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Entrevista 3.03 - Claudia 
 

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

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

consentimento) 

 

I.- Como acha que evoluiu a sua ideia sobre a profissão?  

C.- Já não me lembro bem do que é que disse no início... mas dá-me a ideia que 

fazemos cada vez menos... Para além de existirem muitas mais profissões... dietistas por 

exemplo. Apesar de ser uma profissão que é a do... o enfermeiro porque... trata da 

alimentação. Claramente que ele tem mais competências para decidir, na dieta, em 

conjunto. 

 Acho que sim, de certa forma sim. De certa forma. Nem sempre estamos 

informados o suficiente para dar resposta a determinado tipo de coisas e havendo outras 

pessoas que sabem dar resposta acomodamos-nos um bocado a isso. Mas isso claro 

depende de enfermeiro para enfermeiro. 

I. - Será que isso se cruza com uma ideia que é a de que: “sabemos um bocadinho 

de tudo e não sabemos muito do particular”? 

C. - Talvez, eu acho que o que é muito valorizado é a especialidade, de determinada 

área e isso é bom, mas enquanto não tiver a especialidade, é isso. É saber um bocadinho 

de tudo e não saber muito sobre... 

I. - Como acha que os enfermeiros são vistos? 

C. - Acho que as pessoas agora já têm uma ideia diferente, as pessoas agora já 

conseguem ver o enfermeiro como... pelo menos ao nível do internamento hospitalar, 

como uma pessoa que acompanha mais a pessoa que está internada têm uma ideia mais 

definida, e se calhar antigamente isso estava mais... que era mais receber ordens fazer o 

que o médico diz, acho que já não têm essa ideia. 

I.- O que acha que ao longo do curso experienciou que confirma essa ideia que era 

generalizada?? 

C. - Sim, tenho vindo a confirmar... a maioria das pessoas penso que olha para os 

enfermeiros dessa perspectiva. Que está mais disponível que passa mais tempo com o 

doente, apesar de... mas mais do que outros profissionais. 
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I.- A ideia inicial era medicina. 

C. - Era e é. Voltou a ser (risos). Porque cada vez me identifico menos com o curso e 

depois com a profissão e talvez por isso sinto que tenha voltado. Porque acho que é 

pouco exigente e não é estimulante o suficiente. Acho que no fundo é por isso. 

I. - O que é isso de “pouco exigente”? Em particular o que acha que podia ser 

mais... 

C.- É talvez nesse aspecto. O dos conhecimentos... São conhecimentos muito gerais em 

determinadas áreas e pouco específicos. E depois há muitas coisas do senso comum que 

são muito exploradas em detrimento se calhar de bases mais científicas. Em termos de 

fisiologia ou fisiopatologia. Por exemplo vamos falar da cadeira de pediatria que nós 

tivemos.. Foi falar sobre... a dor.. sobre a hospitalização, sobre a comunicação sobre os 

pais a importância dos pais durante o internamento, e eu acho que isso é muito  

extremamente importante, mas ... quer dizer nós para sabermos prestar cuidados a um 

criança temos que saber que doenças específicas tem a criança, porque é que a criança 

está internada, com que patologia e isso não nos foi dado. E depois quando nos 

questionam e nós chegamos a estágio: “então mas vocês não deram nada disto de 

patologia?” E nós... “Não...” “Então tens que ir estudar” E nós: “pois, pois, nós 

sabemos...” 

 E depois alguns professores: “Então mas qual é que é a vossa dificuldade em ir 

estudar patologia?” E nós... “a minha dificuldade em ir estudar patologia não é 

nenhuma, mas quer dizer, eu também posso fazer o curso em casa por correspondência, 

também não tenho dificuldade em estudar a comunicação e a dor! 

I. - Partilha essa ideia com outros colegas? 

C. - Sim! 

I. - E essa ideia é de agora? 

C. - Não. Já mudei mais, o ano passado, ou no final do 2º ano. Mas é quase todos têm 

essa ideia. 

I. - Porque é que isso acontece? Tem uma teoria que ajude a explicar porque é que 

isso acontece? 

C. - Não consigo perceber. Porque isso é fundamental para depois se conseguirem 

prestar cuidados de qualidade e no fundo o grande objectivo é esse: é formar 

enfermeiros competentes e dar formação para isso. Não se sei tem a ver com o Bolonha, 

com termos mais horas de trabalho autónomo, ou da junção das escolas com o novo 

plano de estudos. 
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I. - Com essas ideias algumas pessoas podiam-na acusar de defender um modelo 

biomédico? Não? Como reagiria? 

C. - Sim, lá está só que eu acho que nem 8 nem 80, e acho que o curso em termos de 

modelo biomédico é uma coisa que... está insuficiente, acho que é muito importante o 

modelo humanista digamos assim e a parte humana é extremamente importante. E isto 

eu... eu digo da parte biomédica não é para dar menos valor ou desvalorizar a parte 

humana. Não tem nada a ver, acho que é muito importante e é essencial. Mas 

efectivamente acho que não... há falta de equilíbrio. Durante o curso não nos pedem 

isso. 

I.- Implicações para a profissão? 

C. - Acho que se vê as pessoas com menos importância com menos reconhecimento, 

uma pessoa chega lá fora e vou... se calhar as pessoas que acabam um curso...  chegam 

lá fora nos primeiros dias de trabalho, e é sempre tudo muito novo, a maioria das 

pessoas diz que se começa a aprender quando se começa a trabalhar e não é 

necessariamente no curso que se aprende, mas eu sinto que temos menos preparação 

para isso.  

I.- Falámos em áreas que estão subdesenvolvidas do ponto de vista do 

desenvolvimento curricular, alguma área que ache que possa estar demasiado 

desenvolvida? 

C. - Talvez... Relação de ajuda. Eu tive duas cadeiras de relação de ajuda durante o 

curso, com os mesmos conteúdos, uma de opção e depois no ano seguinte.. pimba! 

Relação de ajuda... “ah, ok! eu já fiz isto, mas se calhar vou ter que fazer outra vez”. 

Acho interessante, acho que ela deve existir, mas é uma vez, não é duas.... 

I. - Voltando um bocadinho a si. Voltou à ideia de Medicina, ou seja,  planeia fazer 

isso? 

C. - Sim, planeio. no final do 1º ano eu achei. “ ah afinal até tou a gostar deste curso”... 

E gostei, no primeiro ano. Mas se calhar no primeiro ano não tinha noção de muita 

coisa, por que se calhar agora já tenho mais, (não quer dizer que tenha muita). 

I. - Em termos concretos o que planeia fazer para poder ir para o curso de  

medicina? 

C. - Então... primeiro já estive a ver as vagas para licenciado, mas as vagas para 

licenciados fecharam na maioria das faculdades em Abril, mas eu só sou licenciada em 

julho. Estou a falar na faculdade de medicina em Lisboa, no campo Santana abrem 

vagas mesmo para licenciados. Também já pus essa hipótese do curso do Algarve, mas 
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também já estive a ver e as vagas também são em dezembro. Vou ter que estar sempre 

um ano como licenciada, sempre um ano parada. E tenho a hipótese de começar a 

trabalhar pó ano (se arranjar emprego) e depois fazer os exames nacionais. 

I. - E há apoio familiar? 

C. - Sim. Totalmente. Dos meus pais. Se não tivesse o apoio deles, não conseguia fazer 

isto. 

I. - Eles sentem isso como um bom investimento da sua parte? 

C. - Sim, sim, sim, porque também sentem isso. Os meus pais dizem que me viram 

estudar mais no secundário do que viram agora.. E é verdade (risos). 

I. - Qual é a ideia sobre empregabilidade neste momento? 

C. - Tenho a impressão que é muito complicado porque para além de não estarem a 

contratar muitos enfermeiros, aqueles que contratam ficam a recibos verdes. Isso não é 

seguro. Nem é a condição ideal para trabalhar, ouço de pessoas que estão a trabalhar a 

recibos verdes há mais de um ano... 

I. - Num cenário destes o que acha que depende para começar a trabalhar. Que 

factores? 

C. - Primeiro depende de mim, procurar. Inicialmente se calhar tenho que fazer um 

procura alargada em termos de área. Queria em Lisboa, mas tenho que procurar um 

bocadinho mais fora disso. Eventualmente cunhas né? Elas existem.  

I. - Experiências importantes nestes 4 anos? 

C.- Alguns estágios. O estágio de pediatria foi um estágio que me marcou pela positiva, 

foi um estágio que eu gostei de fazer. Embora não tenha tido tempo de desenvolver 

algumas coisas que deviam ter sido desenvolvidas, mas foi um estágio que gostei de 

fazer. Mas agora mais recentemente foi um estágio de comunitária, em São Tomé.  

I. - Em Erasmus? 

C. - Não é aquele acordo.... Eu inicialmente queria ir fazer Erasmus, mas não consegui 

porque não abriam vagas ou porque as vagas eram preenchidas por outras pessoas, mas 

depois surgiu a hipótese de ir para são Tomé. Estive lá quase 3 meses. 

I. - O que foi importante, pessoal e profissionalmente? 

C. - Muita coisa... Primeiro... Nunca tinha morado com amigos... Morei lá com 2 

amigas. Estivemos a morar as 3. Depois foi conhecer uma cultura completamente 

diferente, num sítio completamente novo. Foi muito bom descobrir o país e as pessoas. 

Apesar de ser mito diferente e de não terem um trabalho fácil, marcou-me algumas 

experiências. 
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I. - Como era a enfermagem lá? 

C. - Os enfermeiros lá, quando eram são tomenses, a maioria ia tirar o curso para 

Angola ou para Moçambique e depois voltavam para exercer. O trabalho que eles 

faziam lá era um bocadinho limitado pelas condições, mas eram pessoas bastante 

interessadas, os enfermeiros eram pessoa bastante interessadas. É um trabalho diferente 

do cá, por que não há recursos, lá os enfermeiros passam prescrições de alguns 

medicamentos. 

 Lá os enfermeiros passam as análises e vêem os resultados das análises. É 

diferente, porque normalmente, como há pouquíssimos médicos o enfermeiro faz um 

bocadinho de tudo. Fora da cidade onde nós estávamos a estagiar, ia lá um médico de 

manhã e pronto...e fazia tudo, saúde infantil etc. 

I. - Pessoas importantes ao longo destes 4 anos para o desenvolvimento pessoal? 

C. - Alguns colegas. Partilhamos muitas coisas, principalmente com as pessoas que 

estamos em estágio. Em termos... Porque há situações que vivemos juntos. Tenho uma 

colega minha que praticamente desde o 2 ano temos feito os estágios todas juntos e as 

experiências são muito parecidas. 

I. - Para além dos colegas? 

C.- Os meus pais claro, apesar de não concordaram muito que eu estivesse dentro da 

enfermagem, apoiaram-me sempre. 

I. - Porque não concordavam? 

C. - Achavam que eu não tenho perfil para ser enfermeira. Nem é perfil, é vocação, a 

minha mãe disse-me que nem era perfil, era vocação, que era preciso e está muito ligado 

ao gostar daquilo que se faz. 

 E também porque como a minha ideia foi sempre medicina eles acharam que eu 

estar a entrar em enfermagem, e ter continuado e não ter tentado outra vez, foi demorar-

me um bocadinho... 

I. - Como foi o trabalho de equipa com outros profissionais? Integrou-se? Houve 

equipas com que é diferente trabalhar? 

C. - Não acho que não, acho que consegui trabalhar bem com os outros profissionais, 

talvez menos com médicos, porque nem sempre estão lá quando eu estou lá. 

I. - Como se posicionam os enfermeiros nas equipas onde passou face a outros 

profissionais? São iguais com todos? Por exemplo: com os médicos? 

C. - Talvez sim com os médicos talvez não estejam tão à vontade, mas depende muito 

dos sítios, depende muito. Agora estou num sítio onde há um trabalho de equipa e talvez 
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seja um dos poucos sítios onde eu vejo que há decisões tomadas em conjunto. Estou em 

hospitalar, há decisões que são tomadas em conjunto. E há decisões mesmo ao nível da 

terapêutica. Por exemplo diz: “este doente estava a precisar de aumentar a dose de 

medicamento, por exemplo de uma analgésico”, o médico ouve e se for preciso mesmo 

deixa mesmo a decisão com o enfermeiro. 

I. - Centrando no em si, estes 4 anos não foram indiferentes em si. Em que é que 

está diferente? 

C. - Acho que sim, estou mais desperta, estou mais desperta para observado algumas 

coisas. Ao nível familiar da família. Familiares em relação ao doente. Em estágio. Sem 

ser isso.... 

I. - Mas mais pessoal? 

C. - Em quê concretamente... não sei... 

I. - Teve estágios noutros contextos que não fossem em hospital ou centro de 

saúde? 

C. - Tipo em lares? 

I. - Sim por exemplo. 

C. - Não gostei muito porque não fiz nada, foi mais como animadora vá, do que 

propriamente ao nível de enfermagem ... Era um lar que não tinha muita gente, só tinha 

senhoras, era um lar pequenino, estava eu mais três colegas minhas. Éramos 4, nem 

todos os dias lá ia o enfermeiro. O enfermeiro ia lá mais para organizar a medicação, 

portanto... 

Surpreendeu-me pela positiva, quase nenhuma pessoa, mesmo aquelas que estavam 

acamadas tinham ulceras depressão. 

I. - Não se identifica com essa dimensão de “animador”? 

C. - Tendo em conta que eu estava a fazer um curso de Enfermagem e via os meus 

colegas a fazerem no centro de saúde continuados... Acabei por não desenvolver 

algumas coisas, nomeadamente ao nível dos cuidados continuados. 

I. - E falando sobre cenários de início da vida profissional. Qual seria o cenário 

ideal para começar? 

C. - Pediatria. Hospital... ou... Centro de saúde nos cuidados continuados, seriam as 

áreas que eu acho que... Eventualmente me veja como enfermeira (risos). 

I. - Teve estágios com docentes presenciais e sem docente, o que diz sobre isso? 

C. - Acho que é bastante importante, porque aquilo que nós aprendemos na escola 

supostamente é o mais correcto, não é? Nem sempre é o que os enfermeiros fazem, e o 
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facto de termos lá uns professores. Obriga-nos a fazer as coisas como nós aprendemos, 

ou seja obriga-nos a fazer as coisas bem feitas  se calhar com alguns enfermeiros... Que 

não fazem como nós aprendemos, iríamos começar a fazer de outra forma ou então não 

aprendemos e por isso acho que de início é importante fazermos estágios com os 

professores. 

I. - Externos ou internos? 

C. - Acho que foi externo, mas conseguiu-se fazer um bom trabalho de transição. 

I. - Um último sentimento nestes 4 anos? 

C. - Mudar de curso e tirar outro, é mesmo tirar outro porque não estou mesmo a gostar 

do curso. Não estou a gostar do último estágio que estou a fazer, acho que o facto de 

nos meterem a fazer a monografia num tema que não podemos escolher... 

I. - Teve a oportunidade de expressar este desconforto sobre o curso durante o 

curso a alguém do corpo docente? 

C. - Não sei se expressei directamente a alguém do corpo docente, mas pelo menos 

sempre que havia reuniões de turma onde era discutida alguma coisa e se podia criticar 

tentei expressar e tentar que alguma coisa fosse passada. 

 

 


