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Entrevista 3.27 - Daniela 
 

(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 - Passado um ano aqui, em que acha que consiste a profissão de enfermagem? O 

que é isso de ser enfermeiro? 

D. - Não sei, se calhar agora tenho uma ideia (hesitação) mais completa, acho que 

quando nós vimos para o curso… nós temos uma ideia da opinião que as pessoas lá fora 

têm, que os enfermeiros são aqueles que dão as injecções, agora tenho uma ideia mais 

completa, muito mais para além disso. Abrange (hesitação) toda a área do cuidar, em 

todas as áreas…como é que eu hei-de explicar……por exemplo, acho que as pessoas lá 

foram têm a ideia que os trabalhos dos médicos é muito mais importante que dos 

enfermeiros e a opinião que eu tenho neste momento é que a importância está 

equiparada (hesitação) cada um tem as suas funções mas se um não funcionar bem o 

outro… o trabalho falha…acho que os enfermeiros estão muito mais perto dos 

utentes… 

I - Mais perto porquê? 

D. - Têm mais contacto com os utentes… 

I - Mas mais perto do quê? de quem? 

D. - Do que os médicos…pronto, por exemplo agora quando nós estivemos em estágio, 

a ideia que tive foi o médico é aquela pessoa que (hesitação) vai uma vez por semana ter 

com os doentes, à sala (hesitação) ver como é que estão as coisas e a pessoa que 

prescreve a terapêutica e… não é que não haja interesse, não é que não saiba o historial 

mas no dia–a-dia é o enfermeiro que está lá. 

I - (…) Disse que agora a ideia é que médico e enfermeiro têm um trabalho 

complementar ou no mesmo patamar… ia perguntar porque é que acha que agora 

tem essa ideia? O quê que aconteceu este ano que a fez ter essa ideia? 

D. - Não sei, talvez o estágio. Daquilo que eu vi acontecer durante esse estágio me 

tivesse feito formar essa opinião porque…acho que as pessoas têm sempre a ideia que o 



2 
 

papel do médico é muito mais importante e aquilo que eu vi não é isso, acho que…os 

enfermeiros têm um papel tão importante quanto o médico… 

I - (…) Agora como é que acha que a sociedade vê a profissão? Do que maior parte 

das pessoas vêem (…) Que imagens sociais sobre a profissão que lhe chamam a 

atenção? 

D. - Não sei, acho que as pessoas lá fora não têm uma boa opinião sobre os profissionais 

de saúde… 

I - Sobre os profissionais de saúde? Quais profissionais? Porquê? 

D. - Porque…eu acho que a opinião das pessoas é que (hesitação) …as pessoas estão lá 

muitas vezes é para ter apenas o ordenado e não para fazer aquilo que lhes compete… 

I - É o que as pessoas pensam dos profissionais de saúde? 

D. - Eu tenho essa ideia, pronto… porque toda a gente vê, e eu também já tive do outro 

lado, se alguma coisa corre errado as pessoas não estão preocupadas em saber porquê, a 

culpa é logo do profissional que esteve lá, porque não é competente, porque pronto… 

I - E dos enfermeiros em particular…qual é que acha que é a ideia deles? Deles da 

sociedade em geral… 

D. - Não sei (risos) 

I - Não sabe… 

D. - Não, tenho assim uma ideia global dos profissionais de saúde. 

I - (…) Se tivesse de explicar a um extraterrestre o que é que os enfermeiros 

faziam?? O que é que distingue os enfermeiros dos outros profissionais de saúde? 

D. - Eu acho que era mesmo isso que eu estava a dizer, o estar mais em contacto com os 

utentes. Aquilo que nós observámos em estágio foi exactamente isso, e nós sentíamos 

da parte das pessoas que elas também sentiam isso. 

I - Porque é que as pessoas sentiam isso? Pelo comportamento delas? 

D. – Exacto… Havia pessoas que expressavam e falavam sobre isso… ali também nós 

estamos num (hesitação) espaço diferente porque… pronto no 1º ano cada um tinha o 

seu doente atribuído então estávamos… durante o tempo que estávamos ali, a nossa 

atenção estava só focada só naquela pessoa e isto no dia-a-dia isto não se passa. Mas no 

tempo que nós estivemos lá as pessoas diziam e acarinhavam-nos, que se fosse assim as 

coisas eram mais fáceis porque sentiam-se mais acompanhadas, estava sempre ali 

alguém mais que não fosse a conversar com elas…agora entretanto perdi-me da 

pergunta inicial. 
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I - O que é que houve no comportamento das pessoas que lhe fez pensar que os 

enfermeiros está mais próximo… 

D. - Pois, elas diziam-nos que havia pessoas que até usavam expressões “ai parece um 

hotel 5 estrelas” (risos), essas coisas…porque pronto, apesar de nós sabermos que o 

enfermeiro tem certas obrigações ou certos deveres, aquilo que eu vi foi que isso não é 

cumprido… 

I - O quê, por exemplo? 

D. - Por exemplo (hesitação) os cuidados de higiene ou…por exemplo os enfermeiros 

terem que tratar das unhas das pessoas e cortá-las e não sei quê, isso é uma coisa que 

não é feita… e como nós estávamos lá e pronto tínhamos só a responsabilidade de estar 

só com aquela pessoa tudo isso era feito e é sinal que as pessoas não estão habituadas 

que aconteça… 

I - Podemos pensar que os estudantes de enfermagem estão mais próximos dos 

doentes? 

D. - Que os enfermeiros… 

I - Sim… 

D. - Sim, eu acho que sim. 

I - E outra coisa, mudou durante este ano? Sentiu que alguma coisa mudou em si? 

O que é que mudou? Está uma pessoa diferente, não estou a dizer que melhor nem 

pior. Pergunto se acha que vê o mundo, ou as pessoas, ou uma situação particular 

(…) de uma forma diferente… 

D. - Agora se calhar estou mais desperta para certos tipos de situações e se calhar sou 

muito mais sensível em certas situações que antes… 

I - Que situações? Se se lembrar de alguma em particular, da vida extra escolar ou 

até na escola, mas que tipo de situações? 

D. - Acho que enquanto nós estamos lá fora, nós sabemos que há muitas pessoas 

doentes, muitas pessoas que precisam e essas coisas todas, mas não estamos em 

contacto com isso…com essas situações e isso faz com que não nos preocupemos nem 

pensemos nessas outras pessoas. Enquanto alunos de enfermagem nós temos que lidar 

directamente com essas situações e por exemplo no estágio observámos (hesitação) 

pessoas que pronto, se calhar nunca… apesar de sabermos que existem nunca parámos 

para pensar que realmente é verdade, que está ali ao nosso lado aquela pessoa e 

pronto…acho que a atenção é despertada nesse sentido. 



4 
 

I - (…) Em relação ao que está a dizer…sente que está mais desperta para os 

outros. E pergunto, para os outros desperta, não estou a dizer disponível… mas 

para os outros, enquanto pessoas doentes, foi o exemplo que usou ou 

outros…pessoas. Está a ver a ideia? Mais desperta, o que é que acha? 

D. - (hesitação) Não sei, acho que…principalmente para as pessoas em contexto 

hospitalar… 

I - Contexto hospitalar, ia dizer mais qualquer coisa. 

D. - Pronto, nós também tivemos o estágio de centro de saúde. Estava a querer dizer  

aquelas pessoas que se dirigem a nós e que precisam e que nós dizemos que precisam, 

acho que é mais nesse contexto. 

I - Portanto vê assim o que mudou em si, está mais desperta para os outros que 

precisam de sié isso (…) Para as necessidades deles… 

D. - Sim…Eu acho que…Acho que…nós aos estarmos em contacto com estas coisas 

deixamos de ser… menos egoístas 

I - Acha que sim? Pode explorar? É uma ideia interessante… 

D. - Porque por exemplo, vou falar no meu caso particular. Eu quando fiz o estágio 

estava com certos problemas pessoais e…eu chegava ao estágio e aquilo que me fazia 

esquecer ou abstrair-me desses problemas era eu chegar lá e ver que aquelas pessoas 

precisavam mais do que eu e pronto…se calhar em outra situação eu ficava “ah mas eu 

estou com tantos problemas e não consigo e não sei quê”…eu chegar lá e ver, não estas 

pessoas estão aqui sozinhas, chegar lá e ver pessoas internadas ali há meses que não 

tinham lá…praticamente não tinham visitas, que não conseguiam falar, que não se 

conseguiam mexer, tudo isso…faz com que fiquemos menos egoístas. Eu posso dizer 

que eu aguentei aquele estágio (hesitação) por chegar lá e ver isso… deixei-me de me 

centrar em mim e esqueci… enquanto estava naquele sítio esquecia e centrava-me nas 

pessoas que lá estavam. 

I - (…) No fundo relativização dos problemas pessoais, por vezes, não é? Ao fim ao 

cabo a valorização da vida… É uma ideia interessante. E mais…sente-se 

enfermeira? 

D. - Não… estudante de enfermagem. 

I - O que é que achou dos enfermeiros? Já viu enfermeiros nos serviços e nos 

outros sítios por onde passou. Sinceramente, o que é que achou… De uma forma 

global, o que é que achou dos enfermeiros com que trabalhou? (…) 
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D. - É que eu tive duas experiências completamente diferentes. No centro de saúde nós 

fomos sempre acompanhados que lá estavam e daquilo que precisávamos os 

enfermeiros estavam lá e estavam disponíveis, no hospital senti precisamente o inverso. 

O nosso acompanhamento foi totalmente feito pela professora que teve connosco, nós 

praticamente não tivemos contacto com os enfermeiros. Os contactos que nós tínhamos 

era na passagem de turno e quando eles iam lá deixar a terapêutica. 

I - O que é que acha sobre esse tipo de acompanhamento no hospital, em termos 

daquilo que é a vossa aprendizagem? 

D. - Eu acho importante o professor está lá porque é uma grande ajuda. Mas se calhar a 

ideia com que nós ficámos foi ali naquele serviço e não há, desempenhavam as suas 

funções e depois apareciam porque nós não nos víamos mais no resto do turno, então 

ficámos assim um bocado sem perceber muito bem que eles realmente… havia 

enfermeiros que se notava que eles se preocupavam com os dentes, tentavam 

acompanhar e essas coisas todas. No entanto havia outros, parecia que tinham isto para 

fazer, vou lá e faço e venho-me embora, pronto…não sei se isso foi por estarem sempre 

acompanhados pela professora, se isto é o dia a dia mesmo lá… 

I - (…) O professor é uma grande ajuda…lá está e que ajuda é essa que o professor 

dá quando lá está? Em acompanhamento… 

D. - Eu acho que para além de nos proteger um bocado… 

I - Proteger de quê? 

D. - Por exemplo, houve um dia que a professora não esteve lá e nesse dia os 

enfermeiros impingiram-me mais trabalho do que normalmente nós tínhamos e com a 

professora, estando lá, isso não acontecia… pronto eu acho que o professor protege um 

bocado ou impõe os limites… pronto, nós vamos para lá e os enfermeiros não têm 

noção daquilo que nós podemos ou não podemos, daquilo que sabemos ou não sabemos 

e a professa é um ponto de referência nesse aspecto…por exemplo, nós chegámos lá na 

1ª semana e fomos bombardeados com fazem isto e fazem aquilo e a professora teve 

que dizer “eles não sabem”… e os enfermeiros ao dar uma terapêutica já nos exigiam…. 

por exemplo, eu lembro-me de uma enfermeira que estava a dar a terapêutica a uma 

senhora, um meu colega a perguntar para o quê que era e ela “não sabe vai ver” (risos) 

ainda não tínhamos dado, era curiosidade… 

I - Bem a resposta dela…(…) 
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D. – Pois..Pronto eram essas situações, pontos de referência. Situações que possam 

surgir, que nos possam atingir, afectar ou mexer mais connosco eu acho que a 

professora é sempre uma ajuda… 

I - Atingir, afectar, de que ponto de vista? 

D. - Situações que mexam mais connosco a nível psicológico e com que nós não 

estejamos a conseguir lidar melhor… 

I - Sem se expor para além daquilo que acha razoável há alguma situação em que 

tenha vivido na 1ª pessoa ou que tenha visto algum colega? 

D. - Por exemplo a minha primeira doente que foi uma senhora que já lá estava desde 

Fevereiro. Tinha tido um AVC, o filho tinha uma deficiência motora e não tinha 

condições para lá ter em casa porque não podia tomar conta dela…Nós estivemos em 

estágio, começámos em Junho, a senhora já lá estava desde Fevereiro; e aquilo mexeu 

um bocado comigo porque tanto tempo para mim aquilo era não fazerem nada 

(pensando) porque durante tantos meses, se calhar deviam ter arranjado melhor para 

aquela situação e como era a 1º doente, aliás eu tive essa noção no final do estágio, que 

me tinha afeiçoado demais e não sei quê, a professora apercebeu-se dessa situação e 

pronto, teve várias conversas comigo e explicou a situação. Fez-me ver as coisas de uma 

maneira mais realista porque, nós não sei se foi por ser o 1º estágio se porque estamos 

no inicio, vamos para lá com os sonhos que conseguimos mudar tudo, que conseguimos 

fazer tudo bem, que basta querermos que conseguimos resolver as situações e pronto, 

chegamos lá e se calhar decepcionamos um bocado, porque não conseguimos… 

I - E porque é que levam esses sonhos? 

D. - Porque eu acho que nós chegamos lá com a ideia que basta querer fazer. 

I - Está bem, mas porque é que levas essa ideia? 

D. - Porque acho que toda a gente tem que ter o objectivo de fazer mais e melhor. 

I - Disse que se afeiçoou demais a um doente. Porque é que diz “demais”? 

D. - Porque depois, tanto a professora como em parte os meus colegas, e eu própria 

depois apercebi disso, chamaram à atenção para essa situação porque… - pronto, aquilo 

era uma situação diferente porque a senhora já lá estava há muito tempo – e depois… eu 

tive duas semanas só com essa senhora e quando eu lá cheguei ela não dizia 

absolutamente nada. A 1ª impressão que tive foi que esta senhora é uma antipática 

(risos) porque ela não se ria, não fazia nada…e eu pronto, fui tentando criar uma relação 

com ela e quando saí de lá, dentro das limitações dela, ela já brincava, ela já se ria, eu 

metia-me com ela e ela ria-se, dizia “sim”, “não”, “pois”…essas coisas, posso nem ter 
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sido eu mas acho que foi o facto de ter alguém sempre focado nela que fez com que isso 

acontecesse, pronto se calhar o estado de espírito mudou um bocado e para mim foi 

bom ver que ela estava melhor, não que eu tivesse feito alguma coisa…A única coisa 

que fiz foi ter-lhe dado atenção mas eu senti-me bem comigo mesmo por ver que ela 

estava melhor e às vezes quando eu chegava de manhã e ela não estava assim tão bem 

eu ficava mal com isso, e eu senti que… 

I - Sentiu que se afeiçoou muito porque se ligou a ela… 

D. - Sim, eu tive duas semanas com ela mas… pronto, depois também fiquei sempre 

naquela quarto o que ajudava mais a essa situação. Mas tive mais semanas de estágio e 

eu tinha outros doentes mas assim que podia ia lá (risos) ou dar água, qualquer coisa… 

I - (…) Experiências que a tenham marcado ou que tenham contribuído para se 

transformar ao longo deste ano. Não tem que ser experiências do hospital, centro 

de saúde ou da escola, não estou a encaminhar para nenhuma em particular. Ao 

longo deste ano… lembra-se de alguma experiência ou outra que a tenha 

marcado? Uma experiência intensa... 

D. - Não sei… 

I - Ok, podemos deixar essa no ar… Já teve utentes a chamar-lhe de “senhora 

Enfermeira”… 

D. - Sim. 

I - O que é que sentiu na 1ª vez, o que é que pensou sobre isso ou o que é que 

acha… nas primeiras vezes que isso aconteceu? 

D. - Eu acho que a sensação que nós temos é que somos importantes (risos), nós 

sabemos que somos estudantes mas o facto das pessoas se dirigirem a nós como 

senhoras enfermeiras acho que nos faz sentir bem connosco próprios mesmo nós 

sabendo que ainda não o somos… Vestir a bata. O vestir a bata a 1ª vez como é que 

foi...(…) A bata acaba por ser um choque maior… 

I - Neste momento, um ano depois, já teve algumas experiências, imagine que 

começavam agora a recrutar para uma guerra, há uma guerra e precisamos muito 

de enfermeiros (…) e perguntam: “então o que é que sabe fazer?” Como é que se 

apresentaria do ponto de vista das competências (…). O que é que diria que já sabe 

fazer neste momento daquilo que é ser enfermeiro? 

D. - Não sei…porque acho que apesar de nós no primeiro ano darmos aquelas técnicas 

todas, acho que isso só não chega. Acho que é completamente diferente nós chegarmos 

aos locais e termos que fazer. Aquilo que acontecia nos estágios por exemplo era… não 
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aconteceu porque nós não tivemos oportunidades de utilizar as técnicas que aprendemos 

na escola… pronto, tivemos que cuidar da higiene (…), almoços, lanches, técnicas foi 

mesmo zero…Apesar de darmos na escola depois falta o termos oportunidade de aplicar 

em contexto real e acho que, por exemplo, mesmo a professora disse-nos que se 

houvesse essa… nós não fizemos não foi porque ela tivesse dito que não, foi porque não 

surgiu mesmo oportunidade de nós fazermos. Porque ela disse logo se isso acontecer e 

se virem alguma coisa, se vocês não tiverem a certeza, nós temos lá o nosso dossier de 

Fundamentos II e qualquer e vão ver o que é que é preciso o quê que não é e eu acho… 

a sensação que eu tenho é que se isso acontecesse qualquer um de nós tinha necessidade 

de o ir fazer, mais que não fosse para ter segurança naquilo que estava a fazer, portanto 

em contexto de guerra seria um bocado complicado (risos)… 

I - Mas se tivesse que dizer o que é que sabia fazer … 

D. - Eu não sei, eu acho que nós neste momento estamos focados na relação… 

I - É? 

D. - É…pronto, e os cuidados de higiene, isso não seria muito útil em guerra mas 

pronto… cuidados de higiene… 

I - Nessa área sentia-se capaz? 

D. - Sim, isso sim… 

I - Do ponto de vista relacional, do ponto de vista de prestação de cuidados de 

higiene… 

D. - Sim… 

I - Lembra-se da outra coisa que está no ar... O que é que os utentes esperavam de 

si neste estágio? O que é que acha que eles esperavam de si? 

D. - Não sei muito bem…essas duas semanas foi com a doente que não falava, então 

não tive muita comunicação... 

I - Verbal? 

D. - Sim, verbal e depois… as pessoas faziam aquelas perguntas: são alunos de que 

ano? De que escola? … eu acho que elas próprias têm noção que nós estamos a aprender 

e dão um bocado o desconto, pelo menos (risos)… não sei, por exemplo…e aconteceu e 

se às vezes alguém perguntar alguma coisa e nós podermos dizer que não sabemos mas 

perguntar ao senhor enfermeiro e ninguém levava a mal por isso, era nesse sentido o dar 

o desconto… as pessoas tinham essa noção, que somos estudantes e  há muita coisa que 

não sabemos. 

I - E os outros profissionais de enfermagem, o que é que esperavam de vocês? 
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D. - Pois, quando nós lá chegámos eles esperavam mais porque eles não tinham mesmo 

noção do que nós sabíamos ou não (pensando) é que é complicado porque… não houve 

relação, no contexto hospitalar não houve mesmo contacto nenhum, só mesmo nas 

passagens de turno… 

I - E no outro? 

D. - No outro, quando nós lá chegámos as enfermeiras fizeram um apanhado geral do 

que é que nós sabíamos ou não e depois… pronto, eu tive a sorte de ficar num sítio que 

me deixavam fazer tudo, tudo aquilo que eu queria fazer deixaram-me fazer e eu 

acho…pronto, não sei quais eram as expectativas deles quando nós lá estávamos mas 

acho que quando acabámos a opinião foi boa porque aquilo que eu senti foi por cada dia 

que passava davam mais espaço de fazermos as coisas por nós, por exemplo na 1ª 

semana tudo o quanto fazíamos, tudo o quanto escrevíamos iam verificar e ver, no final 

já não era assim. Nós chegámos ao final do estágio e tirando a parte das injecções sem 

estar lá ninguém, pronto aquilo era um centro clínico, aquilo tinha três salas de 

enfermagem e as consultas eram dadas numa e depois os tratamentos eram noutra e os 

enfermeiros iam tratar de outras coisas, nós fazíamos as consultas e depois íamos 

chamá-las… 

I - No final do estágio quando diz que já faziam consultas com alguma autonomia, 

como é que se sentia em relação a essa… como é que se sentia no final do dia… 

D. - Eu sentia-me bem e sentia-me confiante porque as outras pessoas mostravam 

confiança no nosso trabalho e houve uma evolução, não foi logo desde inicio, foi aquela 

evolução do inicio tudo o que nós fazíamos verificavam e aos poucos e poucos 

deixaram de o fazer… 

I - Sentia confiança em quê? 

D. - Naquilo que estava a fazer porque acho que…de alguma maneira se não confiassem 

no nosso trabalho tinham continuado sempre a verificar… 

I - Então tinha confiança em ti? 

D. - Sim. 

I - E os professores, o que é que os professores esperam de si no estágio? 

D. - Não sei…isso é uma pergunta complicada (risos)….não sei, eu acho que as 

expectativas devem ser que nós tenhamos adquirido os conhecimentos que foram 

leccionados durante as aulas… 

I - E fazer o quê com eles? 

D. - Aplicá-los, em contexto real…eu acho que devem ser essas expectativas. 
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I - Voltando um bocadinho lá atrás (…) uma relação…o que é que acha da relação 

entre os enfermeiros e os outros técnicos de saúde? (…) Sem particularizar para já 

esta pergunta a nenhum profissional... (…) Mas pode recorrer a um exemplo…(…) 

D. - Eu aqui mais uma vez tenho duas experiências   completamente diferentes, é que o 

centro de saúde e o hospital foram mesmo o oposto um do outro. No centro de saúde a 

equipa era constituída por 3 enfermeiras e 3 médicas e a opinião que eu tive foi que 

havia um bom trabalho de equipa, pronto…acho que respeitavam o espaço uns dos 

outros e pronto, acho que se completavam. No hospital eu já não tive essa ideia, era o 

médico a dizer “faz-se isto” e o enfermeiro “não é bem assim” e pronto, chegava a 

haver discussões no corredor de enfermeiro para médico, acho que não havia uma 

ligação não havia… pronto acho que era “isto é as minhas funções faço eu, isto é as tuas 

fazes tu”, acho que foi mais por aí… 

I - Pouco trabalho de equipa? 

D. - Sim, no hospital foi isso que eu senti. 

I - (…) Pouco trabalho de equipa… Fazia então outra pergunta…Quais são, então, 

grandes diferenças no trabalho do enfermeiro no centro de saúde e no hospital? 

(…) Na natureza do seu trabalho... 

D. - Eu acho que o centro de saúde, pelo menos aquele, o trabalho é muito mais leve do 

que em contexto hospitalar. 

I - “Leve” de que ponto de vista? 

D. - Aquilo que era feito no centro de saúde era as consultas infantis, as consulta de 

planeamento familiar, os tratamentos…pronto, coisas simples.  

I – Mas leve física, psicologicamente? 

D. - Eu acho que é em todos os níveis, nós por exemplo…não tem nada a ver eu chegar 

a casa depois do centro de saúde e chegar a casa depois (risos) do estágio no hospital… 

no centro de saúde se calhar até havia momentos que conseguia parar e no hospital 

não… Acho que pronto, o hospital… 

I - Chega a casa mais cansada depois do hospital e no entanto disse que no hospital 

vos eram dadas poucas oportunidades de fazer coisas e que no centro de saúde 

vocês tinham muita autonomia… 

D. - Sim, por exemplo...no centro de saúde era ao nível das consultas, é diferente, nós 

estávamos praticamente sempre sentadas atrás da secretária a fazer o trabalho e 

passarmos as manhãs a dar banhos e fazer levantes para aqui levantes para ali… pronto, 

foi dado muito mais oportunidade no centro de saúde, sem dúvida, mas depois o 
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trabalho no hospital aquilo que nos era dado para fazer era muito mais cansativo do que 

no centro de saúde. 

I - Ia lá voltar atrás, pelas questões que deixámos ali escapar. o que diferencia esta 

experiência de estudante de outros amigos, colegas, pessoas que tenha no ensino 

superior. Está em enfermagem e conhece ou já conheceu pessoas que andaram no 

ensino superior. 

D. - Mas do mesmo curso ou outro? 

I - Não, não, que não sejam de cursos de enfermagem. 

D. - Eu acho que as grandes diferenças são os estágios. Já tive amigas minhas a dizer-

me “ah, vocês têm tanta sorte, podem aplicar aquilo que aprendem e nós estamos num 

curso inteiro e só no fim é que vamos para o estágio” pronto, acho que a grande 

diferença é mesmo a oportunidade que nós temos de irmos aprendendo e ter noção da 

realidade, e podermos ver como é que as coisas se passam no contexto real. Acho que 

estás são as grandes diferenças… eu tenho uma amiga minha que acabou agora o curso 

em comunicação e ela não… pronto, sem ser o teórico ela não tem noção de nada. 

I - Isso são diferenças do ponto de vista daquilo que é o fazer ao longo do estágio, 

que experiências o curso proporciona. Eu pergunto ainda o que é que este curso 

difere dos outros do ponto de vista desenvolvimento pessoal. 

D. - Eu continuo a achar que as diferenças é no estágio porque… 

I - Desenvolvimentos ocorridos no estágio? 

D. - Eu acho que grande parte sim porque…a teoria nós estamos nas aulas e é isso 

mesmo, é teoria, não há nada diferente, não há nada de diferentes de uns cursos para os 

outros, é teorica, nós temos que estudar. Agora enquanto estamos em estágio nós temos 

realmente noção do quê que se passa, por exemplo enquanto nós podemos chegar ao 

estágio e dizer “não, eu não vou conseguir acabar este curso porque não gosto de fazer 

isto, porque não consigo” por qualquer motivo que seja, uma pessoa que esteja noutro 

curso pode chegar ao final do curso… 

I - E se aperceber disso depois de estar a trabalhar… 

D. - Exacto, quando arranja trabalho dizer “afinal não é isto que eu quero, afinal eu nem 

sequer gosto disto”. 

I - E  já tomou essa decisão? 

D. - Já, eu adorei os estágios… 

I - Foi? Porquê que gostou já agora? 
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D. - Porque me senti extremamente útil, pronto…nós não sabemos quase nada, não 

podemos fazer quase nada por aquelas pessoas mas naquilo que podemos fazer eu senti-

me extremamente útil e acho que é extremamente gratificante chegar ao final do dia e 

pensar “aquela pessoa até estava melhor do que quando eu cheguei há uma semana 

atrás” e ver a evolução, pronto…eu se calhar tive a sorte de não apanhar nenhuma 

situação inversa mas pronto, foi isso que eu senti, é muito bom ver as pessoas a 

recuperar e…e sentir o carinho por parte das pessoas. 

I - Onde é que gostava de trabalhar? (…) Em que é que acha que gostaria de 

trabalhar? 

D. - A nível de especialidade ou centro de saúde ou hospital? 

I - Escolha 

D. - Pronto, eu não sei o que respondi da outra vez.. mas respondo na mesma, eu ainda 

não cheguei lá ao 3º ano, onde nós vamos ter essas disciplinas mas eu continuo a achar 

que a parte mais estável é a Pediatria ou Obstetrícia. 

I - Já agora, centro de saúde ou hospital? 

D. - Hospital. Gostei imenso do centro de saúde, mas lá está a parte que eu mais gostei 

foi exactamente as consultas infantis. 

I - Então e porquê hospital? Repare, (isto não é nenhum julgamento, estamos a 

tentar perceber a lógica desse pensamento), disse que no hospital o trabalho é 

física e psicologicamente cansativo… Porquê ainda assim o hospital? 

D. - Porque eu acho que isso foram coisas que eu tive desta vez, eu acho que (pensando) 

eu adorei o centro de saúde mas acho que ao fim de um certo tempo é muita monotonia, 

o trabalho é sempre o mesmo, é sempre as mesmas coisas… 

I - Isso é o que a afasta do centro de saúde, agora pergunto há alguma coisa que a 

atraia no hospital? 

D. - Há porque apesar de estar ao final do dia mais cansada que no centro de saúde sei 

que havia muito mais para fazer, dei o meu melhor, vi muito mais situações…não sei 

explicar…eu acho que o trabalho no centro de saúde acaba por ser um bocado parado 

e…pronto, eu não consigo lidar muito bem com isso…pronto, por exemplo eu no 

hospital eu só fiquei uma vez com um doente independente e foi porque nós tínhamos 

um trabalho para fazer em que não podia fazer mesmo com um doente…ou melhor, 

podia fazer se a pessoa falasse comigo o que não era o caso então durante aquele estágio 

inteiro eu só fiquei com um doente independente porque…eu disse mesmo à professora 

que eu não conseguia, que eu tinha dificuldades em estar com uma pessoa que “não 
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precisava de mim”, uma coisa que eu queria fazer era ir lá e falar com ela, porque de 

resto ela fazia tudo sozinha…sentia-me um bocado parada. Eu fiquei com essa doente 

independente, conversei com a senhora depois estive com ela mas de cada vez que via 

os meus colegas a precisar de alguma coisa eu (pensando) fazia logo, não era fazer de 

fazer, era no sentido de fazer alguma coisa porque eu não conseguia estar ali sentada, 

tinha que estar a fazer alguma coisa, por isso é que eu acho que hospital… 

I - O que é que encontrou do ponto de vista da relação com os utentes, facilidades e 

dificuldades em estabelecer relação com o outro, com o utente. Faça esta 

comparação de o primeiro dia em que teve que falar com utentes e o último dia do 

último estágio, a abordagem a estabelecer contacto, diferenças? 

D. - Eu acho que depende muito do utente… 

I - Você não mudou? 

D. - Eu acho que…eu não sei se mudei mas acho que a grande questão está na pessoa a 

quem nós temos que nos dirigir, eu por exemplo tive uma rapariga que era nova, tinha 

35 anos, estava lá por causa de um cancro e eu não consegui estabelecer contacto com 

ela porque…não conseguia, eu pensava “pois..chego lá, pergunto se está tudo bem e 

depois falo do quê? Já não consigo falar mais nada”, primeiro porque a senhora nem 

sequer estava aberta em comunicar connosco, ela não queria… 

I - Era nova? 

D. - Era, tinha 35 anos, já não era a primeira vez que…pronto estava a fazer ciclos, 

aquilo já não era uma situação nova. Eu não digo que a pessoa não fosse falando se 

estivéssemos a tentar puxar por ela, eu não sabia era o quê que havia de fazer ou como é 

que havia de fazer para que ela falasse comigo, senti dificuldade nesse aspecto. No 

entanto outros utentes que contaram a vida toda deles e não houve dificuldade nenhuma, 

por isso é que eu acho que depende muito da pessoa com que nós estamos. Eu acho que 

há facilidade na comunicação mas se a pessoa também me der um bocado de espaço 

para isso porque se a pessoa logo ao inicio fechar todas as portas eu não…não… 

I - Retrai-se? 

D. - Pois, não sei como é que hei-de chegar lá… 

I - Como é que a sua família a vê agora? (…) Aqueles que a rodeiam, vêem de 

forma diferente? Já a tratam por enfermeira? 

D. - Sim, mas acho que isso é na brincadeira, mas têm aquela tendência de qualquer 

dúvida que surja perguntar, e perguntam me… 

I - E como é que faz? 
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D. - Eu…a maior parte das perguntas fazem sobre coisas que nós nem sequer ainda 

pensámos em dar e pronto Às vezes eu digo não sei ou ainda não dei e às vezes há 

aquelas “então, já há 1 ano que estás lá” pronto, acho que, como por exemplo a questão 

das injecções.. nós ainda não sabemos…mas pronto, durante este ano todo…nós 

tivemos 1 ano e não tivemos qualquer contacto com isto e o que esperavam é que fosse 

algo que nós já soubéssemos. 

I - Injecções e medicamentos, será? 

D. - Não, medicamentos… 

I - Doenças? 

D. - Sim… pronto, acho que têm a tendência de achar que nós já sabemos tudo apesar 

de estarmos no 1º ano acho que…  

I - Referente às expectativas que tinha no início do ano, não se deve lembrar delas 

todas não é? Mas alguma coisa que se lembre que neste ano tenha sido muito 

diferente daquilo que estava à espera? 

D. - Eu não faço a mínima ideia daquilo que eu disse no ano passado… Mas…não sei, 

eu se calhar…não sei se disse isto no ano passado mas se calhar estava com um bocado 

de receio de chegar ao estágio e não gostar porque não sabia se ia conseguir lidar com 

certas situações? 

I – Que natureza de situações? 

D. - Não sei, de ver certas coisas… só o sangue e essas coisas eu não sabia muito bem 

como é que eu ia lidar com isso. Por exemplo dar banho, eu pensava que ia ter imensas 

dificuldades… 

I - E depois? Como é que resolveu? O que é que aconteceu… 

D. - Porque eu cheguei lá e aquilo começou a ser comportamentos espontâneos, não 

sei… porque estava a invadir a privacidade da outra pessoa e essas coisas e depois 

cheguei lá e consegui fazer aquilo como estar a tratar…abstrai-me um bocado 

I - O que é que acha que possa ter sido facilitador para se abstrair dessa ideia de 

que estava a invadir a privacidade do outro? O que é que acha que pode ter 

resolvido essa… 

D. - Não sei, se calhar a considerar aquilo… é algo normal mas… 

I - Algo normal naquele contexto… 

D. - Exacto. Pronto, claro que continuava a pensar da minha maneira sobre outro 

contexto mas naquele foi o pensar que a pessoa precisava, não conseguia fazer sozinha e 

era necessário faze-lo, e nós estávamos lá para isso… 
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I - Uma última pergunta: E a bata? (…) A farda…a farda ou a bata? Qual é a 

função dela, na sua ideia? 

D. - Eu acho que serve mais para os outros do que para nós, serve mais para as pessoas 

que estão lá poderem identificar e…pronto, é uma maneira das pessoas saberem que 

podem ir ter com aquela pessoa e aquela pessoa está lá para isto e para aquilo do que 

propriamente para nós. 

 


