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Entrevista 504 - Dora 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento) 

 

I.- A sua ideia sobre a enfermagem mudou, ao longo destes quatro anos? 

D.- Já não me lembro bem do que tinha dito na primeira, mas eu acho que tinha muito a 

noção da enfermagem mais associada a procedimentos técnicos e acho que, ao longo do 

curso, as diversas experiências dos ensinos clínicos foram permitindo ver o outro lado 

da enfermagem que é mais importante, do que a parte técnica em si. 

I.- Porque é que diz que é mais importante? 

D.- Eu acho que é mais importante porque acaba por chegar a aspectos que com a 

técnica em si não é possível perceber e esta parte, que eu digo que é mais importante, 

ajuda a complementar a técnica e a prestar um cuidado mais individualizado e mais 

adequado àquela pessoa. 

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

D.- Eu acho que tem dois aspectos seguintes: as pessoas que tiveram já contacto com 

internamento, já tiveram contactos com os enfermeiros, direccionam-se para o lado mais 

humano do enfermeiro, que está mais presente, que acompanha mais ao longo do 

internamento; as pessoas que não tiveram contacto, não estiveram internadas, não 

tiveram ninguém numa situação próxima, associam muito o enfermeiro à pessoa que dá 

os banhos, que administra as injecções… mais associado a essas técnicas. 

I.- Imagine que está num café com um extra-terrestre e ele pergunta: “O que é o 

enfermeiro faz?” O é que lhe diria? 

D.- Acho que o enfermeiro tem um papel muito importante na relação que estabelece 

com o doente e que ajuda no seu processo de recuperação, no caso de um internamento 

ou numa situação dessas. É uma pessoa que como está muito presente, tem um papel 

muito próximo com o doente, poderá orientá-lo de uma forma mais directa, com 

resultados mais imediatos nas suas escolhas pessoais… 
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I.- Mas o extra-terrestre diz “Há bocadinho estive neste café com um psicólogo que 

também me falou dessa relação…” 

D.- Ambos têm que estabelecer uma relação com o utente para conseguir que este faça 

escolhas e seja autónomo nas suas actividades mas, se calhar, eu não estou bem dentro 

do papel do psicólogo, mas se calhar o psicólogo está mais… faz mais o utente pensar 

por si e nós, se calhar, estamos junto com o utente, acho que é mais neste sentido. 

I.- Da sua experiência pessoal, o que é que acha que é mais importante no trabalho 

do enfermeiro? 

D.- O que valorizo mais no trabalho do enfermeiro é a relação que estabelece, não só 

com o utente mas também com a família. Muitas vezes a família é posta de parte e, se 

calhar, quando incluirmos a família na prestação de cuidados, e mesmo no nosso plano 

de cuidados, poderá facilitar um determinado conjunto de situações e evitar outras. 

I.- O que é que o enfermeiro faz de específico, que outros profissionais não fazem? 

D.- … [sem reposta] 

I.- Quais foram os profissionais com que trabalhou com mais frequência, ao longo 

destes quatro anos? 

D.- Com mais frequência foi com os auxiliares de acção médica… 

I.- Como é que foi trabalhar com os outros profissionais (dietistas, fisioterapeutas, 

médicos, técnicos de laboratório), enquanto estudante? 

D.- Eu acho que as pessoas aceitam bem o facto de nós sermos estudantes, e às vezes 

até se esquecem que nós somos estudantes, e incluem-nos imediatamente nas suas 

conversas, no seu dia-a-dia, nas suas rotinas… e por um lado é bom, porque nós somos 

recebidos ali e sentimo-nos integrados, mas por outro sentimos um bocado de medo, sou 

aluna, há coisas que eu não sei, se calhar tenho de ir um bocadinho mais devagar. 

I.- Essa relação processou-se de igual forma com todas as equipas profissionais de 

saúde ou houve algumas ou alguma em que essa integração não tenha sido tão 

plena? 

D.- Acho que de uma maneira geral foi assim… pronto, talvez a equipa médica, às 

vezes, fica um pouco menos receptiva à nossa participação… mas nem sempre isso 

aconteceu. 

I.- E quando isso acontece porque é que acha que acontece? 

D.- Pois, não sei… não sei se será porque nós somos alunos, porque depois vemos a 

relação que o médico tem com o enfermeiro e já não se processa bem da mesma forma. 

Isso eventualmente será por sermos alunos de enfermagem. 
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I.- Acha que são os médicos que nos vêm como alunos ou são os alunos que não se 

“chegam tanto à frente”? 

D.- Não sei… acho que pode ser um pouco dos dois, porque nós enquanto alunos 

também não sentimos ainda a confiança em determinadas coisas e, se calhar, se o 

médico nos pergunta uma vez e nós dizemos “olhe, não sei, vou ter que ir perguntar”, se 

calhar, a segunda vez já não vai perguntar, porque já sabe que, se calhar, não vamos 

saber. Mas acho que também, logo… se o médico olhar com atenção para nós e vir que 

nós somos alunos, se calhar, também não irá fazer determinados coisas… 

I.- Como é que ele vê que são alunos? 

D.- A gente traz sempre um cartão com a identificação. Que nem sempre ninguém 

olha… 

I.- Como é que vê a relação entre os enfermeiros e os médicos? 

D.- Já vi as duas situações: em que a equipa médica e a equipa de enfermagem 

funcionam muito bem, sem conflitos, sem nada, depois já vi situações em que a equipa 

de enfermagem tem de estar constantemente a chamar a equipa médica, que não dá o 

apoio necessário no serviço, e há bastantes conflitos entre as duas partes. 

I.- Como é que vê a relação entre enfermeiros e auxiliares? 

D.- Só houve um serviço em que eu notei um sentimento de superioridade do 

enfermeiro relativamente ao auxiliar, de resto, em todos os outros senti que estavam 

todos ao mesmo patamar. 

I.- Quando diz superioridade, no que é que isso se traduzia? 

D.- Era na forma como o enfermeiro se dirigia ao auxiliar, na forma como mandava, 

delegava as suas funções no auxiliar. 

I.- O que é que acha que mudou em si, como pessoa, depois destes quatro anos na 

escola? 

D.- Acho que estou mais desperta a outra… a pormenores que não me diziam nada, por 

exemplo, o próprio processo de internamento, complica muito a vida de uma pessoa e 

eu acho que não tinha essa percepção. As implicações que aquilo tem… são pequenos 

pormenores que para mim não me diziam nada e as pessoas diziam “ah, está bem, muita 

pena que eu tenho”, mas acho que agora tenho uma maior percepção sobre essas 

pequenas coisas que podem influenciar muito e trazer muita… modificar bastante a vida 

de alguém. 
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I.- Pequenas coisas… 

D.- A forma como a pessoa vive a sua situação de saúde, de doença, mesmo que não 

tenha nada a ver com doença, a sua própria vida, pequenas coisas que podem perturbar 

muito, podem modificar o seu dia-a-dia, e que antes eu não dava muita importância, que 

não me chamavam à atenção, agora numa pessoa que… alguém que eu conheço de novo 

já, se calhar, haverão outros interesses que não aqueles que eu tinha… que irei procurar. 

I.- Mas está a falar num registo muito profissional… mas a nível pessoal o que é 

que acha que mudou? 

D.- É muito complicado. Acho que me tornou mais responsável, não é que eu fosse 

irresponsável, acho que não era (risos). Acho que sim, que me tornou mais responsável 

I.- E quando diz responsável, quer dizer o quê? 

D.- Responsável comigo, responsável com os outros. Acho que me despertou mais… 

mais responsabilidade também para com a sociedade… sou muito sincera, a vinha 

coisas que não… 

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

D.- Eu acho que falta, primeiro que tudo, desenvolver mais a confiança em mim própria, 

que é para eu conseguir ter a autonomia que eu desejo ter para conseguir ser… 

I.- Porque é que acha que a enfermeira precisa de ter confiança em si? 

D.- Porque só tendo confiança em mim é que poderei transmitir confiança aos outros e 

estabelecer… e conseguir demonstrar àquela pessoa que estou disponível, que estou 

segura naquilo que estou a fazer e isso irá ajudar a desenvolver todo o processo. 

I.- O que é que a levou a aperceber que tinha essa falta de confiança, alguma 

prática, alguma experiência? 

D.- Eu acho que sim… foi uma situação em particular, fui eu a fazer um penso à 

senhora e ela olhou para a enfermeira e perguntou: “ Mas é ela que vai fazer?”. Eu tinha 

me acabado de sentar… foi em cuidados domiciliários… aquela senhora já tinha a 

ferida há muitos anos e era sempre a mesma enfermeira a fazer e depois quando fui 

eu… 

I.- Ainda por cima no território dela… 

D.- Quando fui eu, e ela sabia que eu era aluna, ela olhou para mim e… “Não é a 

menina que vai fazer?” e eu: “Se a senhora não se importar…” e ela: “Ah, então está 

bem, faça lá…”, mas ficou assim… e depois ia sempre a dizer “Depois faça assim, 

depois faça assado”, foi sempre… 
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I.- Quais os momentos que considera mais importantes, ao longo destes quatros, do 

ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal? 

D.- Um deles foi uma entrevista que nós fizemos a uma senhora para um trabalho do 1º 

ano, no jardim de Santa Maria. Nós encontrámos aquela senhora e parecia que ela… 

pedimos autorização para fazer a entrevista… e depois parecia que tudo aquilo que ela 

nos dizia era aquilo que nós precisávamos de ouvir. 

I.- Em que contexto? 

D.- Foi para um trabalho de enfermagem comunitária, foi de Gerontologia. 

I.- Qual era o objectivo do trabalho? 

D.- Tinha a ver com… com a forma como as pessoas vêm os idosos e…já não me 

lembro bem. 

I.- E porque é que a entrevistada foi importante? 

D.- Porque ela era uma senhora que vivia sozinha, ela ia para ali para o jardim para ter a 

companhia de alguém, e as coisas que ela disse marcaram-nos muito a nós todos, 

porque eram coisas que faziam tão sentido, que nós nunca tínhamos pensado nisso, e foi 

logo no 1º ano, nós ali, pequeninos… 

I.- E o que é que vos marcou nessa entrevista? 

D.- O facto de ela ser sozinha, mas ainda assim… ela já era uma senhora de idade… 

mas ainda assim ela era totalmente autónoma nas suas actividades, ela era uma pessoa 

bastante activa e participava em inúmeras coisas na comunidade… e sem ter ajuda de 

ninguém e com rendimentos baixos e ainda assim uma pessoa com uma vida bastante… 

que nos dava a nós também alguma esperança. 

D.- Para além deste trabalho de campo que referiu, quais foram os momentos, ao 

longo do curso, que foram importantes para o seu desenvolvimento profissional?  

D.- Acho que todos os ensinos clínicos contribuíram para esse crescimento, no entanto, 

os doentes, de uma maneira ou de outra, nos marcaram, não só pela sua forma de ser 

mas por aquilo que exigiram de nós e que fizeram com que nos desenvolvêssemos, não 

só como profissionais mas também enquanto pessoas. E neste último ano, penso que 

também a entrevista que nós fizemos para formação em contexto de trabalho, também 

foi bastante… 

I.- O que tratava essa entrevista?  

D.- Nós fomos ao serviço onde iríamos fazer o último estágio… neste momento… não é 

o que estou agora… e fomos fazer, perguntar ao enfermeiro-chefe como é que era isto 
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da formação em contexto de trabalho, o que é que eles faziam no serviço, como é que 

recebiam alunos e essas coisas… 

I.- Porque é que essa entrevista foi importante? 

D.- Foi importante porque aquele serviço acho que era o serviço ideal, porque tudo que 

tudo aquilo que tínhamos dado nas aulas correspondia exactamente, mas depois deu-

nos… depois a fazermos o relatório… tivemos alguns problemas com o trabalho, 

perdemos um bocado o trabalho…acho que no final, ficou um relatório bem estruturado 

e depois enviámos à enfermeira e ela deu-nos os parabéns pelo nosso trabalho. Acho 

que aquele serviço permitiu-nos consolidar aquilo que tínhamos dado nas aulas. 

I.- Em que medida é que os doentes podem contribuir para se desenvolver 

enquanto profissional? 

D.- Primeiro porque são pessoas diferentes de nós em vários aspectos e há coisas que 

nós temos que aprender a lidar. Depois porque têm exigências, que muitas vezes nós 

não estamos a 100% dentro do assunto, e que nos levam a um desenvolvimento e a uma 

pesquisa sobre determinadas situações… e depois porque nos fazem desenvolver a 

nossa prática, manual também… 

I.- Quais as pessoas que considera terem sido importantes, ao longo deste percurso, 

para se desenvolver enquanto pessoa? 

D.- Os professores no geral, mas em particular os professores que nos acompanharam 

nos ensinos clínicos. Os enfermeiros orientadores e todos os outros enfermeiros e todas 

as outras pessoas com quem nós tivemos contacto nos ensinos clínicos… e os nossos 

colegas também. 

I.- De que maneira é que essas pessoas foram importantes? 

D.- Os professores porque nos dão aquilo que nós precisamos e que nos dão o material, 

entre aspas, para podermos desempenhar as nossas funções de uma forma adequada. Os 

orientadores clínicos que nos permitem desenvolver o que aprendemos na escola, que 

nos motivam e que nos orientam para aprender mais. Os nossos colegas, não sou pelas 

experiências, mas porque nos permitem também libertar um pouco do stress. 

I.- Apenas falou em aspectos positivos em relação aos professores e enfermeiros 

orientadores, existiram algumas dificuldades na relação, por exemplo, com os 

enfermeiros do serviço? 

D.- Só houve um serviço que também que eu senti…que também éramos um grupo de 

muitos alunos, e que eu senti que estarmos ali ou não estarmos era igual. 

I.- O que é que a levou a sentir isso concretamente? 
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D.- A forma como os enfermeiros se dirigiam a nós, depois havia situações que “..então, 

mas eu vou assinar…”, porque depois era suposto os enfermeiros assinarem os nossos 

registos mas não assinaram, depois um dia lembraram-se… “…então, mas vou assinar 

um registo que nem se quer corrigi?”… foi esse… mas foi a única situação que eu 

senti… 

I.- Os ensinos clínicos que teve foram em grupos com colegas e essencialmente 

sozinha com um orientado… 

D.- Sim… apesar de sermos… estarmos lá, no mesmo sítio, os turnos nunca coincidiam, 

por isso… depois estávamos bastante sozinhos. 

I.- No 1º ano era com um professor da escola, em permanência? 

D.- No 1º ano foi, no 2º ano era uma enfermeira externa. 

I.- O que é que acha desse tipo de estágios para os que faz agora? 

D.- Eu acho que no 1º e 2º ano, para mim, faz-me sentido que esteja uma pessoa em 

permanência connosco, se calhar, talvez não faça sentido grupos de 10 alunos porque o 

professor também não consegue acompanhar adequadamente todos, mas ao inicio dá-

nos uma segurança, ainda que o professor esteja lá à frente e esteja lá sempre a olhar 

para nós, mas dá-nos a segurança “ah, O.K., se eu errar sei que esta pessoa está aqui 

para me ajudar”. Depois acho que, a partir 3º ano, começa a fazer sentido nós 

ganharmos alguma autonomia e aí faz sentido que o professor não esteja presente 

sempre, mas faz sentido que apareça de vez em quando. 

I.- Porque é que faz sentido que o professor “apareça de vez em quando”? 

D.- Faz sentido que ele apareça de vez em quando, por um lado, porque é ele que nos 

vai dar a nossa nota e convém ir percebendo a evolução, não é ir lá no início e ir lá no 

fim, acho que é importante haver um acompanhamento gradual, ao longo do ensino 

clínico. 

I.- Acha que é injusto que o professor vá só no início e no final do ensino clínico e 

depois dê uma nota? 

D.- Eu acho que é. É injusto ele ir no início e ir no fim. É injusto porque não percebe, 

entre aspas, aquilo o que nós fizemos ao longo do ensino clínico, não é com uma 

avaliação no início e com uma avaliação no final que se pode aperceber de tudo o que 

nós fizemos ao longo do ensino clínico, por isso se as avaliações forem, não lhe 

chamemos avaliações, se a permanência do professor for mais frequente, consegue-se 

aperceber mais da evolução do aluno do que indo só lá no final. 

 



8 
 

I.- Teve situações dessas: poucas presenças e depois uma nota atribuída? 

D.- Tive. 

I.- Qual é o seu sentimento sobre isso? 

D.- Eu acho que nos deixa muito desconfortáveis porque pensamos “O.K., enviei-lhe 

estes trabalhos todos e nunca disse nada, agora o orientador pode dizer aquilo que ele 

quiser porque o professor não sabe, não viu e nunca pode discutir isso comigo e aquilo 

que o orientador disser é o que vai ficar e eu não tenho grande coisa a dizer sobre isso”, 

porque no final, se houver alguma coisa, já não posso fazer nada. 

I.- Quais as dimensões que podiam ser mais reforçadas por a escola, nestes quatros 

anos? 

D.- Eu acho que ouve… pois nós até tivemos o azar de iniciar a ESEL e de iniciar a 

confusão toda, e sermos o ano de experimentação e muita coisa… eu acho que muitas 

coisas correram mal connosco, que depois possibilitaram melhorar para os outros anos. 

Depois comparando com o que havia nos outros planos de estudo, eu acho que nós 

ficamos a perder em muitas coisas e até comprando com colegas de outras escolas, há 

muitas coisas que nós não aprendemos porque, se calhar, se dá muita importância à 

relação, sinto que nós valorizamos muito, mas na fase em que nós estamos há coisas que 

nos fazem mais sentido aprender teoricamente do que coisas concretas, como a relação 

de ajuda e a empatia, por exemplo. Faz-nos mais sentido aprender Patologia, faz-nos 

mais sentido aprender Farmacologia, faz-nos mais sentido aprender teoricamente essas 

coisas do que a relação terapêutica e a relação de ajuda. 

I.- Porque é que são importantes esses conteúdos? 

D.- É importante porque depois chegamos aos serviços e depois exigem de nós… não só 

por exigirem de nós… nós mesmos exigimos porque estou perante uma pessoa ela tem 

isto mas eu não sei o que é que isto quer dizer… e depois acabo por também ter aquela 

falta de confiança, não só pela falta de destreza, mas também por não saber ao certo o 

que aquela pessoa tem, o que aquela medicação faz ou porque é que tem de fazer aquela 

medicação ou porque é que tem de fazer esta técnica. 

I.- Diz-se frequentemente que existe uma certa discrepância entre a teoria de 

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

D.- Eu acho que depende dos serviços. Há serviços em que aquilo que aprendemos na 

teoria é igual, mas há outros serviços que parece uma batalha campal e tem que se 

adaptar ao que há… depende muito. 
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I.- Quando diz “batalha campal” ao que é que se refere? 

D.- Há falta de recursos, há enfermeiros muito antigos que não estão dentro daquilo que 

se faz actualmente, há muitos doentes, há poucos enfermeiros. 

I.- Esses constrangimentos permitem haver essa discrepância entre a teoria e 

prática de enfermagem? 

D.- Eu acho que a enfermagem teórica é a enfermagem ideal e na maior parte dos sítios 

não é possível fazer-se essa enfermagem ideal porque não há tempo, porque não há 

recursos, quer materiais quer humanos, e depois muitas coisas acabam por ficar postas 

de parte e, se calhar, a verdadeira parte da enfermagem não surge por causa disso. 

I.- O que é que nesses contextos, de falta de recursos, acaba por ficar de “parte”? 

D.- Acho que, por vezes, fica de lado a relação que o enfermeiro pode estabelecer: 

“tenho muita coisa por fazer, não tenho tempo para falar com este doente agora”. 

Depois os registos que, se fossem bem feitos, podiam trazer outra… valorizar a nossa 

profissão e se calhar levar a um aumento de recursos humanos, se forem feitos como 

deve ser, que não são, que não traduzem em nada aquilo que nós fazemos no nosso dia-

a-dia, acabam também por não… 

I.- Diz que o que fica de “lado” é a parte da relação, mas durante o curso leva-se 

um “banho” de relação, no entanto, define-se a nossa profissão como uma 

profissão de relação. Como é que se sente face a isto? 

D.- Pois não sei… muito bem. 

I.- Lembra-se porque é que na altura escolheu enfermagem como curso? 

D.- Enfermagem porquê?.. Porque era a minha primeira e única opção. 

I.- Planeia fazer outras formações, nesta área ou em outras áreas? 

D.- Sim… pretendo funcionar… desenvolver-me, fazer várias formações, mas acho que 

primeiro na área da enfermagem porque, tal como eu disse há pouco, há muitas coisas 

que nós não aprendemos e isso numa primeira fase é importante desenvolver alguns 

conhecimentos e investir. 

I.- E em que aspecto é que gostaria de investir particularmente, do ponto de vista 

da formação? 

D.- Pois… agora assim, de repente. 

I.- Em que área gostaria de trabalhar, se pudesse escolher? 

D.- Se pudesse escolher, não escolhia psiquiatria. 

I.- E porquê? 

D.- Porque foi o único sítio que eu não gostei de estagiar. 
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I.- Acha que foi da psiquiatria, enquanto contexto mais amplo, ou nesse contexto 

em particular? 

D.- Eu acho que foi do contexto em particular, porque era uma situação de doentes 

crónicos, acho que talvez fosse doentes agudos, se calhar, eu tivesse gostado mais, 

porque ali acabava por não fazer muito, porque depois também eram pessoas muito 

dependentes, faziam tudo. A casa tinha muitos ateliês porque elas não estavam ao 

serviço, por isso eu não fazia nada. 

I.- Achou menos interessante a experiência mais pela ausência de actividade do que 

propriamente por ser psiquiatria? 

D.- Acho que um pouco pelos dois. 

I.- O que é que a incomoda na psiquiatria? 

D.- Ali incomodava-me as pessoas estarem ali há anos e não terem uma família que os 

acompanhasse… e a própria evolução da doença em si e a forma como elas exprimem, 

na fase de delírio, como elas exprimem os diversos sintomas, para mim fazia confusão e 

muitas vezes não sabia como é que havia de reagir, se havia de continuar a conversa ou 

de parar ali… 

I.- Sentia-se impotente? 

D.- Sim. 

I.- Em que área então gostaria de começar, se pudesse escolher? 

D.- Eu gostei muito de obstetrícia mas no [imperceptível]  (40:44)… e a área que 

escolhi para a monografia, os cuidados paliativos. 

I.- Porque é que está a trabalhar nessa área? 

D.- Porque que eu acho que a filosofia dos cuidados paliativos devia ser aplicada em 

todo o cuidado de enfermagem… e se nós tivermos bem assente aquilo que devemos 

fazer num serviço de cuidados paliativos, se calhar, iremos fazê-lo em qualquer serviço, 

seja cuidados paliativos ou em cuidados de saúde primários. 

I.- Está a falar em que dimensão dos cuidados paliativos? 

D.- O respeito pela dignidade da pessoa que, muitas vezes, não se verifica. Permitir 

qualidade de vida à pessoa, envolver a família nos cuidados, que muitas vezes fica posta 

de parte. 

I.- Acabam por ser coisas transversais… 

D.- Sim, é isso. 

I.- Qual a perspectiva de entrada no mercado de trabalho? 

D.- Acho que vai ser muito difícil. Acho que se houver, é com más condições. 
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I.- O que é que define por más condições? 

D.- Más condições: má remuneração, maus contratos, pouca estabilidade laboral. 

I.- Porque é que tem essa opinião? 

D.- Por aquilo que nós fomos vendo, nos serviços por que passámos, os enfermeiros 

recém-licenciados com maus contratos, a receberem mal, com… os nossos colegas que 

acabaram o ano passado que ainda, muitos deles, andam à procura. 

I.- Conhece pessoas nessa situação? 

D.- Por aquilo que às vezes na televisão… pelos números que são muito grandes. 

I.- Do que é que acha que pode depender arranjar um local trabalho? 

D.- Pois, não sei… 

I.- O que é que espera dos primeiros tempos de experiência profissional? 

D.- Acho que ao princípio vai fazer… vai ser uma mudança muito grande, porque nós 

sempre estivemos habituados a ter alguém responsável por nós e de um momento para o 

outro vamos passar a ser responsáveis por aquilo que fazemos, por nós próprios. E ao 

início vai ser um salto muito grande. 

I.- E assusta? 

D.- Eu acho que um bocadinho. 


