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Entrevista 505 - Elsa 
 

(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? 

E.- Da profissão em si… gosto muito dela… gosto... e já não me imagino a fazer mais 

nada, no entanto, em termos de carreira cá em Portugal está muito difícil e isso não 

entusiasma. Não em termos de exercer mas pelo facto de não poder se calhar estar… ou 

estar nas melhores condições para aquilo que trabalhei durante quatro anos e que vou 

continuar a trabalhar durante algum tempo. 

I.- Com menos condições, é o quê? 

E.- Condições é o quê… são os contratos precários que as minhas colegas que acabaram 

há pouco tempo, trabalham em empresas de subcontratados e que ganham 500 euros e 

600 euros, que é uma vergonha, ou o simples facto de, por exemplo, conseguir um 

contrato ou um vinculo com o hospital é… um sonho, uma utopia. Consegue-se ir 

fazendo algumas coisas… sendo que os ordenados também são baixos face a outros 

países da Europa e isso também não entusiasma as pessoas. 

I. – Isso é uma questão central para vocês? Para si agora? 

E.- Neste momento é... é… Vejo-me a querer começar e procuro uma de duas coisas, ou 

a procura de melhores condições ou de algo estável, por exemplo, mesmo que fosse 

ganhar 1000 ou 1200 euros, fosse o que fosse, mas podendo estar cá em Portugal e estar 

num sítio que goste, sendo que eu não tenho serviços preferidos acima de todos os 

outros ou algum que não goste mesmo, portanto se pudesse estar cá com alguma 

estabilidade e conseguisse um emprego certo… poderia perfeitamente ficar por cá só 

pela estabilidade. 

I. – Daquilo que foi a evolução da sua ideia sobre a profissão, o que acha que 

mudou no modo como viu a profissão ao longo destes quatro anos? 

E.- O que é que mudou? Mudou muita coisa… principalmente acho que no sentido que 

eu via as pessoas, eu via as pessoas um bocadinho por…e os meus cuidados e tudo, a 

minha forma de ver, é um bocadinho por compartimentos, ou seja, a profissão parecia 
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algo muito distante, muito isolado, eu chegava, fazia as avaliações e não fazia relações, 

não percebia o quão completa pode ser a pessoa, o quão difícil pode ser a sua 

abordagem, a quantidade enorme de cuidados que eu tenho de prestar e que muitas 

vezes também não estava preparada para eles, neste momento, acho que…claro que 

estou melhor, pelo menos trabalhei para isso, mas continuo a sentir um grau de 

ansiedade muito grande porque sei que ainda não estou preparada, que agora com a 

prática é que vou… 

I.- Ansiedade em relação a que aspectos em particular? 

E.- Essencialmente as questões de autonomia, porque cada vez mais nos dizem que a 

integração é cada vez mais pequena e logo a responsabilidade e autonomia que temos de 

ter em serviço é maior e isso tudo, claro, que nesta fase final, cria aqui um grau de 

ansiedade maior no sentido em que vamos ser cada vez mais responsáveis pelo aquilo 

que fazemos. 

I.- Do ponto vista social, como é que acha que a sociedade vê a profissão? 

E. – Continua muito a ver, como a profissão que dá as injecções, troca as fraldas e etc. 

Tanto quando eu digo que estou em centro de saúde dizem “ah, estás a dar vacinas” 

(risos). Não faço mais nada, intervenções comunitárias ou diagnósticos mais completos 

não existem ou se estou em hospital “ah, estás na obstetrícia, muito bem”. 

I.- Quem é que diz isso? 

E.- Colegas, amigos de outras áreas, principalmente, tudo o que tenha muito a ver com 

engenharias e também em escolares, pessoas que estão a tirar… 

I. O que é que diz? 

E.- Primeiro, pergunto porque é que acham aquilo… e depois, às vezes, digo “mas olha, 

não faço só isso…quer que eu explique?” e às vezes explico um bocadinho o que é que 

faço, por exemplo, “olha, desde que eu faço o turno dizem-me isto de uma pessoa, faz 

de conta, este caso, e eu tenho de ver isto… tal, tal…” e explico muito o que é que faço, 

às vezes é mais fácil do que estar a tentar explicar um conceito, que é a enfermagem, 

que defini-lo, até para mim é difícil, tenho toneladas de autoras que possam definir 

enfermagem, mas verbalizar isso, principalmente para pessoas que não são da área, é 

complicado, pelo que explico o que faço e a partir daí acho que consigo desconstruir um 

bocadinho porque não volta a acontecer. 

I.- Disse que “a sociedade tem uma imagem dos enfermeiro” e porque é que as 

pessoas acham isso? 
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E.- Primeiro acho que foi algo que foi sendo construído há muito tempo, pela história e 

pela evolução da enfermagem, mas também por um bocadinho por culpa nossa, também 

não desconstruímos essas imagens e às vezes é preciso fazê-lo, por exemplo, uma coisa 

que eu faço muito é quando também detecto isso em cuidados, falar com utente, 

perguntar “o que é acha? o que é que não acha?” e desconstruindo isso, porque afinal de 

contas são os principais veículos que vão difundir também a informação. 

I.- Isso é o que faz activamente para desconstruir essa imagem. E o que é que os 

enfermeiros fazem activamente para construir essa imagem, ou o que é que não 

fazem? 

E.- O que é fazem e o que é que não fazem? Fazem muito…utilizam muito a expressão, 

por exemplo, “ai eu só venho aqui dar esta remédio porque o médico mandou” ou…não 

sei… ou “isso não é função minha, a minha função é…”, agora por exemplo, sei lá… 

vir “fazer a higiene para estar mais confortável”, por exemplo, não validam tanto os 

cuidados.Isso eu acho que não fazem por sistema. 

I.- Porque é que os enfermeiros fazem isso? 

E.- Não sei… acho que se cria uma rotina…eu acho que caem na rotina… acho que é 

um bocadinho isso. Não é porque as pessoas não fazem… porque as pessoas fazem, 

falam e discutem, se calhar eu também o faço e se eu me estivesse a observar de fora 

provavelmente até havia muita coisa a corrigir, mas…mas acho que já está a mudar, já 

consigo encontrar algumas pessoas que conseguem ver isso a mudar. 

I.- Está num café com um extraterrestre e ele não sabe o que é a enfermagem e 

pergunta: o que é que o enfermeiro faz? O que é o trabalho do enfermeiro? 

E.- Então… o que eu diria ao extraterrestre era: “o enfermeiro vai cuidar da pessoa”. E 

depois ele perguntar-me-ia o que era o cuidar… e o que eu ia dizer era: qualquer 

necessidade que a pessoa tivesse, fosse ela mais física, psicológica, social, fosse o que 

fosse, nós temos ferramentas, temos instrumentos que nos permitem ajudar aquela 

pessoa nesse sentido, não quer dizer que vamos resolver a necessidade da pessoa, mas 

iríamos ajudá-la, sendo recrutando outro profissional mais competente, seja 

encaminhando ou seja simplesmente ouvindo assim o que for mais necessário, mais 

prioritário e depois ao longo do tempo ir construindo alguma coisa com a pessoa para… 

para tentar cumprir isto… o objectivo seria que a pessoa não dependesse mais de nós. 

I.- E o extraterrestre pergunta: “o que é que o enfermeiro faz de diferente que o 

distingue dos outros profissionais da área da saúde”? 
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E.- O facto de podermos… vou utilizar a palavra actuar, porque não me lembro de mais 

nenhuma… actuar na pessoa, com a pessoa… em diversas áreas, ou seja, não estarmos 

tão focados numa especificidade, por exemplo, não somos nutricionistas, mas também 

avaliamos a nutrição da pessoa, não somos sociólogos nem assistentes sociais mas 

também damos o padrão social da pessoa… o facto de não estarmos focados acho 

permite encontrar mais padrões frágeis, ou seja, mais necessidades da pessoa do que 

aquelas que se tivéssemos só focados nisso, portanto nisso eu acho uma vantagem. 

I.- Qual é a especificidade, ainda assim? 

E. – Da enfermagem? 

I.- Estamos a fazer coisas que os outros também fazem… 

E.- Continuo a dizer que é o facto de cuidarmos, ou seja, não queremos resolver só 

naquele momento mas fazer um percurso mais completo para várias necessidades… 

I.- Mas isso não pode ser julgado pelo extraterrestre como uma fragilidade na 

nossa imagem? 

E.- Pode…pode perfeitamente, o extraterrestre pode achar que é uma fragilidade… 

mas… ainda assim eu continuo a dizer que há que aproveitá-la e continuá-la, ou seja, 

acho que não é por fazermos uma abordagem mais global ou por precisamos de outras 

pessoas para nos ajudarem em trabalhos que nós não conseguimos fazer tão específicos, 

que essa fragilidade é má… não… provavelmente até é muito boa, para conseguirmos 

fazer uma abordagem… 

I.- Em vez de ser uma desvantagem… 

E.- Pode ser uma vantagem… se for trabalhada fora. 

I.- Que qualidades e actividades mais valoriza num enfermeiro?  

E.- Eu acho essencial que o enfermeiro saiba fazer duas coisas, que não são duas, que 

vêm sempre juntas, que é escutar e observar - ver a sério… porque a partir daí acho que 

90% de tudo o que é necessário vem. Outra coisa é o conhecimento, sem conhecimento 

não há bom enfermeiro, há o enfermeiro vai fazendo coisas e que pode criar um risco 

para a pessoa muito grande. 

I.- Quando estamos a falar desse conhecimento, qual é a natureza desse 

conhecimento? Em que áreas é que se alia esse conhecimento? 

E.- Conhecimento Cientifico, é isso que eu falo… 

I.- Que áreas nobres do conhecimento cientifico o enfermeiro pode ou deve 

mobilizar? 
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E.- Em primeiro diria todas as necessárias para… e que mais de adeqúem ao serviço que 

esteja a… ou seja, por exemplo, é essencial ter conhecimentos anatómicos, fisiológicos, 

químicos, farmacológicos para não haver erros terapêuticos. Ao mesmo tempo também 

é necessário ter conhecimentos também ao nível da psicologia, antropologia, sociologia 

também para integrar o outro contexto, tal como também é preciso a parte da relação, 

porque também são não houver uma boa relação também não vale a pena, porque a 

pessoa não vai aceitar os cuidados, mas essencialmente, e também muito prioritário, 

seria então os conhecimento anatómicos, fisiológicos… pelo risco. 

I.- Que actividades ou tarefas de maior responsabilidade podemos ver um 

enfermeiro a fazer? 

E.- Tarefas de mais responsabilidade num serviço ou num qualquer? 

I.- Num qualquer… 

E.- Por exemplo, eu venho agora deste módulo suporte básico de vida… não considero 

que esteja capaz, com 6 horas de suporte básico de vida, de prestar os melhores 

cuidados, portanto eu acho que uma tarefa essencial da minha parte ainda é formar-me 

devidamente neste contexto, neste… são tarefas muito importantes, são estas… tal 

como por exemplo, se for no centro de saúde dar… mesmo que seja só no planeamento 

familiar, fazê-lo da melhor forma para a pessoa não… por exemplo, não ter ali uma 

gravidez indesejada. 

I.- Falando agora das relações com outros profissionais, da experiência que teve, o 

que acha da relação entre os enfermeiros e os médicos? 

E.- Isto foi mudando muito ao longo do tempo, porque também dependeu muito dos 

locais por onde passei. 

I. A sua ideia foi mudando? 

E.- A minha ideia… tive…no mesmo ano tive exemplos de relações boas de equipa, em 

que [...imperceptível...] respeitam os limites e as capacidades de cada um, tal como tive 

exemplos de muita austeridade e… e de lutas de poderes e de evasões um bocadinho no 

que seriam as tarefas de uns e de outros, no entanto, acho que… neste momento, 

consigo visualizar uma relação mais pro-positiva do que pro-negativa, ou seja, de mais 

cooperação e de respeito do que propriamente o contrário. 

 

 

I. E a relação com os auxiliares de acção médica? 
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E.- Aí vou diferenciar contextos… porque em hospital esta relação, do que até agora 

que tenho observado, é que consegue ser boa e cooperante e de respeito, no entanto, em 

contexto comunitário - unidades de saúde - já vejo algum despique, principalmente 

porque não participam tanto nas acções da enfermagem, sendo que … não respeitam se 

calhar os espaços, os tempos, o sigilo… 

I.- O despique é isso? 

E.- É um bocadinho, é… posso dar exemplos, é… “ai agora já vou ter que ir esterilizar 

outra vez material para [...imperceptível...] gastarem na sala de tratamentos”, por 

exemplo, coisas ditas altas, em meios de corredores, abrirem portas e entrarem, 

pronto… 

I.- O que é mudou dentro de si, como pessoa, ao final destes quatros anos de curso? 

Nota que é uma pessoa diferente? 

E.- Muito… muito diferente. 

I.- Em quê? 

E.- Primeiro que tudo, sempre fui uma pessoa muito racional… mas, enfermagem 

ajudou-me a pensar ainda mais, ou seja, a não agir por impulsividade… isso mudou, 

muito… já não reajo por impulso… 

I.- Então reage como? 

E.- Por norma, tento sempre parar e ver prós e contras e depois ver o que é que faço, 

seja para o que for na minha vida, tenha a ver com a escola, fora da escola, com a 

profissão, o que for…. O que é que mudou, também mais cá dentro? Passo o dia a 

avaliar… vou na rua, vejo uma pessoa e dou por mim às vezes assim “ aquele senhor 

está triste…”, portanto avalio o ambiente… sei lá…entro ou passo por um prédio e 

meço as condições e penso “aqui devia vir a saúde pública”…enfim, montes de coisas 

que vão sendo e que são integrais, ou seja, que vão integrando aquilo. 

I.- Mas como é você se vê? Vê-se de uma forma diferente? 

E.- A postura, por exemplo? Vejo… 

I.- Em quê, por exemplo? 

E.- Eu não sei… acho que é difícil de explicar, mas tentado verbalizar isto “como é que 

eu me vejo?”. Vejo-me um bocadinho como... às vezes… vejo-me que continuo com 

uma cara de miúda, tal como entrei no primeiro ano, no entanto, a minha postura 

corporal, de ser e tudo… vejo-me mais madura, vejo que cresci… e se calhar 

comparando com outras pessoas que desde pequena que eu conheço… já tenho… não 

sei… outras atitudes, outra maneira de ser ou de pensar e de me ver… por exemplo, em 
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termos profissionais vejo-me a trabalhar… e… coisa que não vejo alguns colegas a ver 

e que não via há alguns tempos. 

I.- E acha que eles também não se vêm a trabalhar? 

E.- Não… (risos)… não, vêem. 

I.- O que é que lhe falta melhorar para ser uma boa enfermeira? 

E.- Posso melhorar tanta coisa. Primeiro de tudo, sempre os conhecimentos, aqueles 

todos que eu falei há pouco… há bocadinho e mais alguns…e isso considero que tenho 

sempre de melhorar, todos dias lembro-me de mais coisas que não sei, que tenho de 

saber e etc. O que eu que eu posso melhorar mais? Acho que também é importante 

avaliar-me sempre, ou seja, também tenho de melhorar a minha forma de me avaliar, 

acho que isso também é importante, porque temos de ser cada vez mais exigentes e não 

cair “no deixa andar”… pode acontecer ou pode não acontecer e isso logo vejo lá mais 

para a frente (risos). O que eu que eu posso melhorar mais?.. 

I.- Experiências e auto-avaliação… 

E.- Sim… acho que essencialmente… 

I.- Que experiências ao longo destes quatro anos a marcaram? 

E.- Uma experiência muito específica, que eu sei dizer… ensino clínico de saúde 

mental, unidades terapêuticas, ou aliás, comunidades terapêuticas… o que é que isto me 

permitiu ver, por exemplo, desconstruir o estereótipo do drogado, que é o desgraçadinho 

que anda ali na rua… e isso para mim foi muito importante, além de mudar a minha 

visão sobre outros, também mudou um bocadinho a minha sobre mim mesma, ou seja, é 

uma pessoa igual a mim, simplesmente tem dependência e é aí que se tem de actuar… 

isso para mim foi muito importante, posso agora não saber verbalizar, mas permitiu-me 

crescer mesmo muito. Mais experiências?... 

I.- Teve a ver com a responsabilidade? 

E.- No sentido em que… fazia a ligação logo automática entre: drogado é aquele 

desgraçadinho que está ali a arrumar carros, todo sujo… é uma pessoa na mesma. 

I.- Tem valor? 

E.- Tem valor…tem… conheci alguns em comunidade terapêutica. E o que é que pude 

perceber? Enquanto estavam lá, naquele contexto de tratamento, eram pessoas com 

vidas, com histórias, algumas muito parecidas com as minhas, outras nada a ver, que 

entraram naquele mundo da droga, mas que… eu posso encontrar pessoas dependentes, 

da droga e de outras substâncias, na rua e não ser apenas dependente, não ser o 

desgraçadinho que está a arrumar os carros… isso para mim foi uma aprendizagem, 
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uma aprendizagem  durante um mês que contactei com essas pessoas e… mas que me 

fez crescer e pensar coisas diferentes, que depois alarguei, não só nesse contexto mas 

para tudo, para tudo na vida, ou seja, o julgamento, o estereótipo das pessoas está para 

além da imagem, da barreira… uma grande aprendizagem mesmo… o estereótipo tudo 

bem, mas agora o que é que faço para desconstruir isso, ou seja, não ficar só pelo… 

I.- Saber o que é um estereótipo… 

E.- sim… saber que existe… sim reconhecê-los… foi uma grande aprendizagem para 

mim. 

I.- Afirma-se frequentemente que existe uma grande discrepância entre a teoria e a 

prática no ensino da enfermagem. Como reage a esta ideia? 

E.- Já concordei mais com ela… Principalmente nos dois primeiros anos de curso. A 

partir daí notei que, por parte da escola e dos docentes, houve um fosso em adequar, se 

calhar, a teoria à prática. Não notei muitas discrepâncias nestes dois últimos anos, não 

foi nada de tão chocante assim, que eu chegasse a uma unidade onde eu fosse estagiar e 

disse-se “não foi nada disto”, não. 

I.- E antes essa ideia tinha sido mais marcada? 

E.- De certa forma… mas também não sei será tanto essa ideia, se seria por eu ser mais 

imatura tanto na escola, como na profissão e daí parecer tudo tão novo e tão diferente. 

I.- O que é que mudava no curso, se pudesse? 

E.- Se eu pudesse o que é que eu mudava? Essa é fácil… se pudesse por mais tempo de 

prática clínica punha, por exemplo, não digo passar o ano inteiro em estágio mas às 

vezes quatro, cinco semanas num local é o suficiente para a pessoa começar a entrar no 

ritmo e aí queria aprender mais. Se calhar mais duas semaninhas… umas seis, sete 

semaninha de ensino clínico. 

I.- Mais tempo de prática clínica ou práticas clínicas mais prolongadas? É que a 

prática clínica já tem 50% do curriculum… 

E.- Se calhar é isso… mais prolongadas… talvez... experiências mais duradouras. Outra 

coisa… o que é que mudava? 

I.- Do ponto vista teórico, por exemplo? 

E. – Se agente pudesse aumentar os dias… era óptimo, para haver mais tempo para a 

parte teórica também ser trabalhada com mais calma. Vem em módulos, muito 

concentrados e nada aprofundados… e o resto é para fazer em casa… para algumas 

pessoas funciona e para outras não, se calhar encontrar aqui um meio termo… mas 

como os dias têm limite (risos)… 
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I.- Do ponto de vista teórico, dos conteúdos, ao longo dos quatro anos, o que é que 

acha que devia ter sido mais trabalhado? 

E.- Claramente e sem dúvida nenhuma: fisiologia e farmacologia. É do que eu mais me 

deparo com surpresa por não me lembrar ou saber e que tenho de ver… sei os 

mecanismos, sei como é que a pessoa funciona, fisiologicamente falando, mas às vezes 

não consigo ir buscar aquilo imediatamente… não tanto fisiologicamente, mais na 

terapêutica. No entanto, é essencial também a pessoa saber, se não sabe ir procurar. 

I.- E porque é importante saber disso? 

E. – Principalmente pelo risco inerente, não é? Porque é uma grande responsabilidade 

administrar uma terapêutica que não era a correcta, por exemplo, ou que não sabemos 

bem o que é e se calhar nem tem nada a ver com aquela pessoa, ou seja, seguir 

realmente os passos todo e isso é muito importante, não cingindo só à terapêutica, à 

prática de enfermagem. 

I.- Temos [...imperceptível...] errado e que ou não considerarmos o outro como um 

todo holístico numa colheita de dados [...imperceptível...] erros, naturezas 

diferentes? Responsabilidades diferentes?  

E.- Diferentes, mas ambos muito importantes, por exemplo, temos primeiro 

[imperceptível] ...de vida, temos de saber reverter a situação… ao mesmo tempo, numa 

colheita de dados, por exemplo uma pessoa que seja alérgica ao medicamento ou que 

tenha tido uma patologia anterior não descrita… sei lá… uma epilepsia ou coisa do 

género, também vamos incorrer num grande risco… portanto sim, considero as 

colheitas de dados muito importantes e se houverem dados que vão sendo colhidos ao 

longo da interacção com a pessoa, também acho super importante que depois sejam 

escritos e passados, sejam não só escritos, mas como é algo de novo também passado na 

passagem de turno. 

I.- O que é que a chamou mais à atenção, que a marcou mais, que achou mais 

interessante: a comunidade ou o hospital? 

E.- Já tive fases… já tive muitas fases… Inicialmente gostava muito de comunidade, 

entretanto, gostei muito, muito também de estar em hospital, era algo que inicialmente, 

nos primeiros… no primeiro ano, essencialmente, não gostei muito… passou-me 

mesmo ao lado… neste momento, não tenho preferências. Acho que, não quero estar na 

situação de “sentada numa secretária não tenho ninguém para falar”, isso “santa 

paciência”, não ando nisto há quatro anos para ficar numa secretária, mas trabalho em 

qualquer lado. 
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I.- Os ensinos clínicos são um momento importante, e porquê? 

E.- Porque é aí que… eu acho que é aí que nós aprendemos. Uma coisa é “comermos” 

livros e conhecimentos teóricos, meter tudo cá para dentro, mas é importante interagir, 

porque lá não temos - “primeiro fazemos isto e depois fazemos daquilo”-, lá é a 

realidade temos as pessoas à nossa frente, nós mesmo com as nossas limitações e aí é 

que vamos aprender a trabalhar seguro o que fazemos de prático. 

I.- Que pessoas é que foram importantes neste percurso dos ensinos clínicos, para a 

sua progressão, evolução desenvolvimento? 

E.- Os orientadores clínicos, que inicialmente estavam no escolar e o orientador clínico 

vinha da escola, foi importante… acho que faz sentido no início ser alguém da escola a 

acompanhar, se possível…faz sentido para a pessoa também não cair um bocadinho 

no… é largado no serviço e… fica ao “Deus dará” com o orientador do local de estágio, 

mas depois também faz sentido ser o orientador do local de estágio, a partir de um certo 

momento, diria mesmo no 3º ano, a ser ele a acompanhar e o orientador clínico da 

escola fazer só intervenções mais pontuais. Esses dois elementos foram essenciais. Um 

terceiro elemento, que vem em segundo lugar… os colegas… muitas vezes facilitam, 

muitas vezes dificultam, há que saber trabalhar isso. 

I.- E os professores? 

E.- O orientador da escola é o professor… 

I.- Outros profissionais? 

E.- Outros profissionais… sempre me dei muito bem com eles, mas não foram 

importantes ou cruciais para… 

I.- E os doentes? 

E.- Os doentes... no meio disto tudo ficam muito bem, porque são os primeiros. Mas eu 

aí já não considero tanto como sendo mais ou menos importantes, porque já nem coloco 

essa questão…são os primeiros, são os mais importantes e… é sempre de quem eu gosto 

mais de receber feed-back. 

I.- Dizem que os doentes podem ser importantes para me desenvolver 

profissionalmente… 

E.- Concordo… plenamente…primeiro porque, eu pessoalmente, quando vou para 

ensino clínico não me importo… ou seja, não me importa tanto se a nota vai ser um 17, 

um 18, um 16 ou um 15, se gostam de mim, não gostam de mim, se o trabalho estava 

tão bem feito ou não. Importa-me que a pessoa diga que gosta do que estou a fazer… ou 

a fazer com ela…importa-me que a pessoa esteja bem e se sinta bem, isso é o que mais 
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importa, ou seja, dou mais valor ao feed-back e se for negativo, eu vou perguntando 

“está a gostar do que eu estou a fazer?”, “o que é que me sugere?”, porque acho que é 

essencialmente a pessoa que nos dá ferramentas para melhorar os cuidados…não é mais 

ninguém… acho que é o principal…e são…a diferença de sugestões e até foi o que veio 

influenciar um bocadinho a minha monografia. 

I.- É essencialmente sobre o quê? O tema base… 

E.- É a saúde da mulher, é o puerpério, neste caso, é a capacitação do CAE no 

aleitamento materno naqueles três dias de internamento. 

I.- Porquê esse tema? 

E.- Porquê este tema… primeiro que tudo o grande condicionalismo para escolher o 

tema é que era em grupo… um grupo… que as quatro elementos do grupo gostasse do 

tema… e então o tema… o único tema em comum era a saúde da mulher, então dentro 

disso o que é que a gente ia fazer? Como a escola faz isto por sorteio, calhou no sorteio 

o aleitamento materno… dentro disso o que é que gente viu? O que é que a gente pode 

trabalhar aqui? E das quatro, o que nós sentimos é que mesmo por feed-back, 

verbalizações… é que o pai sentia-se um pouco posto ao lado, estava ali os 3 dias, era o 

tal E.T., chegava e estava ali a pairar, então, tentamos perceber o porquê disto 

[imperceptível] para melhorar cuidados de enfermagem, ou seja, é o feed-back dele que 

nos interessa. 

I.- Nos ensinos clínicos como é que foi a relação, enquanto estudante, com os outros 

profissionais? 

E.- Foi boa… sempre me respeitaram muito e não puseram em causa o facto de ser uma 

estudante, ou seja, sempre… se eu dava alguma indicação, por exemplo, de alteração do 

doente ou que não estava a reagir bem a uma terapêutica ou que não se estava a 

alimentar e que era preciso mudar a dieta ou que precisava que a psicóloga fosse lá, 

qualquer coisa… sempre respeitaram muito… os outros elementos também da equipa… 

I. Foi um trabalho nesta base… de profissional? 

E.- Foi horizontal… eu não senti que houvesse qualquer descriminação… 

I.- Com todos os profissionais que trabalhou? 

E.- Com todos… 

I.- Em relação aos médicos, alguma particularidade? 

E.- Não… por enquanto não… 

I. – Não houve intermediários na relação com outros profissionais? 
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E.- Eu não me recordo muito no início… no primeiro e segundo ano, porque aí acho que 

a minha abordagem era muito mais limitada ao orientador, mas a partir do momento que 

criei mais autonomia, não… não precisei de intermediários porque deram-me autonomia 

para ser eu a tratar, desde o momento que avisasse, claro, quem estava comigo daquilo 

que estava a fazer. 

I.- Um estágio com um grupo de colegas e com um docente da escola em 

permanência e um estágio em outros moldes, sem um docente da escola em 

permanência… Isto traduz-se em diferenças relevantes? 

E.- Traduz-se… traduz-se porque se for um docente da escola, no inicio do ano, como 

eu disse há bocadinho… no 1º ano, 2º ano ainda estamos verdes, completamente 

verdes… se calhar em alguns locais não é bom “largar” os alunos e aí acho que se 

justifica levar alguém e de referência da escola, que não precisa de interferir na 

dinâmica, porque nem sequer é suposto, mas está ali para que se for preciso alguma 

coisa… mas ainda assim considero que, se for o professor da escola com os alunos, 

facilita a aprendizagem. 

I.- Se for preciso alguma coisa… pode ser o quê? 

E.- Tudo… uma dúvida teórica… pode ser um: “…não ser fazer isto…”, “…quando é 

que eu começo…”, “…acabei de dar banho àquele senhor o que é que eu faço agora…”, 

por exemplo, tudo isto, acho que se for o professor da escola, neste início, faz sentido 

porque acho que está mais predisposto a perceber as limitações dos alunos. Na 

orientação clínica, os enfermeiros de serviço, acho que esperam muito a eficácia, eu 

notei isso o ano passado, que a minha orientadora ficou super contente porque eu ao 

segundo dia, peguei e disse que não precisava nada dela e despachei-me sozinha e fazia 

as minhas coisinhas e só ia dizendo o que é que fazia… e isso é uma coisa que eles 

valorizam imenso e que eu continuo a notar que valorizam que é a autonomia… ou seja, 

acho que isso faz sentido se calhar começar a haver, a partir já do 3º ano, que entra 

várias especialidades. 

I.- Como é que foi trabalhar com os doentes e com as suas famílias? Por exemplo, o 

ir a casa das pessoas, teve essa experiência?  

E.- Sim… já várias vezes. Cuidados continuados e visitas domiciliárias… e desde o 

primeiro ano, todos os anos tive essas experiências… e gosto, gosto imenso… já não me 

sinto incomodada com os cheiros, como me sentia, coisas que trabalhei que já não me 

incomodam e não me preocupo tanto com o que estou a sentir, mas principalmente às 
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vezes de ver o ambiente acho que, por exemplo, o facto de ir agora a casa de uma 

pessoa há tanta coisa que antes não via e que agora vejo e isso tudo.  

I.- O quê, por exemplo? 

E.- Tudo… a arrumação da casa, às vezes nos campos da indisponibilidade de estar 

limpa, ao mesmo tempo que consigo estar a falar com a pessoa e consigo, sei lá… se for 

preciso fazer um penso, um injectável… 

I.- E antes centrava-se em quê? 

E.- Não sei… como não me conseguia centrar em tudo, privilegiava o cuidado que 

estava a fazer (risos). 

I.- Em termos de projectos profissionais, o que é que pensa dos seus projectos? 

E.- Os meus projectos de futuro… primeiro que tudo, penso em arranjar trabalho, coisa 

que dizem que está muito difícil por cá, sendo que uma das opções é ir trabalhar para o 

estrangeiro, tendo a Suíça como prioritário no sentido em que recebi um convite 

específico para lá, que não é por empresa, é por um contacto de uma pessoa conhecida, 

que assegura condições, não só monetárias mas também de evolução profissional, ou 

seja, o que eu sinto é que nós cá estamos um bocadinho estagnados. 

I.- Em quê? 

E.- Até posso arranjar um trabalho no Hospital, faz de conta… e até estou lá a trabalhar 

há um ano ou há dois anos… e pronto ao fim de dois anos vou tirar uma especialidade, 

porque quero, porque tenho de prestar o meu serviço, seja pelo que for… tem que ser 

por motivação minha, tem de ser paga por mim, reduções de horários nem sempre 

existem… vai-me permitir ter cuidados melhores e mais diferenciados mas, por 

exemplo, não me vai dar nenhuma modificação em termos de ordenado, por exemplo. 

Sendo que cada vez mais a nossa vida está muito condicionada também pelas questões 

monetárias e as remunerações e isso entusiasma-me o facto de lá fora poder ganhar 

mais, por ter mais progressão na carreira e ser valorizada essa progressão… e também 

por reconhecimento social e não só profissional. 

I.- Há alguma área que gostaria de investir, no ponto de vista da formação? 

E.- Não tenho uma área específica. Acho que quando estiver num local e se gostar de lá 

estar, acho que o importante é eu formar-me mais especificamente nesse local que 

estou, independentemente da área que seja, porque é o que eu digo, não tenho nenhuma 

área predilecta em relação a todas as outras. 

I.- o que é que mudaria no curso? 

E. – O que é que eu mudaria no curso? Diminuiria o número de vagas (risos). 
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I.- A quem? 

E.- A muita gente… muita gente a entrar por ano e perde-se tempo e espaço na 

aprendizagem. Vocês não têm tempo… os professores não têm tempo para leccionar 

com calma, porque só têm uma hora, porque a seguir vem a outra turma, poderia ser 

diferente se calhar se houvesse menos gente e em termos de espaço físico, também se 

torna pequeno para tanta gente. E também porque não há muito emprego lá fora e 

realmente e estão se a formar… é um bocadinho o que me disseram há pouco tempo: 

“estamos a formar enfermeiros ou para o desemprego ou par se irem embora de 

Portugal”. 

I.- Quais são as suas expectativas sobre a empregabilidade? 

E.- Aqui são baixas… são baixas… ou serão um bocadinho mais altas se o vinculo for 

mais precário… se o vinculo em si, o contrato for mais precário, porque isso não gera 

estabilidade… 

I.- E do que é que depende conseguir arranjar um trabalho? 

E.- Neste momento, de cunha. É o que eu considero cada vez mais. Ao longo destes 

quatros anos, aconteceu-me uma única vez dizerem-me,  foi o ano passado, “se tivesses 

a acabar o curso ficavas cá a trabalhar”, mas este ano não espero que venha nada daí, 

porque entretanto as pessoas que eram precisas, por exemplo, entraram. Agora é 

distribuir currículos e é um bocadinho ficar à espera, porque quem não tem cunha não 

passa à frente. 

I.- E o currículo pode ser diferenciador? 

E.- Deveria de ser, mas acho que não é. Pelo que me dizem não é assim tão 

diferenciador quanto isso. Acho que é um pro-forme. 

I. É uma lista, uma nota? 

E.- Eu acho que… não considero que seja por aí… pelo menos pelo que eu tenho visto 

das pessoas que acabam com média de 10, como as que acabam com a média de 15 ou 

17 entrarem, como as que fizeram presenças, formações extra-curso e outras que não 

fizeram nenhuma entrarem… enfim. 

I.- Conhece muitos colegas que acabaram o curso e não estejam a trabalhar? 

E.- Muitos… 

I.- Qual é o sentimento dessas pessoas? 

E.- Essas pessoas estão completamente frustradas, porque não querem ir trabalhar para 

outras coisas, que não enfermagem mas estão a ver que precisam de trabalhar. Algumas 
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já vão encontrando um ou outro emprego, contrato de 3 meses, 4 meses, 5 meses, sem 

perspectiva. 

I.- Que sentimento pessoal, no final destes quatro anos? 

E.- Essencialmente muito contente, muito feliz, destes quatro anos, e esse é o que 

prevalece acima de todos os outros. 

I. – Porquê? 

E.- Porque correu bem… foi bom…gostei… e dá-me ânimo para continuar daqui para 

frente, apesar de tudo, não quero deixar enfermagem para traz. 

I.- … e o apesar de tudo?… 

E.- O apesar de tudo é o emprego, foi o estudar, foi as dificuldades, o trabalho, as 

frequências, etc. Apesar de tudo, dessas pequenas dificuldades que nós vamos gerindo 

no dia-a-dia, dá-me gozo superá-las para andar mais para a frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


