
 

  

Entrevista 2.26 - Carlos 
 

(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- Não se iniba relativamente aos termos, expressões que pode usar… mesmo 

aquilo que achar razoável. A pergunta que coloco é: como é que... que ideia 

tenm, neste momento do que é ser enfermeiro…Um ano depois…algumas 

perguntas repetem-se. 

C. -  Ao ser enfermeiro…passado um ano de curso vejo que tenho uma opinião bastante 

diferente do que o que tinha há um ano atrás.  

I - Relembre… 

C. -  Sim, tinha dito que era um ajudante do médico…por aí… Hoje em dia, penso que 

temos a mesma função de fazer com que as outras pessoas, neste caso quem está doente, 

se sinta melhor, mais confortável. Tendo uma abordagem, por parte da enfermagem, que 

talvez a medicina se esquece de ter, por várias razões. Nós vamos muito mais além do 

que é a doença o que é a patologia, vamos muito mais para o conforto da pessoa, para o 

bem - estar, para ela se sentir ela própria mesmo com a doença que possa ter, sente-se 

bem com ela própria, não perdendo a sua identidade. 

I – E..então mudou isso…foi essa a ideia que mudou... Porque mudou de ideia? 

C. -  A formação do primeiro foi essencial…Porque foi muito baseada em Ciências 

Humanas, Psicologia da outra pessoa, os sentimentos da outra pessoa, as suas 

opiniões…Foi muito baseado nisso, o primeiro ano, e isso fez-me modificar a minha 

opinião. 

I – Momentos fortes neste primeiro ano que possam ter contribuído para isso… 

C. -  Momentos fortes…Um deles, sem dúvida nenhuma, foi o estágio. O ensino clínico 

foi o primeiro contacto com a realidade ... em mim. E ao longo do curso algumas 

cadeiras, alguns temas… algumas cadeiras que me fizeram pensar de maneira diferente. 

I – Íamos falar lá mais para a frente, mas já que toca no assunto…Que cadeiras ou 

que momentos da teoria, já agora? Aspectos... 



C. -  Essencialmente Fundamentos I. 

I - Fundamentos I? E alguns temas especificamente? 

C. -  Quando falamos, inicialmente, da pessoa…a pessoa portadora de deficiência. 

Depois também na avaliação do assistido… foram momentos que marcaram… 

melhoraram a minha opinião. 

I – Estão já falou sobre a sua opinião do que é ser enfermeiro. Como vê o 

enfermeiro, não é? E como é que acha que a sociedade, neste momento, como é que 

acha que a sociedade vê a profissão? 

C. -  Eu acho…Tem modificado e agora que estou mais dentro do assunto, digamos 

assim… E tenho reparado que mesmo no meu grupo de amigos, que são de áreas 

totalmente diferentes da área saúde, há uma valorização cada vez maior por parte dos 

enfermeiros. Não sei se é só porque os enfermeiros hoje em dia estão constantemente na 

comunicação social por diversas razões e as pessoas estão mais alertadas para 

compreender ou mais sensibilizadas à profissão de enfermeiro e saber realmente o que é 

que eles fazem ou se também é pela necessidade, às vezes de ajuda por parte do 

enfermeiro. Mas vejo que as pessoas estão muito mais sensibilizadas à função estão 

muito mais… dão muito mais sentido, dão uma importância muito maior do que o que 

davam antigamente. Não sei se é por não estar tão dentro do assunto nunca… 

I – Ter estado desperto para isso… 

C. -  Exactamente…Ou se é agora por estar no curso de enfermagem. Às vezes entre 

amigos e em que a conversa é chamado ao assunto. 

I – Acha que, se é uma síntese possível…Acha que as pessoas estão mais 

despertas... Mas ainda assim, o que é que elas acham que é o trabalho do 

enfermeiro? Socialmente qual é a imagem daquilo que o enfermeiro faz? 

C. -  É claro que ainda está agarrada muito ao passado de enfermagem… ao ajudante do 

médico, à pessoa que dá as vacinas…que tem um contacto muito pessoal com as 

pessoas… que até conhece as pessoas da zona onde trabalha, até a própria terra onde as 

pessoas que as vezes são de lá e que conhecem e… Hoje em dia vejo muito mais ao 

conforto da pessoa… 

I – Mas aquilo que é a imagem… ah..o que a sociedade vê. 

C. -  Sim… Tanto tem este lado do passado de enfermagem, no qual estamos muito 

agarrados como hoje em dia as pessoas estão despertas também para o conforto do 

hospital e muito do que bom se faz nos hospitais é feito pelos enfermeiros e pela força 

que os enfermeiros têm junto das pessoas e tentam ter. Porque hoje em dia 



vêem…antigamente viam a medicina como o médico como uma pessoa amiga da 

família com quem podia conversar, essas coisas…Hoje em dia acho que essa parte 

passou para o enfermeiro e o médico… passando a ser o médico mais especialista, mais 

específico para a doença e o resto é o enfermeiro… 

I. - Tem uma ideia do que é que pode ter mudado essa imagem das pessoas sobre a 

profissão? 

C. -  Acho que pode ter sido a própria profissão…Acho que um marco muito importante 

para a profissão de enfermagem foi desde que apareceu a Ordem, que as pessoas 

ficaram muito mais despertas muito mais… e a responsabilidade civil que os 

enfermeiros têm desde que apareceu a Ordem é muito maior e as pessoas... 

Normalmente toda a profissão que tem uma Ordem… Acho que as pessoas acordaram, 

estão muito despertas para isso neste momento…A própria comunicação social… 

ultimamente os enfermeiros têm vindo para a televisão…e acho que tem ajudado para a 

divulgação da profissão… 

I – Já falámos na ideia que tem sobre a profissão…na ideia que a sociedade tem 

pela profissão... e aquelas pessoas que lhe são próximas? Como falou há pouco dos 

seus amigos…Mudou neste ano, a imagem que as pessoas, que lhe são próximas 

têm sobre a profissão? Ou não mudou… pode não ter mudado… 

C. -  Em relação à minha família nunca mudou muito…Aliás porque a minha família 

sempre me incentivou, porque não era a minha primeira opção, como já tinha dito, 

sempre me incentivou muito em eu ir para Enfermagem e que iria gostar. 

I – Não era a primeira opção… 

C. -  Não, era para Medicina. Mas eu sempre hesitei ... e depois vim aqui parar ... e 

mantem-se. Em relação aos amigos, foi como eu disse, tem modificado o bater das 

teclas, tem modificado algumas coisas…as conversas que nós vamos tendo… e como eu 

disse, no estágio do ano passado foi fundamental tanto para mim como eu em diálogo, 

em conversa com os meus amigos a explicar as coisas que se passam dentro dos 

hospitais, como é que nós agimos, qual é a nossa função…Certos episódios que se 

passam no hospital e que nós falamos e…e acho que tem modificado para que as 

pessoas tenham uma visão diferente da Enfermagem. 

I – Já fiz esta pergunta o ano passado: Está num café com extraterrestres (…) e 

eles não fazem a mínima ideia do que se passa aqui… Como é que é que lhe 

descreveria o que é ser enfermeiro?   

C. -  (risos)…(hesitação)… 



I – Os extraterrestres não fazem ideia do que é isto… 

C. -  (risos) 

I – Considere que falam a mesma língua… 

C. -  Facilita alguma coisa… Eu hoje acho que lhe diria que nós ajudamos, ou 

cuidamos…ajudamos/cuidamos da pessoa debilitada. Debilitada fisicamente, 

psicologicamente, emocionalmente… 

I – E como é que se faz isso? Eles perguntam “Ah, ok, ajudam, cuidam 

enfim…Mas como é que fazem isso, concretamente?” 

C. -  (risos) Como é que nós fazemos isso… 

I – De forma sintética, obviamente… 

C. -  (hesitação) Acho que há…Eu já tinha esta ideia antes de entrar para o curso e 

manteC. - se, que acho que é fundamental nós percebermos o outro... antes de mais 

percebermo-nos a nós próprios, que acho que nisso o curso de Enfermagem também 

ajuda. Depois, conversar com o outro, só conversar; e perceber todos os hábitos de vida, 

os antepassados, tudo o que envolve a pessoa e conversando com ele é que nós 

poderemos ter algum material para podermos ajudar, acho que isso é um ponto de 

partida para… 

I – Portanto conhecer-se a si depois conheceres o outro? 

C. -  Sim. 

I – Ok. E o que é que distingue os enfermeiros dos outros profissionais? Para 

terminar este bloco de perguntas. O que distingue os enfermeiros dos outros 

profissionais... há enfermeiros, há estes, há aqueles, há outros que trabalham na 

mesma instituição… que é que os distingue? (…) 

C. -  Exacto. Eu acho que todos os profissionais que os enfermeiros se relacionam, num 

ambiente de uma instituição de saúde ou o que quer que seja, eu acho que todos os 

outros profissionais são mais técnicos da sua área… 

I – São quê? 

C. -  Mais técnicos. O fisioterapeuta é técnico daquela área da Reabilitação, o médico é 

técnico de uma determinaria área…Os enfermeiros acho que abrangem um bocadinho 

de tudo isto… São técnicos para a emoção, para o lado psicológico, para o lado 

físico…acho que é mais abrangente… 

I – Então a sua especificidade é não terem especificidade? É uma provocação 

minha… 



C. -  Se calhar é..eu acho que a técnica da enfermagem…portanto a fisioterapia é um 

técnico de reabilitação motora e física…eu acho que o enfermeiro, se calhar, é o técnico 

da pessoa… no seu todo. 

I- Técnico da pessoa. É uma boa ideia, é uma ideia diferente... 

C. -  Digo técnico da pessoa porque nós…partimos desse princípio ou na teoria parte-se 

desse princípio que nós devemos ver a outra pessoa como um todo, não é? Sempre 

fomos chamados à atenção disso no primeiro ano e acho que é mesmo assim que tem 

que ser não olhamos para a pessoa apenas pelos aspectos físicos ou para uma parte do 

seu corpo. 

I – É uma ideia interessante ser técnico da pessoa… E há bocadinho estava a dizer 

que a sua especificidade é não ter especificidade mas que também podíamos de 

outra forma, ver que a sua especificidade era ser polivalente. 

C. -  Sim. Pode ser ... 

I – E agora outra ordem de dimensões das questões… Ia perguntar que, passado 

este ano que aqui está, em que é que está diferente. É uma pergunta mais 

pessoal…Em que é que acha que está diferente? 

C. -  Em muitas coisas… 

I – Duas ou três coisas…Aquelas centrais, mais importantes. 

C. -  O curso de Enfermagem tem… alguém disse, há um tempo atrás, aliás uma pessoa 

da Família, que no curso de enfermagem (é uma pessoa que percebe de pedagogia e 

isso) que existe uma grande obrigação do nós enquanto pessoas que é por também 

podermos dar isso à outra pessoa E aí foi… tem muito influenciado a minha maneira de 

ser, eu era muito mais distante das pessoas, muito mais indiferente à outra pessoa…não 

quer dizer que fosse por maldade, não era por necessidade mi… era mesmo maneira de 

ser. Hoje em dia estou muito mais alerta para esse determinado...para a pessoa que está 

debilitada e para..se calhar um deficiente que nem sequer, talvez, ligasse tanto que 

passasse ali na rua, ou fosse mais uma pessoa..não estou a dizer que desprezava a outra 

pessoa, mas estou muito mais desperto, estar atento a ver as necessidades na sociedade 

em geral que essas pessoas têm. 

I – Hm hm… 

C. -  Acho que tenho uma maneira muito mais sensível, muito menos fria, muito menos 

calculista… 

I – Hm hm… 

C. -  Tenho os pés mais assentes na terra.. Mais realista. 



I – Mas mesmo assim concretize. Dê uma ideia melhor, da sua vida, uma 

experiência… 

C. -  A minha vida…se calhar acho que isso pode fazer a diferença… Eu fui educado 

num colégio que estamos muito mais fechados a determinadas coisas e saímos cá para 

fora e, vou utilizar uma expressão, se calhar um bocadinho mais ler a identidade e o 

resto é paisagem… nós é que somos importantes e o resto é tudo paisagem e a vinda 

para o curso de enfermagem, não só a vinda para o curso de enfermagem mas outras 

variáveis, mas foi uma delas, modificou esta minha maneira de ser. Eu acho que, 

também por esse motivo é que a Enfermagem nunca foi a minha primeira opção.  

Porque digamos que nós temos tarefas que à minha boca, antigamente, me faziam, de 

certa maneira, ser …não é mais rebaixado à outra pessoa mas… 

I – Menos qualificadas menos.. 

C. -  Menos qualificadas, menos dignas…E hoje em dia, acho que fazer determinada 

tarefas que o enfermeiro faz são tão dignas como fazer um diagnóstico de uma doente. 

I – Relembre-me só uma coisa..Tu és mais velho.. 

C. -  Sim, tenho 25 anos… 

I – Esteve algum tempo sem estudar? 

C. -  Estive. Estive um ano e tal… 

I – E andou noutro curso, não? 

C. -  Já, já, já… 

I – Terminouou não? 

C. -  Não. Estive em Química Aplicada e estive em Medicina Dentária. 

I – Não gostou por alguma razão (…)? 

C. -  Química Aplicada gostei mas em termos de futuro profissional…Se hoje em dia é 

tudo é complicado, acho que Química Aplicada é muito complicado…e eu gosto muito 

de Química mas é um gosto só. Medicina Dentária não porque eu nunca….estar fechado 

o dia inteiro num consultório, mesmo eu quando eu queria medicina, não era isso que eu 

queria fazer. 

I – Sim… Hmmm Já se sente….Hmmm… Eu não disse a palavra “já”…Sente-se 

enfermeiro? Em que medida é que se sente enfermeiro? 

C. -  Não… 

I – Não…Diz não, ok. Não…. 

C. -  Na totalidade não. Há algumas coisas que ainda não tenho que para a função de 

enfermeiro acho que me podem bloquear.  



I – É essa a pergunta que eu tinha para fazer. O que é que acha que precisa de 

melhorar; já me disse o que é que melhorou ou...já disse o que é que mudou…E o 

que é que precisa, no tempo que falta até acabar o curso, pela sua vida fora, o que 

é que acha que precisa de modificar em si, de transformar, para ser um melhor 

enfermeiro, para ser um enfermeiro? 

C. -  A comunicação. 

I – Sim? E já agora que domínio, concretamente? 

C. -  Na pessoa idosa. 

I – Com a pessoa idosa? 

C. -  Com a pessoa idosa. Acho que existe uma barreira entre mim e a pessoa idosa 

(risos), certamente colocada por mim. Mas sem dúvida mais com a pessoa idosa e com 

as crianças também mas hoje em dia nem tanto, é mais com a pessoa idosa. 

I – Faz uma ideia de porque é que possa ter essa dificuldade? 

C. -  Hmmm..Aliás, foi uma dificuldade que eu demonstrei tanto no estágio e que me 

ajudou muito a evoluir e a chegar ao pé da pessoa. Eu acho que é o sentimento de perda 

da pessoa. O sentimento de que a pessoa idosa.. Eu acho que nós não podemos ter essa 

visão, de chegar ao 70 ou 80 anos e não termos mais nada para fazer se não estar à 

espera da morte. E essa ideia tem que se tirar da cabeça ... completamente, é uma coisa 

que me preocupa e não gosto de ter essa ideia. 

I – Pode ter a ver com o seu percurso de vida? Prévio? 

C. -  Eu não vejo uma ligação directa com nada, com nenhum acontecimento que tenha 

tido…Já perdi pessoas, já perdi avós, já perdi tios mas não tenho assim nada marcado 

com pessoas próximas como os meus irmãos e os meus pais… Felizmente nunca tive 

essa…esse episódio por isso acho que não há assim nada que tenha… 

I – Então diz que é a comunicação e concretamente a comunicação com a pessoa 

idosa, é isso? 

C. -  Sim. 

I – Outra coisa, já lhe chamaram “enfermeiro” nos estágios? 

C. -  Já. 

I – Já. Como é que foi isso? Houve aí um período em que eu pedi uma coisa escrita 

em que pedi encarecidamente para falarem antes de vestirem a bata pela primeira 

vez... e depois entretanto como nos começam a ver…Como é que foi isso? 

C. -  Não, não me lembro… 

I – Mas lembra-se do que sentiu… 



C. -  Quando entrei no estágio de… tenho que ver pelo de Comunitária... Eu acho que a 

bata branca ou o uniforme dá um determinado estatuto…não é estatuto, é um respeito. 

Eu acho que os doentes, há excepções como tudo, acho que os doentes têm muito 

respeito pelos enfermeiros e… 

I – Sentiu-se respeitado? 

C. -  Senti-me respeitado. E sinto que a presença de um enfermeiro numa enfermaria 

com alguns doentes, eu acho que é um sentimento de alívio para a pessoa que está lá. 

Mais do que um médico, acho que eles com os médicos sentem- se um bocadinho mais 

receosos, retraídos… mas com o enfermeiro sentem- se à-vontade, às vezes até à- 

vontade de mais mas…(risos) 

I – Porque é que está a dizer isso “à- vontade de mais”… 

C. -  Não porque há aquelas brincadeiras que eles fazem com os enfermeiros… 

I – Então e quando o chamaram de enfermeiro como é que ficou? “Senhor 

enfermeiro!”  - De certeza que aconteceu…o que é que sentiu? 

C. -  Sim… Tipo “o que é que será que me vão perguntar?...(risos) Será que eu vou 

conseguir responder? Ou satisfazer a necessidade da pessoa? Foi isso que eu mais senti. 

Eu lembro-me de determinadas questões e algumas que eu não soube responder…Era 

esse o meu medo…Aliás, foi o meu medo no início do estágio. 

I - Imagine um cenário em que precisamos de todos os enfermeiros possíveis… Já 

fomos a pessoas que tinham acabado o curso, já fomos aos do quarto ano, aos de 

terceiro, segundo e primeiro. Não há muito tempo a perder, precisamos de pessoas 

para trabalhar… Entrevista: “Que é que sabe fazer? Até este momento quais são 

as suas competências de enfermeiro?” 

C. -  (risos) 

I – Que é que sabe fazer? 

C. -  Que é que eu sei fazer… 

I – Não estou a dizer no ponto de vista mecânico estritamente…Que é que sabe 

fazer…Que é sabe neste momento…Que competências tem ??? 

C. -  Não sei se é bem o…Não vou levar isso como uma entrevista de emprego, mas há 

uma característica em mim, que eu sempre achei e contínuo a achar, e mesmo por parte 

dos meus amigos eu sinto isso, que sou um bom ouvinte. Eu acho que isso para a função 

de enfermeiro acho que é muito importante… Eu acho que.. 

I – Era isso que apresentaria? 



C. -  Era. Dentro do que são as funções do enfermeiro daquilo que eu vejo 

Enfermagem…em termos técnicos há coisas que eu não sei fazer como é obvio, não sei 

fazer mas em termos de ouvir a pessoa..acho que…. 

I – Mudou muito, porque há um ano atrás era uma pessoa mais retraída, é isso? 

C. -  Era… Era mais retraído e ainda sou um bocado…mas o ouvir a pessoa…eu sou 

retraído mas no sentido de não gostar, não gosto muito das pessoas mas não tenho 

problema qualquer, de facto, seja com quem for...uma pessoa que esteja com um 

problema qualquer, seja qual for, de falar com a pessoa, mas não sobre mim, tem que 

ser sobre… 

I – Ok, ok…Ia então agora perguntar, enquadrando-nos, voltado um bocadinho ao 

curso, as experiências importantes que tenha tido. Importantes no sentido que 

tenham sido experiências intensas, fortes… partindo do princípio que as 

experiências intensas nos transformam, de alguma forma… Alguma experiência 

que tenha achado mais importante…nas práticas clínicas. 

C. -  Sim, tenho….duas ou três. 

I – Sim, força… 

C. -  Houve uma situação que foi uma senhora a quem nós prestávamos cuidados 

continuados, numa fase mesmo terminal de vida, com várias úlceras de pressão assim 

mesmo extensas, profundas…e o facto de ela estar sozinha. De estar com uma 

empregada… 

I – Em casa? Na comunidade? 

C. -  Era na comunidade, não era a casa dela… 

I – Hmm Hmm.. 

C. -  Era uma casa para onde os familiares a tinham levado…porque já era a quarta ou 

quinta tia, umas tias solteiras, e eram os sobrinhos tinham alugado uma casa para 

aquelas quatro ou cinco tias, ela era das últimas que ainda estava viva…E a falta de 

entrar naquela casa e a falta de afecto que havia ali. Eu nunca vi ... era uma grande falta 

de sentimento, da maneira como a senhora estava no quarto…a casa despida o quarto 

despido… 

I – Isso mudou-o … 

C. -  Sim, isso mudou muito. Não só pelo aspecto das úlceras, isso também me 

incomodou bastante, mas principalmente pela falta de… uma casa fria. E 

aparentemente, se bem que as aparências iludem, aparentemente uma família de um 

estatuto médio/alto ao ponto que nós chegámos a ir a casas de pessoas de bairros 



sociais, pessoas necessitadas e esse sentimento não, não havia. Havia calor humano, 

havia, a presença da família, havia o interesse da família em falar com os enfermeiros, 

tudo isso.   

I – Se tivesse que fazer uma moral da história, dessas duas, o que é que dizia? 

C. -  Uma moral da história… 

I – Destes dois exemplos, destes dois extremos: por um lado…estatuto, dinheiro, 

frieza. Do outro lado… 

C. -  Vou usar o velho cliché e dizer que o dinheiro não é tudo na vida. 

I – Acha que é uma aquisição do curso também, que lhe deu esta experiência? 

C. -  Não. Já tenho esta ideia…Acho que já tinha esta ideia… (pensando) Não tão bem 

concebida mas já tinha esta ideia. 

I -Como é que é, já agora que fala nisso, já lá íamos… entrar na casa das 

pessoas…Como é?  

C. -  Sim… 

I – Na comunidade... 

C. -  (hesitação) Não é fácil… Nós chegamos ali e somos…nunca sabemos o que é que 

vamos encontrar. Não sabes o estado da pessoa, não sabemos as condições da pessoa, as 

condições familiares, as condições físicas e podemo-nos deparar com situações em que 

queremos actuar e se calhar não podemos; não podemos, portanto  chegar ali e ver as 

pessoas a ....... mesmo para elas, por vezes, deve ser um bocado chato, um bocado 

confuso… 

I – Invadidas? Não estou a perceber… 

C. -  Sim porque ao fim ao cabo o espaço delas está a ser invadido por umas pessoas 

que elas não conhecem nada. Se bem que nós vamos ali para determinada função, de 

qualquer maneira há uma certa invasão da privacidade, do seu espaço. Sei lá, acho que é 

uma situação mesmo…Eu também não gosto que invadam o meu espaço, não é? Por 

muito que eu precise. E mesmo que eu precisasse ou outra pessoa qualquer, tem que 

haver um bocado de humildade para nós aceitarmos essa invasão. E por parte de quem 

invade tem que haver também um bocado de humildade, tem que haver o respeito...tem 

que ter o respeito pela pessoa e pelo seu espaço. Mas acho que é mais chocante no 

sentido de nós entrarmos numa casa e não sabermos o que é que vamos encontrar. 

I – Nota alguma diferença fundamental entre os dois contextos onde esteve? Esteve 

no hospital e no Centro de Saúde, são diferentes não é? Que é que o atraíu mais de 

um ou de outro? O que é que chamou mais a atenção? 



C. -  O que é que me chamou mais a atenção… No estágio de Comunitária gostei dos 

cuidados continuados…não pelos cuidados continuados, mas surgiram determinadas 

conversas com utentes do Centro de Saúde. Eu cheguei a ir para casa, não com todos 

mas com algumas pessoas, cheguei a ir para casa a pensar o que é que aquelas pessoas 

estão ali a fazer aquela hora, o que é que… 

I – Nos cuidados continuados? 

C. -  Nos cuidados continuados, tive essa percepção…Como é que as pessoas…por 

exemplo a tal senhora de quem falei há bocado…Por exemplo, como é que ela era 

cuidada durante a noite…E pessoas com quem nós conversávamos no centro de saúde, 

que nos relatavam as suas condições. Às vezes, a exagerar um bocado aquilo que era 

verdade, mas partindo do ponto em que aquilo era verdade, cheguei a pensar como é 

que aquelas pessoas são cuidadas em casa, isto falando de pessoas idosas, como é que 

elas eram cuidadas em casa, como é que se alimentavam…tudo isso. Aqui no hospital, 

na vertente hospitalar, eu acho que há uma grande vantagem para nós porque sentimos 

que estamos na nossa casa, conhecemos os cantos à casa…Portanto, onde é que estão as 

coisas, conhecemos as pessoas com quem estamos; por isso torna-se mais fácil… 

I – Mais fácil o quê? O trabalho? 

C. -  Mais fácil o trabalho. Porque eu acho (pensa)…Nós dominarmos o espaço, acho 

que é bom para nos sentirmos confortáveis. 

I – Hmm.. Ou seja, sente um desconforto, então, em entrar em casa dos outros, é 

isso? 

C. -  Sim, pode ser isso… 

I – Já o tinha dito, de alguma forma. 

C. -  E acho que o hospital tem essa…essa, podemos chamar-lhe vantagem.  

I – Característica! 

C. -  Uma característica do hospital é que estamos em casa, conhecemos as pessoas, 

estamos em equipa, trabalhamos em equipa…Tudo isso. 

I – Chamei-lhe característica porque ao chamar vantagem para si será, 

eventualmente, uma desvantagem para os outros… 

C. -  Exactamente, para a outra pessoa. 

I – Ia perguntar outras coisas em relação às práticas clínicas. Há alguma 

dificuldade, grandes dificuldades que tenha encontrado nas práticas clínicas? Uma 

ou duas dificuldades que tenha sentido nas práticas. Não é preciso ser no hospital, 



não é preciso ser no Centro de Saúde, alguma dificuldade que se lembre que tenha 

sentido e depois como é que a resolveu. 

C. -  Nós tivemos que fazer a avaliação do assistido, com alguns doentes, que eu tive no 

ambiente hospitalar, não era fácil; porque havia falta de comunicação… 

I – Hmm Hmm… 

C. -  Principalmente nos primeiros dias. 

I – Porque eles não comunicavam verbalmente… 

C. -  Não comunicavam verbalmente e também não…certamente também por eu ter 

alguma dificuldade e eu lembro-me que nos relatórios de estágio que fazíamos 

normalmente, lembro-me de referir isso e também lembro-me de referir uma certa 

evolução até ao final do estágio. Era um bocadinho também por minha culpa e mesmo 

por parte das outras pessoas que não estão muito dispostas a falar, até mesmo na sua 

dificuldade de comunicação…Às vezes são pessoas idosas, que não respondem, se 

calhar, da maneira que nós queríamos que respondesse e depois temos que modificar a 

pergunta para que a pessoa percebesse. 

I – Essa foi uma forma de resolver essa dificuldade? Modificando as questões… 

C. -  Sim. Se calhar nós fomos para ali com termos técnicos, não é? Vimos da escola, 

vamos todos feitos sabichões que vamos fazer um bom trabalho e depois ficamos ali, 

temos logo ali um bloqueio, porque a pessoa não entende… 

I – Adequar o padrão de linguagem, é isso? 

C. -  Exactamente. Adaptar…Adaptarmo-nos à outra pessoa, acho que também é 

importante. 

I – Sim…Talvez essa seja mais…A essência talvez seja essa… 

C. -  Agora, em questões assim mais práticas, ligadas à medicina e isso, porque nós 

também não fazíamos muitas, penso que não tive assim muitas dificuldades. 

I – O que é que, nas práticas clínicas, o que é que…como é que…O que é que 

esperavam de si? Os utentes? O que é que acha que os utentes esperavam de si? 

C. -  O que é que os utentes esperavam de mim…Primeiros eles nem sabiam que nós 

éramos estudantes. Não percebiam muito bem o que é isso de um estágio de 

enfermagem e viam-nos mesmo como enfermeiros. Havia uns como “Eu quero fazer 

determinada coisa a esta hora e é esta pessoa que me vai ajudar” (risos). Eu acho que 

passa um bocadinho por aí. Algumas pessoas acho que passa um bocadinho por aí… 

I – Disse há pouco, parece-me, que o outro espera por apoio em determinada 

circunstância… 



C. -  Sim.. 

I - …E o que é que esperavam de si, os enfermeiros dos Serviços onde estagiou? 

C. -  Eu tenho que ser um bocadinho rígido, porque eles não esperavam absolutamente 

nada. Aliás, qualquer apoio que houvesse, não havia apoio por parte da equipa de 

enfermagem que trabalhava lá não houve assim… 

I – Hospital? Centro de Saúde? 

C. -  Hospital. Não Centro de Saúde. No Centro de Saúde tivemos um grande apoio, 

uma grande ajuda, principalmente para os casos sociais. E que disseram, ainda por cima 

estive num bairro social, e que nos disseram que, aliás foi logo na primeira entrevista, 

no primeiro contacto com os enfermeiros, disseram que nós estávamos preparados, e 

depois tivemos mesmo o confronto dessas coisas e ao longo do estágio, determinadas 

situações, por exemplo…No tratamento de certas úlceras de pressão, no tratamento de 

determinadas patologias, como por exemplo, a diabetes…como é que se 

tratava…hmmm…através de uma alimentação correcta e isso tudo. Tivemos apoio e 

aprendizagem, e acho que isso foi mesmo ensino clínico.  

No contexto Hospitalar, se não fosse a professora orientadora de Estágio, saíamos de lá 

sem fazer nada quase.. 

Primeiro lugar, aliás, acho que isso nem devia ser desculpa mas, talvez seja, eram 

enfermeiros todos recém- licenciados, novos, não sei se já se esqueceram do que 

passaram ou não estão dispostos a isso, tudo bem que eles têm muito trabalho, é uma 

verdade, não podem olhar para lá, mas acho que devia ter havido mais… 

I – Não se importavam nada porquê? Porque não interagiam convosco? 

C. -  Não interagiam connosco. Respondiam ao que nós perguntávamos e pouco mais. 

I – E qual foi ….o papel do professor aí?  

C. -  Acompanhar-nos, chamar a atenção para determinadas situações que nós, por não 

sabermos ou por estarmos um bocadinho indiferentes ainda não, não reparávamos nelas. 

E o professor chamar-nos a atenção, fazer um plano de cuidados a dizer como é que 

deveríamos actuar, e pois claro que é impossível o professor estar em todo o lado ao 

mesmo tempo, mas ajudava a pensar. 

I – E o que é que acha, então que o professor esperava de vocês? Ou a 

professora…O que é que esperava de vocês? O que é que esperava de si? E do 

grupo em si? 

C. -  Eu vou…eu acho que é mais fácil dizer o que é que ela esperava de mim ao longo 

do estágio…Inicialmente não sei, porque aliás era uma professora externa com quem 



não tínhamos nenhum contacto, é mais fácil quando é com um professor com o qual 

estamos próximos…Inicialmente não sei, sei que eu apresentei-lhe, logo na primeira 

reunião, no final da primeira semana, apresentei-lhe os obstáculos e ela esperou de mim 

que eu durante 4 ou 5 semanas, a duração do estágio, que eu conseguisse ultrapassar 

esses obstáculos. E certo, em larga medida, acho que consegui, como falei da 

comunicação… 

I – Hmmm Hmm… 

C. -  Claro que tenho muito mais a melhorar. Uma outra dificuldade, que tem a ver 

também com essa que é o facto de saber que a outra pessoa está a sofrer, a dor da outra 

pessoa…(pensa) 

I – Como é que lida com isso… 

C. -  Como é que lido com isso, como é que lido com a morte e apesar de muito ser frio, 

que já não sou tanto…ou em termos de futuro poderei vir a ser mais, devido à 

profissão… Portanto, isso eram obstáculos, foram obstáculos e bastante duros na 

primeira semana, aliás nos primeiros dias de estágio, a própria professora percebeu isso 

em mim. Envolvemos técnicas, tinha que haver, não era chegar e fugir, continuar a 

fugir. E acho eu consegui ultrapassar isso e mesmo a professora esperava isso de mim e 

acho que parte do trabalho dela também ficou satisfeito porque se não isto não fazia 

sentido. 

I – Outras questões antes de acabarmos… O que é que acha que diferencia a 

experiência de estudante de enfermagem, a sua experiência, de outras experiências 

do ensino superior? Alguma coisa que torne isto mais específico? É melhor, é pior, 

é diferente… 

C. -  Todos os cursos têm a sua especificidade mas, vou chamar outra vez à baila os 

meus amigos que são de áreas..de arquitectura, economia, não tem nada a ver. Eu acho 

que a maior parte das pessoas que eu conheço não têm noção, uma ideia do que é, por 

exemplo, um hospital…o que se passa num hospital. Por exemplo, não têm ideia do que 

é o Hospital…Sabem a dimensão, que é grande; mas não sabem o fluxo de pessoas, o 

trabalho que há, que se faz ali dentro… Por exemplo, eu acho que não faz muito parte 

do conhecimento das pessoas, das pessoas que eu conheço, dos serviços sociais de um 

Hospital. Todo o mecanismo que se articula entre o médico, enfermeiro, o assistente 

social, o fisioterapeuta, o radiologista, o atendimento da pessoa, a preocupação que, nós 

técnicos, temos que ter quando a pessoa está em casa. Acho que as pessoas não têm 

noção… E é, também não…O curso deles também não é virado para aí, assim como 



também não é virado para… É porque eu acho que…utilizei inicialmente aquela 

expressão de que a técnica, que nós somos o técnico da pessoa. Acho que a nossa 

profissão é essa, enquanto que a deles não, tanto que se eles não têm essas…. 

I - Acha que os cursos deles ou os outros cursos, não despertam tanto para essa 

questão do sermos os outros, por aí?  

C. -  Não, não despertam tanto. Não, tirando algumas Ciências Sociais, Psicologia isso 

sim, mas em relação às economias, à gestão, à arquitectura à…O professor se calhar 

sim, acho que não tem acho que há uma…aliás, não só pelo facto de eu estar aqui em 

enfermagem mas também pelo facto do cidadão que sou e pelo facto de estar 

minimamente informado, hoje em dia mais que nunca devido à crise que se atravessa 

que vem todos os dias à baila, a falta de humanização em vários sectores. 

I – Ok…Tenho mais umas questões. Ia perguntar-lhe outra coisa que era como é 

que acha que vai ser em termos de emprego, quando acabar o curso? 

C. -  Eu tenho grandes dúvidas (risos) porque eu vejo que há determinadas pessoas que 

vêm de determinadas escolas que têm grande dificuldade em arranjar emprego, há 

determinadas pessoas, que eu conheço que não são meus amigos, mas que conheço aqui 

da escola e que conheço através de amigos meus aqui na escola que já saíram e que já 

têm emprego… 

I – Para chegar a essa fase, quais são os factores que podem determinar que 

arranje ou não… 

C. - Acho que tem a ver com o tipo de formação que nós temos, acho que é 

fundamental… 

I – Tipo de formação é o quê? 

C. -  No tipo de formação ao longo dos 4 anos. Formação, o currículo da Escola ao 

longo dos anos…eu acho que a escola… 

I – A Escola pode fazer diferença? 

C. -  A Escola pode fazer diferença. Eu acho que, por exemplo a nível Europeu, que 

hoje em dia fala-se muito, ainda esta semana falei com uma amiga minha que o 

namorado é enfermeiro, andou numa escola não sei se é privado, se é politécnico e que 

não conseguia arranjar cá emprego e então foi para Espanha, conseguiu arranjar logo, 

convidaram - no para estar numa modalidade que trabalha 15 dias e os outros 15 dias 

está em Portugal, nunca tinha, pronto nunca, e sei que, através dele sei que em termos 

Europeus, a nossa formação é muito melhor que qualquer outro país Europeu,  até que 

temos bastante prioridade em relação a enfermeiros de outros países. 



I – E então? Isso não era possível para si? 

C. -  É. 

I – É? Ok… Ia perguntar agora outra coisa…Diferença, falou que a Escola pode 

fazer diferença, mas estamos a falar em algo que lhe é externo. E você, em que 

medida é que está… 

C. -  É claro que a formação, em si, pode ser muito boa, mas se nós não temos a 

capacidade de adquirir essa formação, esses conhecimentos, essa valorização pessoal 

que nos dão ao longo do curso, também não vamos muito longe, não é? Portanto, tem 

que haver ali um empenho nosso, tem….Eu acho que a Universidade, ou neste caso, a 

Escola não é estanque, portanto nós não podemos andar aqui e vamos às aulas e 

acabamos os 4 anos e somos enfermeiros com aquilo que aprendemos, não, tem que 

haver…e estou a reconhecer isso mais este ano que o ano passado, tem que haver um 

empenho muito grande da nossa parte, extra aula, em conseguirmos ter conhecimentos e 

às vezes não só conhecimentos de enfermagem às vezes até conhecimentos de outras 

áreas porque as questões aparecem- nos e nós estamos…nós não sabemos como é que é 

o dia de amanhã e isso acho que…aliás, acho que nenhuma profissão é estanque, não é? 

Não podem estar limitadas à Enfermagem, à… 

I – Preparar para a mudança, é isso? 

C. -  Preparar para as mudanças, é fundamental. 

I – Uma última questão que é, daquilo que acha que possa vir a ser o seu 

desempenho, já viu alguns contextos, já ouviu falar em muita coisa, já tinha ideias 

de vir para o curso, em que é que…por onde é que acha que podes começar o 

percurso profissional? No fundo é onde acha que gostava de trabalhar? Uma área 

de interesse, neste momento? 

C. -  Uma área que me interesse, neste momento, é cirurgia e os Cuidados Intensivos. 

Não sei porquê…porque aliás, só agora é que estamos a ter a introdução às patologias e 

essas coisas, mas sempre tive essa ideia. Primeiro lugar, nos cuidados intensivos, a 

pessoa não…acho que a pessoa não fala, não diz nada…Com as minhas dificuldades 

(risos) é uma facilidade mas por outro lado, tem uma grande componente técnica, e eu 

gosto da técnica, gosto de ser assim…Não é profissional, mas gosto de saber as coisas, 

como é que se faz e fazer com eficácia. O risco de estar ali entre a vida e a morte e…Se 

calhar se estivesse numa medicina onde também há o limite entre a vida e a morte já 

não gostava tanto, porque a pessoa está ali, está…pode estar consciente ou não… As 

situações de urgência também me atraem. Atraem- me, mas depois quando passa…Por 



exemplo, se fosse um serviço de medicina, nos temos ali o doente uma semana, quinze 

dias há um envolvimento de nós com a pessoa…Enquanto nos Cuidados Intensivos, em 

situação de urgência, já não há esse contacto não é? 

I – A maior parte dos doentes não está consciente... 

C. -  Exactamente, e se ele está consciente é transferido para outro serviço, por isso ... 

I – Em relação ao hospital, há alguma situação forte? Só para terminar…Que 

tenha sentido tão intensa? 

C. -  O meu último doente que me foi atribuído, era uma pessoa com sessenta e tal anos, 

teve um AVC, portanto, bastante debilitado e que nós chegámos ali, no primeiro dia ele 

estava deitado na cama e acho que, se não fossemos nós enfermeiros estudantes, acho 

que íamos sair e ele ía continuar deitado e acho que estivemos, não só da minha parte, 

mas de ajuda de uma ou duas colegas que estavam comigo, com esse doente. Foi um 

esforço grande para levantar a pessoa da cama, para falar com a pessoa, para levar a 

pessoa ao banho com a nossa ajuda, sermos nós a termos que dar banho à 

pessoa…Tentámos com que a outra pessoa reabilitasse determinadas áreas 

aparentemente perdidas, alertámos que se calhar era importante encaminhar, então a 

pessoa para a fisioterapia, e nós mesmo fizemos um bocado de fisioterapia ao doente. 

Foi uma….Ver a pessoa que esteve lá desde o início, que inicialmente não foi atribuído 

a nenhum estudante, mas nós olhávamos e conhecíamos e vimos que houve uma 

evolução, uma certa evolução, se calhar não foi muito grande, mas houve alguma e isso 

foi notório, mesmo por parte da equipa de enfermagem que trabalha naquele serviço 

ficou admirada e isso foi feito por nós. Acho que isso foi uma situação que me marcou 

não só pelo aspecto positivo mas também pelo aspecto negativo de chegarmos ali e 

parecer que aquela pessoa estava perdida. 

 

 


