
 

 
Entrevista 2.29 - Fernanda 

 
 
(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 
recontextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se renova o seu 
consentimento) 
 

 

Investigador (I) - Neste momento o que é para si ser enfermeira? 

Fernanda (F) - Acho que era mais claro no início do que agora se torna o que é ser 

enfermeiro. Eu pelo menos noto que cada vez mais é uma confusão aquilo que nós 

aprendemos e aquilo que é aplicado e entre a utilidade daquilo que aprendemos  e 

algumas coisas que não são aplicadas mas continua a achar que faz parte da promoção 

da saúde e intervenção na doença e de acompanhamento da pessoa. Eu acho que há 

muitas coisas que nós aprendemos que pelo menos eu ainda não experienciei em ensino 

clínico que de facto façamos e que sejam úteis, pelo menos o trabalho que eu vi dos 

enfermeiros no último ensino clínico foi muito vago para aquilo que nós aprendemos 

para aquilo que eles poderiam fazer e eu achei que eles não estavam tanto com as 

pessoas como poderiam estar mas pronto, se calhar é isso que nos ensinam, não é? 

I.- Porque acha que acontece essa diferença entre contextos? 

F. - Se eu avaliei bem aquilo que observei... foi a minha opinião. Não sei..Eu acho que, 

pronto, eu funcionei por turnos e muitas vezes a orientação da equipa não favorece o 

trabalho, outras vezes eu acho que também tem a ver com as próprias pessoas e o amor 

que têm para trabalhar ali ou fazer aquilo, acho que às vezes os enfermeiros fecham-se 

muito na sua sala ou no preenchimento de papéis que é preciso e esquecem um 

bocadinho o contacto que nós aprendemos tanto. 

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

F.- Eu acho que actualmente tem sido dado maior relevância... pronto... muitas coisas 

que se têm ouvido em relação ao sistema de saúde e transformação ou não, acho que 

cada vez mais se percebe que há uma complementaridade dos papéis entre os 

profissionais de saúde e da importância que existe e tem tido alguma relevência em 

termos dos enfermeiros, não sei se por influência do curso, da forma como se ouve as 



coisas e como se interpreta, se calhar se não tivesse no curso não as veria da mesma 

maneira, não seria tão subjectiva e negociar para o meu lado.  

I.- Acha que é mais valorizado, é isso? 

F.- Sim, eu acho que sim.  

I.- E as pessoas que lhe são próximas têm, neste momento que opinião de 

enfermagem? Ela é diferente desde há um ano atrás? 

F.- É um bocadinho, é um bocadinho diferente para melhor. Porque há mais 

intervenções do enfermeiro na sociedade em termos dos contextos de saúde é agora 

falado do Enfermeiro de Família e unidade de saúde familiar também ajuda para além 

do curso. Porque de alguma forma querem ver o meu futuro como melhor  e portanto 

acho que... Acho que isso ajuda. 

I.-  Não teve aí nenhuma responsabilidade? 

F.- Tenho nas conversas que tenho com os meus pais e a minha avó. Acho que sim. 

Também digo mal, mas do que digo digo que realmente, acho que há uma boa 

influência, mas eles também querem ser positivos e portanto... 

I.- Com que outras equipas de profissionais trabalham os enfermeiros? 

F.- Fisioterapeutas, psicólogos eu não assisti mas sabia, nutricionistas, médicos, outros 

técnicos de radiologia se bem que eu não a cheguei a ir aos exames. Auxiliares de 

Enfermagem, não é? Auxiliares de acção médica.  

I.- O que distingue os enfermeiros das outras equipas? 

F.- Eu acho que, nas aulas disseram que os enfermeiros faziam mais ou menos um papel 

de defensor da pessoa, do doente, e realmente acho que é isso que acontece , ainda que 

tenha sido isso que me tenha chocado no estágio, por exemplo de me ter apercebido que 

as pessoas estavam na cama e que não podiam comer ou chegar ao comer e que se não 

fosse os auxiliares eles não iriam comer, e nem os auxiliares, neste caso fomos nós em 

estágio e eu achei que a Sr.ª estava ali há tanto tempo, que era óbvio eu estava lá uma 

semana e já tinha percebido que ela não iria conseguir chegar à comida para os 

enfermeiros também era e eles já sabem melhor da alimentação e não me fazia sentido 

eles não estarem lá. E acho que também não era responsabilidade dos auxiliares. São 

defesas da pessoa, mas eu não vi isso, mas eu acho que são.  

Acho que os enfermeiros têm um papel muito geral... lá está, ainda que haja específicos 

ainda que haja especialidade, mas acho que os enfermeiros têm um papel muito geral 

em contacto com a pessoa. Enquanto os médicos acabam por abranger um leque muito 

variado centrado muito mais na patologia, ainda que haja médicos com uma vertente 



bastante humana e que consigam aplicar ambas mas são necessariamente relacionados 

com a parte da patologia eu acho que os enfermeiros actuam mais no todo da pessoa e 

todas as necessidades que aprendemos e que por mais básicas que pareçam têm que ser 

avaliadas e alguém têm que as orientar.  

Desde o ínicio do curso que quando nós vamos falando acabo por me aperceber que 

estamos a apagar os fogos todos, quando não há psicólogos, enfermeiro que vai executar 

essa acção, quando não há fisioterapeuta ou havendo fisioterapeuta, nós acabamos por 

actuar nas mobilizações de uma forma às vezes oposta à que eles consideram. No AVC,  

por exemplo eles acham que não devemos manipular ou voltar a actuar no lado lesado, 

nós fazemos e eles fazem o contrário e há essas discrepâncias. Não sei acho que a 

enfermagem acaba por actuar em vários locais e isso,  mesmo que não haja estes 

profissionais nós estamos lá. Eu acho que tem uma especificidade a não ser essa 

orientação do lado humano da pessoa, porque está ali uma pessoa e deve manter a 

identidade dela apesar estar num contexto tão diferente  e acho que essa a principal 

intervenção dos enfermeiros. 

I.- E em que está diferente desde há um ano atrás? 

F.- Continuo mais tolerante, compreensiva com as pessoas, ou às vezes olho na rua  e se 

calhar já detecto de outra maneira ou vejo outras coisas que não via e  por outro lado 

estou um bocadinho mais crítica em termos de tudo o que está relacionado com a saúde. 

I.- O que vê diferente nas pessoas?  

F.-Não sei, acho que eu nunca fui preconceituosa mas se calhar consigo justificar 

algumas atitudes, perceber o que está por trás de algumas acções que à partida seriam 

criticáveis. 

I.- O que contribuiu para mudar? 

F.-  Não só o curso e percebermos e o que tem sido dito de compreender e sermos 

tolerantes e percebermos que a pessoa está agir assim mas que tem uma razão para o 

estar a fazer, por outro lado eu acho que se não for aberta e se não tentar compreender 

os outros também não vou conseguir lidar com eles, nem estar com as pessoas em  

ensino clínico, vou ser demasiado crítica não me vou sentir bem. 

I.- E o que contribuiu o ensino clínico? 

F.- Não só para mim como pessoa, mas em termos, se calhar sou eu já a tentar integrar 

uma certa imagem profissional porque eu não modificar nesse sentido que é isso que 

acaba por termos que fazer, é isso que contribui o ensino clínico, eu não consigo estar 

na enfermaria e tentar ver a pessoa só como pessoa, não a parte física e sei lá tentar 



colocar dentro de saquinhos e imaginar em termos de conceitos e vê-la de outra forma 

não posso fazer isso, não posso fazer isso. Não me faz sentir bem, acaba por ser uma 

adaptação. 

I.- Momentos na sua experiência este ano que possa ter contribuído para isso? 

F.- Eu acho que pelo menos o 2º ano, o que eu acho é que o 1º semestre foi tudo uma 

cambada de teoria que metade já foi, outra metade ainda está cá e o resto vai ter que ser 

rebuscado e portanto assim de repente só vejo livros. Do 1º ano foi eu ter me apercebido 

que eu sinto-me bem a ajudar os outros por um lado eu não poder naquela situação da 

Sr.ª não conseguir comer e eu perceber que aquilo era mais que óbvio e que toda a gente 

e que ninguém se queria mexer, não poder criticar a equipa nem saber até que ponto eu 

podia dizer à minha orientadora, ainda que o tenha referido assim de uma forma 

indirecta, por outro lado eu não percebia o porquê daquilo que estava a acontecer 

porque eu até achava que a equipa funcionava de alguma forma bem porque os bens 

materiais eram escassos e pronto, todo o serviço já estava um pouco deteriorado e eu 

acho que a parte humana compensava essas faltas, mas em coisas tão simples como 

aquela eu não percebia como poderia haver face a desafios mais complicados como 

poderiam falhar em coisas tão simples. Porque acho que para além de enquanto 

enfermeiros era uma coisa que toda a gente faria alimentar a Srª. ou ajudá-la. Esse foi 

um momento marcante. Depois houve algumas mortes no ensino clínico, de duas 

pessoas. 

I.- Doentes seus? 

F.- Não eram directamente, mas só como falávamos com todas os doentes acabava por... 

Também eu não senti tanto e não sei bem até que ponto consegui vivenciar ou 

ultrapassar ou até perceber e integrar-me na realidade, não sei se me adaptei a alguma 

defesa em relação àquilo porque não me marcou muito, marcou-me mais o sofrimento 

dos meus colegas que estavam envolvidos directamente, mas pronto, acho que foi 

aqueles momentos em que vi que, pronto, vale a pena. 

I.-  Vale a pena porquê? 

F.-  (risos) Pronto, eu acho que também vim para este curso e também escolhi a área de 

saúde porque eu acho que é nestas alturas em que as pessoas são reais e acho que é dos 

momentos mais importantes da vida porque fora as falsidades e hipocrisias e as coisas 

que andam descobertas e sei lá algumas coisas que não são claras e transparentes eu 

acho que nestas alturas as pessoas não podem ser doutra forma senão transparentes. 

I.- Nomeadamente outros técnicos? 



F.- Isso mesmo. Eu já percebi que conseguem arranjar uma série de defesas e pronto 

não são. Mas também nós mesmos apesar das defesas se quisermos conseguimos 

apercebermo-nos. E eu acho que é o ponto extremo do nosso desenvolvimento se 

quisermos aproveitar. 

I.- O que acha que precisa de desenvolver mais para ser enfermeira? 

F.-  A nível técnico. Eu pelo menos ainda sinto que não fiz nada a nível técnico no 

primeiro ensino clínico mas acho que agora vai ser uma salto assim brusco e um bocado 

assustador porque não sei até que ponto vão exigir ou não e depois se calhar falamos 

melhor nisso, mas é mais porque eu preocupava-me tudo o que pudesse fazer até que 

ponto estava correcta ou não e se poderia magoar a pessoa ou prejudicá-la e foi-me 

apontada alguma insegurança a nível do primeiro estágio, que eu não concordei a não 

ser no ínicio mesmo na primeira semana, porque houve uma situação em que eu fiquei 

sozinha na enfermaria e as minhas colegas que estavam com uma das doentes foram ver 

dos registos e eu estive com uma doente que estava com Pseudomonas e portanto essa 

Sr.ª que eu fiquei com ela para que não tirasse a sonda, a outra senhora de repente 

começou a chorar e então entre o tirar luvas e ver quem é que estava a chorar, a outra 

senhora começava a gritar e eu procurar a enfermeira e não aparecer ninguém eu senti 

que tive que adoptar uma postura de segurança que se eu tivesse realmente estado 

insegura tinha fugido dali e também não senti que estes momentos tenham sido 

observados  ou que isso tenha sido compreendido. Por exemplo a senhora precisava de 

água e eu achei que era mais correcto ir perguntar se era água da torneira se não era, 

como é que faziam do que estar a dar, como eu achava que era bastante comum que 

pudesse ser. Um coisa bastante simples. Não sei se isso é interpretado como insegurança 

ou não mas eu prefiro fazê-lo do que estar a prejudicar alguém porque se for apontado 

como insegurança e se me quiserem prejudicar em termos de cotação eu vou aprender e 

para o próximo já não ocorrerá, é preferível do que estar a prejudicar alguém. 

I.- É uma coisa que tem que melhorar do ponto de vista técnico é isso? 

F.-  Acho que sim e conseguir aliar a parte técnica com a parte humana. Não prejudicar 

uma com a outra. 

I.- Até agora já trabalharam a parte mais humana, já desenvolveram mais isso foi? 

A escola procurou? 

F.- Eu acho que sim. Eu acho que o 1º ano foi sobretudo uma preparação pessoal e o 

que acho que o que fizémos no ensino clínico, acho que foi sobretudo exploração nossa 

do que queríamos e conseguíamos fazer com a pessoa e percebermos como íamos lidar 



com as situações. Não me parece que tenha havido uma pressão nesse sentido, havia 

reflexões todos os dias mas lá está,  o lidar com o outro não era esperado que se tivesse 

alguma dificuldade de repente mudassem mas foi-lhes apontado as dificuldades foi mais 

nesse sentido. Acho que foi sobretudo uma reflexão pessoal porque eu não concordei 

com tudo o que foi dito em termos da avaliação não foi muito como aos meus colegas, 

acho que tem a ver com nós percebermos e não que não seja importante a visão exterior 

mas não sei até que ponto foi correcto. 

I.- Se tivesses que se apresentar agora, que competências suas, que sabe fazer neste 

momento? 

F.- Para ser sincera, eu só me vejo a fazer sessões de educação para a saúde (risos). 

Promoção e prevenção, não me vejo a fazer nada técnico, não digo que sou capaz de 

fazer porque acho ainda que tenha alguma teoria estar ali perante a pessoa eu acho que 

não sou capaz de fazer, posso fazê-lo mas com orientações, sozinha, não.  

Como eu não fiz ainda que possa estar preparada não tenho real noção disso. 

I.- Como foi vestir a bata a primeira vez? 

F.-  A bata... a bata não fez tanta diferença, quer dizer no ínicio não porque pronto já 

tinha vestido a bata nas aulas práticas do secundário ou assim não fazia, mas depois 

percebermos, que andar porque o centro de saúde foi a primeira experiência senão me 

engano, ter a ideia que as pessoas olhavam para nós e de repente já éramos alguém isso 

fez-me um bocadinho de confusão. A farda fez mais confusão. Não sei porque não gosto 

muito de fardas mas..porque ali ainda havia uma menor distinção entre nós e as 

enfermeiras e os médicos, e a nível dos hospitais nos corredores as pessoas aproximam-

se mais e querem mais respostas e no centro de saúde era mais fácil de orientar as 

pessoas. 

I.- E o que fez mais confusão? 

F.- Porque as pessoas olham para nós como se já fossêmos profissionais e de repente 

nós não sabemos que resposta havemos de dar às pessoas a não ser “Olhe, desculpe eu 

estou em estágio”. Pronto, sinto que estou a ser um pouco inconveniente, explicando à 

pessoa, sinto que as pessoas ficam perdidas se eu conseguir ajudar tudo bem, mas 

normalmente nós não conseguimos dar resposta ”Olhe vou chamar a enfermeira 

porque...” 

Às vezes nalgumas situações em que eu percebi que as pessoas precisavam mesmo em 

que  não quis estar a garantir que ia chamar a enfermeira porque não era certo senti-me 

um bocadinho..pronto...não consegui dar resposta. 



I.- Quando te trataram por enfermeira, como te sentiste nas primeiras vezes? 

F.- É engraçado no ínicio,  mas depois já começa...mas de repente, não respondo, não se  

identifica logo e portanto, se eu ouvia nunca ignorava dizia “sou estudante”mas as 

pessoas não percebiam à primeira e desconfiavam um bocadinho se estavámos a falar a 

sério ou não e de ínicio não identificava comcerteza e não respondia logo e depois é que 

“Ah, sou eu!” e então tudo bem. É engraçado mas nós ainda não nos sentimos, eu ainda 

não me sinto confortável portanto por isso fica só pelo engraçado. 

I.- Queria ir para Medicina, como se situa neste momento nessa intenção? 

F.- Não sei acho que continuo a querer abranger muita coisa na área de saúde e não sei 

se me vou sentir no final de tudo adequada a este papel ainda que eu não esteja aqui só 

por estar a fazer porque se estivesse... desistia ou ia para outra coisa ou parava, pensava, 

porque eu identifico-me com a situação humana e com o estar ali e ouvir a pessoa , por 

outro lado gosto muito da parte de patologia e tenho pena que não haja... eu sei que há 

uma autonomia mas não sei até que ponto é que há uma autonomia da parte de 

enfermagem porque sinto que qualquer coisa é orientação do médico, acho que o outro 

lado que se calhar podíamos explorar não é realmente explorado mesmo pelos próprios 

profissionais. 

I.- Um momento que tenha sido marcante desde que entrou? 

F.- No ensino clínico foi conseguir por exemplo, aquela Sr.ª que realmente ela mal 

falava nem era minha doente e depois acabei por... foi sobretudo perceber que estava a 

ser importante e que quando nós nos fôssemos embora ela ia ficar sozinha, entre aspas. 

Outra situação que eu também gostei muito e que gosto no curso é haver uma certa 

diversidade de matérias e podemos explorar vários campos e portanto a disciplina de 

opção que eu tive foi técnicas de comunicação, educação e promoção para a saúde, 

gostei muito também não sei foi a abordagem de um professor externo, psicoterapeuta e 

eu gostei muito da forma como ele dá a disciplina porque à partida não parecia tão 

interessante.  

I.- Na adaptação ao ensino superior, o que salienta? O que é diferente face ao 

secundário? 

F.- Há uma maior independência em termos do nosso estudo e do que podemos fazer, 

não há tanta independência em termos das orientações que são dadas a nível dos 

trabalhos, acho que no secundário como é mais vago podíamos ir para outras áreas 

enquanto que aqui estamos mesmo restritos a um tema, nalguns trabalhos, outros nem 

tanto. Acho que é uma maior independência de como podemos estudar e como podemos 



orientar as coisas, portante depende de nós e eu gosto disso. É a tal diferença de não ter 

pessoas atrás de nós eu já dispensava isso no secundário ainda que acontecesse. 

I.- Aqui não há tanto? 

F.- Eu acho que há, eu pensava que não ia haver de todo, mas acho que há. Acho que às 

vezes, a ideia entre o professsor dedicar-se à disciplina e estar disponível, agora com 

Bolonha quer dizer mudou um bocadinho isso, mas no 1º ano acho que os professores 

preocupavam-se bastante e arranjavam alternativas mesmo para coisas que às vezes se 

calhar podiam ser solucionadas por nós alunos e pronto... Agora com a situação de 

trabalho autónomo acho que não está de alguma maneira a ser tão bem orientado quanto 

seria esperado porque aquela ideia que partimos com um tema e somos nós que vamos 

definindo o caminho e que supostamente temos uma orientação  às vezes não parece 

uma orientação, parece que nós andamos atrás dos professores outra vez porque à 

partida eles não nos dão no ínicio porque não sei acho que não querem limitar a 

criatividade ou pensamento ou..pronto..ainda não sei bem porquê, ainda não percebi 

muito bem mas sei que nós temos que andar a trás dos professores a pedir orientações e 

há ali uma parte em que estamos quase a “melgar” os professores não sei porque aquilo 

não faz sentido. E depois eu sinto que há uns grupos que vão num sentido, há outros que 

vão noutro, grupos de trabalho, mesmo que seja o mesmo professor porque como as 

coisas não estão definidas no papel ou os professores não a definiram antes ou então 

acham que têm de ser definidas consoante o caminho que os alunos vão dizendo as 

coisas acabam por divergir para situações diferentes.  

I.- O que diria que distingue o ensino de enfermagem ou a sua experiência de aluna 

de enfermagem de outros estudantes do ensino superior, se é que algo distingue...  

F.- No 1º ano achei que havia a tal dimensão da prática que não costuma haver em 

muitos cursos e a situação de estudar, exames, estudar, exames, que nós não tínhamos. 

Este 1º semestre não tendo sido assim, porque nós temos a avaliação contínua que acaba 

por ser benéfica. Nalguns cursos eu sinto que os meus colegas vão às aulas ou decidem 

não ir porque não vale a pena ou estudam de outra forma acaba por ser a faculdade é 

uma passagem e depois vão lá realmente é para fazer os exames, não sei até que ponto é 

que eles conseguem estudar aquilo que estão a estudar e neste caso não. 

I.- Acha que pode ser uma vantagem aqui? 

F.- Não, acho que não. Acho que poderíamos ter sido mais acompanhados ao nível das 

teórico-práticas que foram dadas para ver mais, e haver sobretudo mais daquelas aulas 

de... mesmo algumas aulas teórico-práticas, mas que não foram teórico-práticas mas que 



tentaram ser, mas aquelas aulas por exemplo nós tivemos uma aula de... foi sobre 

aparelho cardíaco, que era para ser dado com uma Professora mas que depois não houve 

tempo, por exemplo as aulas que nós tivemos sobre diagnósticos de eliminação urinária 

esse tipo de aulas foram boas em termos de raciocínio nós começámos a convergir e a 

perceber de que forma é que se cruzavam as matérias ou não e tivémos pouco disso. 

Mas era sobretudo isso. E acho que é essa diferença até porque nós não podemos ter o 

pensamento de algumas engenharias, não é? Não pode ser assim. 

I.-  Em relação às práticas clínicas, corresponderam às tuas expectativas, não 

corresponderam?  

F.- Em centros de saúde excederam, eu não costumo ir ao médico de família e das 

poucas vezes que fui também não precisei, não tive intervenção ao nível de enfermagem 

e portanto cá não tinha grande ideia do funcionamento do centro de saúde e sei que 

alguns não funcionam como deve ser, mas no que eu tive até funcionava, de alguma 

forma era benéfico, mas também senti que para além do trabalho da consulta de 

enfermagem por vezes parecia que era uma organização das consultas médicas e eu não 

achei até que ponto isso era correcto porque somos profissionais somos complementares 

mas cada um tem que fazer o seu trabalho, portanto não me parece que as enfermeiras 

devam orientar as agendas mesmo para as consultas médicas. Essa complementaridade 

quer dizer não me parece complementar parece-me assim estarmos a fazer uma coisa 

que não nos compete. Entrando no hospital, por onde começar eu estive em muitas 

enfermarias e o que eu consegui ver pareceu-me escasso, pensei que houvesse mais 

ligação à pessoa, eu senti que era chegar lá fazer as tarefas e sair de lá e depois voltar a 

x horas e voltar a fazer o mesmo. Estive em Pneumologia, eu gostei da equipa mas eu 

senti que não sei , pensei que estivessem mais presentes a nível das enfermarias não sei 

até que ponto... 

I.- Concretizando melhor, eles não estavam tão presentes quanto acha que 

pudessem estar, porque é que isso acontecia? 

F.- Não tenho bem ideia, mas quando eu procurava só estava uma enfermeira na sala ou 

se estava fazia aquilo que estava a fazer e não era suposto ficar lá, de alguma forma nós 

ficávamos lá, assim a conversar com a pessoas, tudo bem não estou à espera que os 

enfermeiros estejam a fazer isso mas às vezes se calhar dar assim um bocadinho do dia 

deles porque para fazer uma análise de certos aspectos que nós estudamos eu acho que é 

necessário porque de resto ficar na sala de enfermagem a fazer os registos e outras 

coisas que faziam a nível da medicação e não sei o quê..não sei eu achei que pronto 



havia mais salas e eu também não estava em todas e se calhar a minha análise não é de 

todo correcta mas não sei eu estava à espera de outra ligação. E a situação dos turnos,  

eu sinceramente, acho que vai contra tudo aquilo que nós andamos a tentar... a situação 

dos turnos, estar lá o enfermeiro mas depois aparecer mas ficar noutra sala, não há 

seguimento das pessoas, mas pronto, nós já avaliámos isso e já está. 

I.- Em relação ao Centro de Saúde, uma particularidade, saíu do Centro de saúde 

para ir a casa das pessoas? 

F.- Sim. Foi uma experiência de invasão do espaço da outra pessoa, mas as pessoas 

acolhem-nos de igual forma como acolhem o enfermeiro que lá está.  

I.- Como se sentiu? 

F.-Um bocadinho de invasão porque eu ia só em observação e ajuda mas pronto de 

alguma maneira é estranho, começarmos a pensar que o papel que deveríamos estar a 

fazer ainda que sob observação, é um bocadinho normal e percebemos que as pessoas se 

não fosse o enfermeiro que lá vai naturalmente não...  

Fiz dois dias. No 1º dia parecia que tinha absorvido tudo o que era de negativo que tinha 

visto, parece que tinha absorvida então não tinha muita expressão, não me apetecia rir, 

não me apetecia chorar, não me apetecia nada, foi como se tivesse engolido aquelas 

emoções todas e no primeiro dia foi assim muita reflexão, fui para casa e fiquei assim 

um bocadinho atordoada a pensar em tudo o que tinha visto. Depois começou a tornar-

se normal e havia muito poucos meios para os Cuidados Continuado, os carros 

estavam... o óleo do motor quase a cair no pé do enfermeiro e essas coisas. 

I.- E agora uma pergunta provocatória, e fazer um toque rectal a um doente 

internado num hospital não é invasão do espaço? Ou mexer na cama... Como se 

sentiria?  

F.- Não faço a mínima ideia. Quando as pessoas estão deitadas faz-me um bocadinho 

confusão nós chegamos lá e tocarmos logo na pessoa e não haver assim uma introdução, 

um bocadinho de tempo, “olhe estamos aqui e já percebeu que a aprtir de agora não vai 

descansar muito”. Mas sim, tive uma colega que fez um enema e nem ela percebeu bem 

o que ia fazer até a professora dizer “Olhe, faça isto” e ela “ Ah, ok!” e então foi..nós 

para cá comentámos isso porque ela até não fez nada, foi observação lá está, não 

fizémos muito no 1ºano mas ela fez um enema e ficou assim, pronto, depois de fazer 

aquilo ainda hoje pensando nisso e nós falamos assim não em termos de não é só de 

piada, porque é uma posição que nos deixa desconfortáveis mas ainda pensamos que  a 

pessoa esteja mais desconfortável mas a senhora estava bastante confortável queria era 



que ela fizesse aquilo e pronto, porque se ia sentir melhor e ela depois fê-lo e disse-nos 

que pronto foi professional que acabou por se tornar normal. 

I.- Grandes dificuldades que tenha sentido na prática clínica? 

F.- As pessoas com quem eu lidei, os doentes com quem eu lidei foram simpáticos, mas 

notei por exemplo muita protecção dos próprios doentes em relação a mim porque  para 

além de sermos estudantes não sei se me acabaram por ver como os netos ou não, ainda 

que não tenha havido a tal infantilização, nada disso, mas olham para nós e pronto  e 

temos ar de miúdos e estamos ali mas acabavam por ajudar “olha a enfermeira faz assim 

e faz assim” e nós “ah, então pronto” então acaba por haver.. não é... dificuldade, mas se 

calhar necessidade de fazer algo mais, até que ponto é que nos vão levar a sério não sei 

ou não sei, não houve ninguém que se tivesse sentido ofendido... mas poderiam.  

I.- Se calhar é uma ilusão vossa, para pensar... 

F.- Não sei. Mas pronto, também nessa situação foi porque enquanto rapariga também 

tento estar na enfermaria dos homens, tive sobretudo com as senhoras e não sei se 

deveria ter sido assim. Passei por ambos, mas acabei por ficar mais com as senhoras do 

que com os homens. 

I.- E acha que seria mais positivo passar mais pelos homens? 

F.- Não sei até que ponto seria bom para nós, porque pronto a diferença de sexo pode 

ser constrangedora mas eles acabam sempre por ser tratados por enfermeiras porque não 

hão-de ser tratados por nós? Ainda que tenha a maior percepção dos elementos 

masculinos, dos rapazes que estavam em estágio do que em relação a nós, porque eles já 

estão habituados com as enfermeiras, não tanto com os rapazes na prestação de cuidados 

no banho ou assim, portanto. 

I.- O que sentes que os doentes esperam de si? 

F.- Eu acho que às vezes, pronto esperam segurança, não é? Esperam que saibamos 

fazer as coisas e quando estamos a prestar cuidados ou banho na cama esperam, por 

exemplo, alguma rapidez que não haja tanto atropelo e que saibamos mesmo o que 

queremos fazer mas também alguma certa compreensão. Para além dessa segurança, 

acho que esperam sempre respostas e é aí que nós nos sentimos menos à vontade porque 

não sabemos bem que respostas havemos de dar ou se não havemos de dar ou não 

dando como é que o fazemos. 

I.- E os enfermeiros do serviço o que esperam de si enquanto estudante? 

F.- Acho que esperam sempre muito mais nível técnico do que nós temos. Porque quer 

dizer nós estamos lá e eles estão lá supostamente de alguma forma para apoiar e ainda 



há muito a ideia que nós temos que fazer a mão temos que a nível técnico ter uma série 

de conhecimentos porque alguns também não passaram pela licenciatura, na altura do 

bachalerato e de outra forma de orientação do curso e portanto ainda têm aquela ideia de 

tarefas acho que ainda é capaz de acontecer um pouco, portanto esperam que nós 

saibamos alguns elementos técnicos que eles já sabiam na altura  ou que sabem que em 

certas faculdades já sabem no 2º ano ou que já praticam no 1º ano , portanto esperam 

que nós saibamos fazer e quando nós dizemos que não sentimo-nos um bocadinho “ok , 

somos nós que não sabemos, que temos algum défice de conhecimentos, que estamos a 

ser incompetentes...” normalmente pensamos sempre que somos nós que estamos em 

falta . Eu senti isso muito sobretudo no Centro de saúde porque eu não fiz nada na sala 

de tratamentos e eles já estavam à espera que fizéssemos até porque logo houve uma 

grande dificuldade em compreender os objectivos do nosso estágio lá e a única situação 

de observação e do facto de nós estarmos lá para compreender o funcionamento, a 

promoção e isso tudo não foi muito bem interpretado e nós que queríamos fazer e 

queríamos dar o máximo, pronto não só por nós mas porque achamos que conseguimos 

e queremos mostrar, não sabíamos até que ponto é que tínhamos que ir ou não, 

podíamo-nos envolver ou não.  

I.- E o que esperam os colegas de si em estágio? 

F.- Eu acho que depende dos colegas mas nós temos sempre a ideia que a pessoa que 

está ao nosso lado sabe mais ou vai conseguir fazer mais qualquer coisa do que nós ou a 

ideia, pronto de que quando vamos para estágio nunca dominamos tudo aquilo que 

aprendemos e se não fizémos no 1º ano, e agora com esta convergência de pólos ainda o 

sentimos mais, agora parece que já devíamos saber ou já devíamos fazer e não sabemos 

nem como começar ou comportar. Eu acho que os nossos colegas, pronto, esperam 

segurança, esperam algum apoio eu pelo menos é isso que espero também deles. 

I.- O que esperam de si os professores? 

F.- Os conhecimentos, todos os conhecimentos que nós demos à partida e acho que 

também aquela situação de adequação do lado humano com a técnica e sobretudo a 

nível de comunicação acho que esperam muito isso. 

I.- O que a atrai em termos de trabalhos possíveis nesta área? 

F.- Eu gosto da área de saúde mental, ainda que não tenha dado, não é, mas não sei até 

que ponto é que vou gostar de lidar com os doentes com défices psíquicos, não sei até 

que ponto é que me vou sentir bem. Por causa da área de neurologia, basicamente 

porque para mim, a meu ver é a área que mais se relaciona por outro lado a relação com 



os doentes se calhar não é aquela que eu pretendo portanto convinha arranjar uma coisa 

que unisse as duas e não há. Depois também gosto da área de pediatria, mas não sei... 

I.- Como está o mercado de trabalho daqui a dois anos? 

F.- Não faço a mínima ideia, isto para a mim está uma grande confusão, é preciso e há 

desempregados, mas não há emprego ou há, mas é precário, eu como tento ser positiva 

acho que é uma situação a preocupar sim, mas não para já. 

 


