também somos responsáveis. 

I.- Estava como o extraterrestre e ele perguntava “Com quem é que o Enfermeiro 

trabalha?”
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F.- Auxiliares, são ajudantes no nosso trabalho, ficam com tarefas mais simples, menos 

complexas… que não exijam tantos conhecimentos… 

I.- Quais os aspectos específicos do desempenho do enfermeiro? O que é o 

Enfermeiro faz que o caracteriza? 

F.- Posso dizer que o Enfermeiro deve fazer ou o que o Enfermeiro faz? 

I.- Pode ser as duas coisas… 

F.- A meu ver, o que o enfermeiro deve fazer é… organizar as suas prioridades 

consoante com o que é mais importante para o doente… isto é um bocado radical, mas 

se o doente não se sente…. não se sente bem, está com alguma debilidade emocional… 

acho que devemos priorizar as coisas para…. estar mais tempo com a pessoa e estar 

presente e não “ah, O.K., agora…”… a terapêutica é importante, obviamente, a 

terapêutica é uma prioridade, portanto, aplicar primeiro a terapêutica e depois estar com 

doente e, se calhar, deixar o… ou... não sei… os registos é uma coisa muito importante 

mas… 

I.- Isso são coisas que o Enfermeiro faz? 

F.- Não, que devia fazer… 

I.- Então o que é o enfermeiro faz na realidade? 

F.- Eu acho que ainda segue um bocado as rotinas… O.K.… verificar sinais vitais 

àquela hora, não sei quê… eu acho que é assim, eu chego a perceber que, onde estou 

agora, chego a perceber que… O.K., tinha imenso tempo, o turno concilia imensas horas 

e só em telefonemas, só em registos, em sinais vitais, em medicação, ocupei o tempo 

todo e eu não tive nem um bocadinho com o doente, não tive, não tive tempo… 

I.- O Enfermeiro devia estar mais tempo com o doente? 

F.- Sim, estar mais presente, acho que isso é que caracteriza o Enfermeiro, é a presença, 

a disponibilidade e, neste momento, os doentes dizem “Ah, são muito queridos, são 

muito queridos mas coitados não têm tempo…” Estão sempre a desculpar… alguns, 

pronto… 

I.- O que é que Enfermeiro faz de especifico que os outros não fazem? Por 

exemplo, o que é que o Fisioterapeuta faz? 

F.- Reabilita. 

I.- O que é que o Dietista faz? 

F.- Prepara as dietas… tenta consoante o metabolismo da pessoa dar uma nutrição 

adequada. 
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I.- O que é que o Médico faz? 

F.- Cura… se não cura também já diz que não é com ele…  

I.- O que é que o Médico faz de concreto? 

F.- Trata… Trata é cura… Prescreve… 

I.- E o Enfermeiro o que é que faz de concreto? 

F.- É complicado… Dá terapêutica… 

I.- Dar terapêutica é uma coisa que ele faz que os outros não fazem… existem mais 

coisas? 

F.- Pensos, quando deixam… porque agora onde eu estou, os Médicos acho que não 

confiam nos Enfermeiros… mais… cuidados de higiene… alimenta, substitui algumas 

funções…. 

I.- Qual é que acha que é, neste momento, a imagem social sobre profissão de 

Enfermagem? 

F.- Eu acho que é péssimo… 

I.- Porquê? 

F.- Eu já tentei fazer outro curso a seguir mas pronto… 

I.- A imagem neste momento… 

F.- A imagem da população portuguesa porque em Espanha já é totalmente diferente… 

tem é que o Enfermeiro só pesa, só mede, só dá injecção… muitas pessoas pensam isto, 

outras já pensam que… portanto, que pode estar disponível quando precisa mas quem é 

detentor do poder é o Médico. 

I.- Essa é a imagem social? 

F.- Acho que sim… 

I.- Acha que a profissão é menos reconhecida por isso? 

F.- Sim, obviamente, depois o reconhecimento é pouco. Eu acho que as pessoas, no 

geral, não têm a mínima noção do que é preciso estudar para ser Enfermeiro, eu acho 

que ainda pensam que [imperceptivel]  por vir fazer, pastas, procedimentos, pronto… e 

também isso do Médico também, acredito que é um bocado isso... ninguém quer 

saber… 

I.- Porque é que considera que as pessoas acham isso? 

F.- Pois… há aqui também… na generalidade creio que… também nos sítios todos por 

onde passei, noto que há assim uma desmotivação generalizada dos Enfermeiros e, 

pronto, com a desmotivação vem também um pouco o perder esta luta de provar porque 

é que se é preciso, o que é que é ser Enfermeiro… 



7 
 

I. – Quais são as áreas nobres no desempenho da profissão de Enfermeiro? 

F.- Pronto, é a questão da disponibilidade, é onde eles, por exemplo… quando a pessoa, 

ronto, está em fase terminal, por exemplo, acho que isso é o que nos faz diferentes de 

todas as profissões. 

I.- Os Psicólogos também? 

F.- Boa pergunta… pois é… não sei mas acho que também, porque é assim… eu acho 

que o enfermeiro está o dia… é assim, para o Psicólogo, tenho a ideia que vai lá de vez 

em quando, fala um bocadinho mas nós já criámos mais laços à pessoa, estamos junto o 

dia inteiro, depois acredito… acho que o que se passa quando já estamos a trabalhar, 

nós… são pessoas que estão há muito tempo, por exemplo, numa Medicina, nós criámos 

laços à pessoa e aquilo já funciona, entre aspas, como uma família, não devendo ser 

assim, mas acho que é sentido, às vezes, assim… e também… e acho que o Psicólogo 

devia intervir tanto nos familiares, como no doente, como nos Enfermeiros, porque os 

Enfermeiros também sofrem com aquela perda, pronto, e… e fazer, por exemplo, os 

cuidados a um morto somos nós que fazemos e também depois de ver o impacto 

daquela pessoa ter morrido e ainda estar a fazer cuidados… 

I.- Acha que os Enfermeiros deviam ter mais suporte nesta situação? 

F.- Ai, sim… nessa situação e em muitas. 

I.- Já passou situações dessas, situações importantes que mexeram consigo? 

F.- Sim… 

I.- O que é que acha que está diferente em si, depois destes quatros? 

F.- Mais as experiências… (risos) 

I.- Quando fala em experiências, refere-se aos ensinos clínicos? 

F.- Sim… 

I.- Acha que o ensino clínico foi o mais importante? 

F.- Não é ser mais importante… os conhecimentos, obviamente, como eu estava a dizer 

há bocado, os conhecimentos são super importantes e dão suporte e podem-nos ajudar a 

depois para… e ajudam mesmo para o ensino clínico… mas no ensino clínico é que 

depois a gente… é assim… como é que hei-de explicar… é um bocadinho isto, algo que 

eu não conheço é nos explicado na aula e eu tento imaginar, não é?… mas imagino uma 

coisa que não é o que me estão a dizer, mas eu vou para o ensino clínico e “Ah, é isto 

que me estavam a dizer…” e então aí começo a sentir, a pensar, a perceber tudo… 

I.- Faz mais sentido? 

F.- Sim, faz mais sentido. 
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I.- Quais foram as experiências mais importantes para si no ensino clínico? 

F.- Experiências mais importantes… foram, por exemplo,… felizmente, eu própria, sou 

uma pessoa muito… Ah, há bocadinho fez-me outra pergunta: O que é que eu sou 

diferente de agora? Sinto-me muito mais adulta, sem dúvida, agora é que eu percebo o 

que é ser Enfermeiro porque antes não fazia a mínima ideia, o cuidar é muito bonito e 

dedicar a minha vida às pessoas mas depois como não há reconhecimento da outra 

parte, às vezes, pronto, às vezes, a minha vontade de ser… de dedicar a minha vida às 

pessoas já não é assim tanta. 

I.- Inicialmente tinha uma vontade de dedicar… 

F.- Muito ingénua. 

I.- Acha que perdeu essa ingenuidade? 

F.- Em algumas coisas sim. 

I.- Alterou-se o desejo de dedicar essa vida às pessoas? 

F.- Como é que eu hei-de dizer… continuo a querer mas sei que vou continuar a querer 

e fiz a minha decisão e O.K, tudo bem, vou ser Enfermeira mas sei que há uma parte de 

mim que vai sempre faltar que é, e que eu dou muita importância, infelizmente, que é o 

reconhecimento social, as condições em que nós trabalhamos porque eu no início do 

curso dizia que… no início do 2º ano lembro-me de um atrito numa aula de Ética e eu 

dizia que a partir do momento… como é foi isto… a partir do momento que eu sentia 

que estava a fazer as coisas por fazer ou já não estava disponível para cuidar e só estava 

aí a trabalhar… como é que eu hei-de explicar isto… que estava só estava a executar 

tarefas e que não estava focalizada na pessoa, a partir desse momento… a partir desse 

momento eu ia ter consciência disso, não queria ser mais Enfermeira e queria deixar a 

profissão porque sabia que ia estar a prejudicar outras pessoas. 

I.- E houve alguns momentos em que sentiu um pouco isso? 

F.- Sim, no ano passado, em Psiquiatria, senti e não queria continuar o estágio mas 

implicaria um ano… mas isso aconteceu porque eu, na altura, não estava bem comigo 

mesma e não estava disponível para os outros, então, fugi. 

I.- Voltando um pouco atrás… para além de estar mais adulta sente que está 

diferente em quê? 

F.- Lá está, não sou tão ingénua do “Consigo fazer o perfeito, ai as coisas são assim, ai 

deveríamos ter este material e não temos…” O.K., agora temos de nos conformar. 
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I.- Está a falar que do ponto de vista profissional está mais adulta e do ponto de 

vista da pessoa? 

F.- Estou mais com os olhos abertos, não… 

I.- “Mais de olhos abertos?” 

F.- Sim, não acredito tanto na bondade das pessoas ou não acredito no que me dizem 

logo à primeira, pronto, ou… a encarar com mais naturalidade que as pessoas jovens 

ficam doentes e que isso é um facto, por exemplo… pessoas… O.K., acontece as 

pessoas ficarem… as pessoas jovens ficarem num estado terminal assim de um 

momento para o outro, pronto. 

I.- Está mais desperta para as agruras da vida, será isso? 

F.- É um bocado porque eu sempre… sempre fui uma pessoa… isto é mesmo…e, 

portanto, sou uma pessoa muito especial, entre aspas, sou uma pessoa extremamente 

sensível e os ensinos clínicos para mim foram muito duros, desde o primeiro. 

I.- Em quê? 

F.- Até hoje, agora mais um bocadinho… mas até hoje eu não consigo separar… o 

serviço da minha vida, aquelas pessoas que eu vejo no serviço e as pessoas que fazem 

parte do meu núcleo… querer ser a salvadora do mundo… 

I.- Tem dificuldade nisso? 

F.- Sim… ou então, por exemplo, aceitar a vontade da pessoa, quando aceito a vontade 

da pessoa vai contra ao que lhe vai fazer bem… 

I.- Conseguiu trabalhar isso ao longo do curso ou constatou isso no curso? 

F.- Constatei isso… 

I.- Já sabia disso antes? 

F.- Já sabia que era bastante sensível mas… 

I.- No que é que o curso teve impacto nisso – agravou, melhorou, manteve? 

F.- Ajudou-me a perceber melhor e melhorou um bocadinho. 

I.- No que é melhorou? 

F.- Esse bocadinho, por exemplo… 

I.- Consegue separar um pouco melhor? 

F.- Às vezes é um bocado difícil porque…. o meu namorado também é Enfermeiro, de 

outra escola, de Setúbal, então, temos experiências diferentes e trocamos mas, por 

vezes, eu faço um esforço maior, não vamos falar de Enfermagem, esquece, não quero, 

e ele, às vezes, interpreta um bocadinho mal. Ah… depois também uma coisa muito, 

mas mesmo muito… sair de um serviço e… primeiro, a minha forma de estar no mundo 
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mudou bastante, sinto-me sortuda por não estar doente, por não ter doença que me 

fique… deixe presa ao Hospital. 

I.- Dá mais valor à vida? 

F.- Sim… à relação com as pessoas, tento divertir-me mais, saio mais, dou mais valor 

aos pequenos momentos e à idade que tenho, acho que tenho de aproveitar. 

I.- Acha que isso é um ganho do curso? 

F.- Acho que sim… 

I.- O que é que acha que falta trabalhar mais em si para ser uma boa Enfermeira? 

F.- Esta parte da separação da minha vida pessoal… e a não projecção, que eu às vezes 

faço isso, alguém, pronto, a minha mãe com um problema idêntico projecto-me ou eu 

com um problema idêntico projecto-me na pessoa. 

I.- Tem a ver com aquilo que viu na prática? 

F.- Sim, sim… com alguém doente projecta-me a sentir o mesmo também, então, sinto 

um laço mais próximo com aquela pessoa, tenho pena, senti casos… e às vezes, é 

mesmo muito difícil, não sinto empatia, sinto… nem compaixão, sinto pena ou então… 

fico mesmo triste com alguma situação e fico “O.K, o que é que faço? Eu sou uma 

miúda, não tenho experiência nenhuma, essa senhora tem mais idade que eu e eu não sei 

o que é que hei-de fazer ou como é hei-de lidar com isso”. 

I.- Afirma-se frequentemente que existe uma discrepância entre a enfermagem 

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

F.- Eu concordo completamente e daí eu dizer nunca pensei que fosse tão grande. Neste 

momento, e também muito a pensar em “Ah, políticas de saúde, o que é que isso quer 

dizer, estar a estudar as políticas e não sei quê…” tem tudo a ver, tem tudo a ver, todas 

as mudanças que fazem afecta o mínimo cuidado, aumentando, por exemplo, agora tive 

num Centro de Saúde da região de Lisboa, que eu nunca… eu tive em dois Centros de 

Saúde da região de Lisboa, um bastante bom, com muitas condições, com muitos 

profissionais, muito material adequado… e outros também, num Centro que estava a 

cair aos pedaços, a equipa era fantástica, fazia o melhor que podia, com o que tinha e o 

que fazia o Centro de Saúde era a equipa de enfermagem, os Médicos não tive muito 

contacto. Desde o material, faltavam até compressas e soro, eu penso assim “O.K., eu 

estou a viver em Portugal ou estou a viver num submundo qualquer?”, a sério, revolta-

me imenso e não poder fazer o tratamento adequado, sabemos que vamos estar a fazer 

uma coisa mas não é com os ensinamentos que temos ou que não estamos a fazer o 
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melhor para a pessoa mas temos de fazer porque não temos outra maneira. Oh pá, a 

sério…. 

I.- Acha que é nesse registo que existe a discrepância entre a teórica e a prática? 

Concorda com essa discrepância e…. 

F.- Concordo…e depois… eu nunca vi a Saúde como um negócio, entrei a pensar que 

não, ingenuamente concordei completamente como o professor disse, que toda a gente 

tem direito a cuidados de saúde e que isso O.K. faz-se e que blá, blá, blá, mas é mentira, 

a Saúde é um negócio, até o Público é um negócio, uma tensão arterial…. aconteceu, 

um cuidado tão simples como a avaliação de uma tensão arterial passar de gratuita a ser 

paga, as pessoas que são doentes e as que mais precisam são as que não vão porque não 

têm dinheiro, continua a haver doentes, continua a precisar-se de trabalho dos 

enfermeiros mas as pessoas não têm poder, então, não têm saúde. 

I.- Não era gratuita, já havia custos? 

F.- Sim, mas não tantos… 

I.- Eram pagos era por outros, mas já havia custos? 

F.- Sim… não tinha pensado nisso… 

I.- O que é que alteraria no curso em relação à vossa formação? 

F.- Humm… Tanta coisa, nem sei por onde começar (risos)… não sei mesmo… Eu 

concordo… lá está, eu sou um bocado idealista e concordo… sempre vai haver esta 

discrepância, é normal haver e deve continuar a haver para nós constatarmos que o que 

está a ser feito não é o ideal a ser feito e o que está a ser feito muitas vezes não é 

enfermagem, não é? 

I.- Mas o que é que mudaria no curso? 

F.- Pois, é isso que eu estou a pensar… aprofundar temas que tenham a ver mais com a 

prática da enfermagem, mais com o dia-a-dia… 

I.- Quais os conteúdos, as matérias? 

F.- [imperceptivel]… é normal que me sinta mal em frente à equipa ou quando a gente 

vai para estágio, porque a gente não sabe praticamente nada. Patologia, sabemos pouco 

de… sabemos o básico dos básicos de Patologia, a sério… Farmacologia, incrível a 

quantidade que nós que temos que saber no dia-a-dia, pelo menos… não estou a falar 

dos grupos estou a falar mesmo dos medicamentos mais importantes e a gente sabe 

alguns grupos… 

I.- Quando falou em tarefas específicas do enfermeiro, falou em administrar 

medicação… 



12 
 

F.- Sim… lá está, o ter que saber o que estamos a fazer ao doente, é uma 

responsabilidade muito grande e assusta-me muito… pois assusta porque sei que há 

imensas coisas que tenho de aprender, não me sinto segura a administrar algo que o 

médico tenha prescrito só porque prescreveu… porque mesmo ontem, sou uma aluna 

[imperceptível] um medicamento e o insuficiente renal não pode, falei com o 

enfermeiro e o enfermeiro mudou, se eu não tivesse visto, eu que não sou ninguém, 

entre aspas, ali, o senhor ia fazer e isto inquieta-me bastante “ah, pronto vocês não faz 

mal…”, há um bocado essa postura, tanto dos enfermeiros como dos Médicos, “ah se 

tivesses feito o erro minimizasse” e há um… é o corpo da pessoa, acho que o tenho de 

respeitar ao máximo, não… tenho de ter cuidado… 

I.- Indicou que há deficit de formação nos conteúdos de Patologia e Farmacologia, 

existe alguns conteúdos sobrevalorizados? 

F.- Os modelos teóricos. Pronto, há modelos que são super-ideais, nós… O.K., devem 

fazer referência mas não andar a desperdiçarmos horas a falar deles porque não dá para 

empregar, por exemplo, o modelo Watson super completo… não dá e além do mais, já 

me estou a queixar, não há tempo para estar com o doente… neste momento, não há 

cuidados holísticos, a meu ver, tenta-se fazer, tenta-se fazer o que é importante, e a 

escola deve continuar a reforçar, tenta-se mas não dá. 

I.- Como é que está a “sentir” o 4º ano? 

F.- Em relação aos outros anos? 

I.- Sim… Em relação ao ano de profissão… 

F.- Muito mais confiante, acabei por perceber que a nossa maneira de estar em ensino 

clínico tem tudo a ver com os Professores e com os Orientadores, tudo, se nós tivermos 

um orientador repressivo, por exemplo, eu bloqueio, não funciono bem, não consigo 

fazer nada, bloqueio completamente… este, agora estou com… quer dizer… estou com 

muita sorte este ano, tive com Enfermeiros… primeiro, super boas pessoas, eu acho que 

é assim, para ser enfermeiro o mais importante é ser boa pessoa, a sério, se há boa 

vontade, o teórico aprende-se, teórica qualquer um pode aprender… o teórico e o 

prático pode-se aprender, agora ver pessoas e formar pessoas é o mais importante. Eu 

acho que é a ambição da escola, só que a escola não consegue, a escola não pode… isso 

é multidimensional, pode contribuir mas é assim as pessoas são como são, eu tenho 

colegas meus que desde o 1º até ao último são iguais, eu vi colegas meus… é assim, 

uma das coisas que me decepcionou mais no curso são as pessoas, eu pensei que ia 
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encontrar pessoas igual a mim no curso, pronto, sensíveis, dispostas a ajudar, pronto, 

com uma abertura bastante a nível relacional mas vi que não. 

I.- O impacto da escola é sempre limitado na formação das pessoas, é isso? 

F.- Exactamente. Não pode mesmo, não consegue chegar a certos núcleos que são 

importantes na enfermagem, como o emocional e o da relação porque aquilo o que se 

debita em teoria… 

I.- O impacto da escolha nessas áreas é nulo ou é mínimo? 

F.- Mínimo, eu acho. 

I.- Mas existe? 

F.- Sim e deve continuar a existir e é onde se deve reforçar mais, mas mesmo assim tem 

que estar presente que é quase impossível só por si só mudar as pessoas, eu acho que é a 

teoria aliada ao que se vive na prática que vai mudando as pessoas. 

I.- Quais foram as pessoas importantes no seu processo formativo, ao longo deste 

quatro anos? 

F.- Professores e Enfermeiros e talvez mais Enfermeiros porque são eles que estiveram 

ali a toda a hora a explicar-me, não é? Estava a pensar… colegas pouco, há pouca 

entreajuda… 

I.- Em que circunstâncias é que os colegas se mostraram importantes? 

F.-… 

I.- Ensinos Clínicos? 

F.- Não, não mesmo… (risos) 

I.- Mas reconhece-lhes um papel importante? 

F.- Sim, tem um papel importante, de partilha de experiências, por vezes algumas 

pessoas, não é? Partilha de experiências, partilha de conhecimentos, mas no ensino 

clínico não, é cada um por si. 

I.- Porque é que acha que isso acontece? 

F.- Ah, boa pergunta… 

I.- Em que medida é que os professores e os orientadores da prática foram 

importantes? Foram importantes da mesma maneira? 

F.- São importantes de maneiras diferentes, são igualmente importantes de maneiras 

diferentes. O professor serve mais para… tem um papel mais de avaliar, a meu ver, 

deveria ter o papel de… alguma dificuldade… tem de servir de moderador entre o 

Enfermeiro e o aluno, se calhar, tem de ser mais activo… 

I.- Se houver problemas o que é que ele faz? 
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F.- Tem de estar a par de tudo o que aconteça em relação ao estudante, avaliar mas não 

fazer do ambiente de avaliação algo presente, ou seja, avaliar discretamente (risos), sem 

estar a pressionar. 

I.- Em que áreas é que os professores podem melhorar o seu desempenho? 

F.- Pois… também não sei… 

I.- E os doentes? Também foram pessoas importantes no seu desenvolvimento 

enquanto enfermeira? 

F.- Claro… sim, isso é o principal, é com eles que eu aprendo mais. Aprendo mais com 

eles porque os cuidados são para eles. 

I.- Em que medida é que aprende com os doentes? 

F.-  O facto… o contacto com eles é o que me faz ir à procura de informação, é o que 

me faz crescer, não é o contacto com o Enfermeiro, o Enfermeiro explica o que fazer 

com o doente. 

I.- O doente é importante? 

F.- É central. 

I.- E como é o facto de ir a casa das pessoas? 

F.- É… às vezes é engraçado (risos)…. Por vezes bom, por vezes terrível. 

I.- Terrível porquê? 

F.- Isso também foi uma coisa que me chocou bastante, a maneira... eu nunca pensei que 

houvessem pessoas… falava-se, como sempre fui um bocadinho superprotegida de 

algumas coisas, enquanto pessoa, nunca pensei que houvesse pessoas a viver em tão 

más condições, isso foi algo que me chocou bastante e os Enfermeiros não pode fazer 

nada, os Enfermeiros não podem oferecer casas. 

I.- Como é que se sentiu quando entrou na casa das pessoas? 

F.- Mal, muito mal, até tinha vontade de chorar e sair dali (risos). 

I.- O que é a chocou mais nessa falta de condições das pessoas? 

F.- A falta de higiene, vivem como se fossem animais e não há ali dignidade humana… 

e o Enfermeiro, sinceramente, da experiência que eu tenho, pouco pode fazer mas 

também o que pode fazer pouco faz… Assistente Social, tentar… O.K. a Assistente 

Social também não pode… mas acho que podemos fazer mais… aquela situação é 

muito má mas não vamos entrar e sair a correr, que é o que na prática acontece. 

I.- Pretende continuar o seu percurso formativo? Por esta ou outra área? 

F.- Eu falei [em outro curso] mas provavelmente não vou fazer (risos)… 

I.- Foi um desabafo? 
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F.- Sim… pensei na hipótese de, por exemplo, de fazer Medicina no Algarve mas cria 

dois grandes problemas porque eu sempre quis vir para Enfermagem e não gosto de 

Medicina e [imperceptivel] social, pelo dinheiro, e acho que não seria feliz… 

I.- Porque é que não gosta de Medicina? 

F.- Creio que o próprio curso… o próprio percurso formativo muda as pessoas e tenho 

algumas provas de algumas pessoas e que mudaram bastante… 

I.- Mas disse que a escola tinha um impacto relativamente reduzido na mudança 

pessoal? 

F.- Na Enfermagem… agora na Medicina não, na Medicina acho que sim, muito,  tem 

muito a ver, a frieza que lhes é exigido pelo 1º ano, nos primeiros meses a dissecar 

cadáveres e a fazer [imperceptivel]  para a frente do doente, ainda hoje “Ah, a história 

clínica doente [imperceptivel] , não sei quê não sei que mais…” e a pessoa nem sabe… 

isso sobre-humano, é mesmo sobre-humano… 

I.- E o doente ouviu? Percebeu? 

F.- Não sei… Isto ainda se faz, isto é contra tudo não é? Às vezes, noto um bocadinho, 

às vezes, os Enfermeiros estão a trabalhar para uma coisa e depois ou pelos colegas ou 

por outras profissões é destruído, é um bocadinho… 

I.- Quando começar a trabalhar gostava de trabalhar em que área? 

F- Neste momento, não sei… não sei mesmo. Eu adorava, quando era miúda, queria ser 

Pediatra mas não queria fazer o curso de Medicina… (risos) 

I.- A área Infantil não a atrai? 

F.- Atrai… consultas, Centro de Saúde mas ao mesmo tempo, como as coisas estão, 

acho que é pouco estimulante porque não há muitas condições, eu vou querer fazer 

muito mais coisas do que realmente são feitas. Urgência Pediatrica ou… pronto, 

Pediatria no Hospital nunca passei por lá e se a mim me custa ver, numa Medicina, um 

idoso ou um adulto em fase terminal ou bastante mal com alguma doença, muito mais 

me custará ver uma criança, que adoro crianças. Portanto, não sei, não faço a mínima 

ideia… [imperceptivel] é muito giro e é, é super giro, mas a responsabilidade é enorme, 

enorme e é um serviço com muito stress, são as mães, são os recém-nascidos… 

I.- Do ponto de vista da empregabilidade, quando terminar o curso, como é que vê 

a perspectiva do emprego? 

F.- Eu vejo péssima, mas eu só peço um trabalho para ganhar experiência… mais 

experiência e ir-me embora para a Suíça, porque é o que eu quero. 

I.- Porquê a Suíça? 
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F.- Porquê? Para além de ser o sítio onde se ganha melhor neste momento, não é? 

(risos) Há uma coisa que… eu sei que é fácil ir para onde as coisas são fáceis e fugir um 

bocado disto mas eu sempre quis ir para fora e trabalhar num sítio onde não há 

obstáculos para o meu desempenho, ou seja, não quer que me aconteça não haver um 

penso específico que era preciso, o único que servia para aquela ferida porque não há 

dinheiro, não quero que isso aconteça, não me quero ver nessa situação, não quero me 

sentir impotente, me sentir frustrada, pronto, em que toda a gente fala que é mau… 

(risos)… depois também, às vezes, não somos reconhecidos pelos doentes, é pouco o 

que se ganha aqui de ter esta profissão, é um bocado uma profissão ingrata, estamos a 

dedicar-nos ao outro mas outro, às vezes, nem reconhece, por vezes, é ingrato… 

I.- E está à espera que na Suiça aconteça? 

F.- Não, lá está, eu tenho uma idealização utópica (risos)… mas lá os cuidados de 

saúde, apesar de serem privados, os cuidados de saúde são de melhor qualidade, não há 

destes problemas. 

I.- E a empregabilidade aqui? Como é que acha que está o mercado? 

F.- Está péssimo, não há, o que anda por aí, o que eu tenho visto, é que há colegas 

nossos, ex-gulbenkianos, veteranos e padrinhos, não é? Encontrei uma com um 

contracto a receber menos que uma empregada de limpeza por hora. Compensa ir para 

outro emprego, onde a gente possa fazer... onde nós possamos fazer part-times, onde a 

responsabilidade é muito menor e estou descansada da vida, não tenho vidas nas minhas 

mãos. 

I.- Era numa empresa de prestação de cuidados? 

F.- Não, era um Centro de Saúde, que contratou uma Enfermeira por contratação, uma 

ex- Gulbenkiana que estava... não tinha direito de férias, não tinha… está a receber… 

dinheiro para ela [imperceptivel], o Centro de Saúde pagava o mesmo que os outros 

Enfermeiros, ela fazia as mesmas horas, o mesmo trabalho, exactamente igual, mas a 

empresa ficava com o resto do dinheiro ela ficava com os remanescentes. Dependendo 

das empresas, também varia as percentagens, mas isso é absurdo, só vou querer 

trabalhar e aceitar bem isto, se for necessário, só para ter experiência e ir-me embora. 

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

F.- Contente mas medo, muito medo (risos). Feliz mas com muito medo. 

I.- Medo de quê? 

F.- Da responsabilidade, de ter… de não conseguir fazer o melhor. A responsabilidade 

de ter a vida dos doentes na mão…é muito complicado. 
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