
 

 

Entrevista 2.25 - Bernardo 
 

(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) 

 

I.- As primeiras questões são sobre como vê agora a enfermagem, algumas até se 

repetem do ano passado. O que é para si neste momento ser enfermeiro? 

B. - Neste momento para mim ser enfermeiro, após estes dois anos tenho uma visão um 

bocado diferente da inicial. Inicialmente tinha aquela visão da prestação de cuidados, 

fazer pensos, etc, injecções, por aí, neste momento já tenho cosnciência que existe outra, 

de muito mais por detrás disso. Não é só prestar cuidados de saúde, pelo menos em 

termos práticos,em termos técnicos, fazer pensos einjeccções mas também existe toda 

uma componente social e social por trás, que temos de ter atenção que é bastante 

importante nas nossas acções. 

I.- O que o levou então a mudar de opinião? Que experiências o levaram a mudar 

de opinião? 

B. - Bom, em parte as aulas também, as trocas de experiências que exis tetambém da 

parte dos professores com os alunos que é bastante importante e depois o ensino clínico. 

O ensino clínico é fundamental nesse aspecto porque nada como...para nós aprendermos 

nada como estarmos no campo e vermos as coisas como ela são e  irmo-nos 

apercebendo e questionando e apercebendo-nos as situações para as quais não temos 

resposta e irmos questionar acerca dessas situações e tentar arranjar resposta e perceber. 

I.- É essa imagem que tem... e as pessoas que o rodeiam? Vive com familiares ou ... 

B. - Com a minha mãe só. 

I.- A mãe ou as pessoas que o rodeiam têm uma imagem diferente da enfermagem 

agora? 

B. - A minha mãe, acho que não tanto , que é a pessoa que eu tenho mais contacto por 

assim dizer, não tanto, porque acho que ela, parece um bocado mal depois, mas ela não 

tem tanta noção ou não tem tanta percepção para esse campo e para ela, que ela também 

é um bocado mais velha, a escolaridade dela não é muito elevada e eu também nesse 



aspecto também a culpa é minha, também não tento puxá-la para esse campo, tentar 

perceber, também se calhar não faço isso porque nunca surgiu. Por exemplo com quem 

eu sinto mais isso é com a minha namorada e  com a mãe dela porque são pessoas que 

têm outros estudos, têm outras ideias.  

I.- E a opinião delas mudou? 

B. - Mudou, porque lá está também vou relatando um bocado as minhas experiências e 

o que vai acontecendo, “ Passou-se isto, passou-.se aquilo” “ficámos preocupados com 

aquela pessoa neste campo ou naquele” e elas vão tendo outra pecepção porque a 

percepção inicial ou era a mesma que eu tinha que os enfermeiros fazem pensos, dão 

injecções e não passa muito daí. 

I.- Já falámos de si e da sua família, mas e... socialmente? Qual acha que é a 

imagem dos enfermeiros socialmente? 

B. - Pois, socialmente a imagem é mesmo essa, é os pensos, é as injecções, são aqueles 

profissionais que estão submetidos “às ordens dos médicos”  passa um bocado por aí , 

mesmo a nível dos meus amigos já consegui mudar essa imagem porque lá está vou 

contando as situações e o que realmente nós fazemos. 

I.- Incomoda essa imagem? Porquê? 

B. - Sim, começou-me a incomodar um pouco. Hummm...por um lado é revoltante as 

pessoas verem os enfermeiros como pessoas que simplesmente estão ali sempre às 

ordens dos médicos esó fazem aquilo que os médicos mandam, não terem a percepção 

que existe muito trabalho por trás e que não é bem assim como pensam, não é bem 

assim às ordens dos médicos, nós também temos que por vezes questionar as ordens dos 

médicose saber interpretar as coisas e decidir o que é melhor para a pessoa e não por 

uma questão de ordem ou por uma questão de prescrição, mais prescrição do que ordem. 

A revolta é nesse sentido... 

I.- O que acha que pode fazer para mudar isso? 

B. - Aquilo que eu tenho feito. Tenho contado as minhas experiências, ao longo dos 

ensinos clínicos, que acho que nada melhor do que isso aquilo que passamos e explicar 

e fazer ver que as coisas não são bem assim e que existe mãos por trás além disso, nós 

não temos que nos preocupar só com os aspectos técnicos mas com os aspectos 

psicológicos e sociais também. 

I.- Com que outros profissionais se relaciona o enfermeiro? Imagine que está a 

descrever a alguém que não percebe nada disto. Com que outros grupos 

profissionais se relaciona o enfermeiro? 



B. - Pois, um sem fim deles...Médicos, auxiliares,não como profissionais de saúde mas 

auxiliares de acção médica que também são importantes, não é? Têm o seu trabalho. 

Com os da segurança social, os da assistência social, também são importantes. 

I.- Uma coisa o que o enfermeiro faz de específico que os outros não fazem? 

B. -… 

I.- O que o fisioterapeuta faz... rapidamente! 

B. - O fisioterapeuta trata a nível da reabilitação motora. 

I.- O que o dietista faz? 

B. - Controla o regime alimentar ou aconselhamento… 

I.- Pronto... e o que enfermeiro faz? 

B. - Pois com o enfermeiro é mais a nível da percepção social, eu não queria falar no 

holístico mas... 

I.- Mas isso a assistente também faz... 

B. - Sim, mas eu acho que nesse aspecto o enfermeiro tem um papel mais crucial ou 

melhor, tem um papel diferente da assistente social nesse aspecto porque nós temos que 

ver o aspecto social mas inserido ou no contexto de cuidados de saúde e de continuação 

de cuidados de saúde quando são altas hospitalares ou etc. A assistente social se calhar 

vê isso, vê esse aspecto mas noutro campo. Acho que nesse aspecto não tem muito bem 

essa percepção. Mas acho que é fundamental para além da promoção e prevenção da 

saúde, não só dos tratamentos temos também esse papel fundamental porque não são os 

médicos que vão lá ver “Olhe, deve fazer isto” ou “deve fazer isto ou aquilo” porque 

não são eles simplesmente. Não é bem assim, não vou generalizar mas a grande maioria 

simplesmente é as prescrições e não passa muito daí. Normalmente os enfermeiros é que 

têm aquele papel de explicar às pessoas e dar a entender às pessoas as coisas. 

I.- O que é que mudou em si, desde que entrou para cá há um ano? Se é que está 

diferente, não tem que estar...mas um ano e meio depois... 

B. - Sim, sinto-me diferente tenho ... como já vivi algumas coisas em ensino clínico 

estou mais desperto. E mesmo em termos de aulas também , não é, estou mais desperto 

para. 

I.- Quais as aulas que contribuiram para, e que ensinos clínicos, e em que é que 

está diferente? 

B. - Questões de aulas por exemplo de Psicologia, são importantes para também 

sabermos não julgarmos o outro, ou melhor para compreendermos melhor o outro e não 

incutir no outro as nossas crenças, aos nossos valores a nível não sei, talvez de 



Enfermagem ao Adulto porque também falamos de muitos mitos e crenças que existem 

em certos tratamentos, etc. 

I.- Isso ajudou-o a ficar diferente? 

B. - Sim, ajudou-me a ficar diferente quando falo com as pessoas, para já a não julgar e 

pensar logo, não que eu fizesse propriamente isso mas na altura dizer , as pessoas 

dizerem uma parvoíce qualquer a nível de tratamento e nós olharmos para aquela pessoa 

e ficarmos a pensar “Que estupidez! Isto não faz sentido nenhum. Isto não tem nada a 

ver”, tentar perceber que ok aquela pessoa disse aquilo porque tem alguma razão para 

dizer aquilo, não é só porque é ignorante é porque lhe foi introduzido aquele 

pensamento ou aquela explicação e tentar de uma forma mais assertiva tentar explicar e 

tentar ver àquela pessoa que realmente aquilo não é assim que funciona e que funciona,  

ou qual a melhor maneira. 

I.- De uma forma mais assertiva? 

B. - Exactamente. 

I.- E como… diz, diz… 

B. - E estar mais desperto para compreender os aspectos sociais e o ambiente em que 

aquela pessoa está inserida e dessa maneira, lá está, conseguir pegra naquilo que aquela 

pessoa acredita devido ao ambiente onde está inserido e redireccioná-la para o melhor 

caminho ou redireccioná-la para a coisa correcta a fazer. 

I.- Partir dos conhecimentos dela…. 

B. - Exactamente, partir dos seus conhecimentos. 

I.- Muito bem, como é que se apresenta às pessoas? 

B. - Apresento-me sempre como, no caso do ensino clínico apresento-me sempre aluno 

estagiário de enfermagem. 

I.- Já o chamaram senhor enfermeiro? 

B. - Já, várias vezes. 

I.- Não se lembra da primeira vez? Tente-se reportar às primeiras vezes. O que é 

que sentiu? 

B. - Mal. Sinceramente, senti-me mal. 

I.- Porquê? 

B. - Porque tenho noção que não sou, hei-de ser, se tudo correr bem, não é? Hei-de ser 

um dia, mas tenho noção que não sou e é um posto que ainda não me sinto confortável 

ou que me tratem por enfermeiro. 

I.- Porque não se sente confortável? Consegue explorar isso? 



B. - Porque para já é uma profissão que acarreta muita responsabilidade e eu neste 

momento não tenho perseverança ainda suficiente, não é, por várias questões,  não é por 

acaso que eu estou a meio do curso, não tenho segurança ainda suficiente para estar ali 

como enfermeiro ou como um profissional de saúde e queconsegue dar resposta ali a 

tudo. 

I.- Acha que está a enganar o outro, ou que o outro pode sentir-se... 

B. - Pode sentir, acho que a pessoa ao tratar-nos assim pensa que nós sabemos tudo ou 

que temos resposta para tudo,nós sabemos tudo,  tudo o que ele disse era sagrado, tenho 

um bocado esse receio, então normalmente quando as pessoas me tratam por 

enfermeiro, tento sempre, tento sempre não corrijo sempre que não sou enfermeiro 

ainda, digo que sou aluno estagiário, ainda estou a aprender porque não vá ás vezes as 

pessoas pensar que...porque nós não temos resposta para tudo ainda. Mesmo como 

profissionais de saúde nunca iremos ter para tudo e agora então muito menos e as 

pessoas ficarem com aquela imagem “Eu perguntei isto e afinal este tipo é enfermeiro e 

não sabe? Que raio de profissionais é que eles andam a escolher hoje em dia? 

I.- Imagine que estamos num cenário em que toda a gente está a trabalhar e temos 

que recrutar quem ainda está a estudar, para trabalhar já. Preciso de o conhecer 

para saber para onde o mando trabalhar. Ou seja... o que neste momento sabe 

para perceber para onde o posso optimizar? O que é que dizia, como é que se 

apresentava do ponto de vista “ Eu neste momento já sei isto...” 

B. -  Cuidados pós-cirurgia e acho que inclusivé foi um dos ensinos clínicos, por acaso 

não foi dos que eu passei mas nesse aspecto, a nível de medicina, dos cuidados de 

medicina, as medicações, todos os pensos, algaliações, as técnicas dos 

Fundamentos,assim de repente é onde me sinto mais à vontade. 

I.- Identificamos a profissão com uma dimensão importante na área relacional, 

mas essa não é invocada como um saber?  

B. - Nesse aspecto não porque acho que é um aspecto que ainda tenho que desenvolver 

ao longo destes dois anos. E que..principalmente o lidar com as pessoas e conseguir 

arranjar mecanismos e métodos de “dar a volta” às pessoas , eu não me sinto muito à 

vontade com isso. Às vezes estou a falar com algum doente, algum utente, a pessoa diz-

me que não que não é assim e eu digo que “Ok, mas olhe não é assim, é assado” mas 

não me sinto muito bem, nem muito à vontade em relação a isso e ainda sinto alguma 

insegurança nesse aspecto, no aspecto relacional. 

I.- O que lhe falta para ser bom enfermeiro? 



B. - Falta mais contacto, falta mais contacto realmente com os utentes e acho que ao 

longo dos ensinos clínicos que ainda temos pela frente ainda por cima agora que para o 

próximo ano vai ser a nível da saúde materna, acho que é  um contacto mais próximo, 

acho que vai ser uma boa ideia. 

I.- Frequentemente ouve-se dizer “existe uma discrepância grande entre teoria da 

escola e depois o que acontece no ensino clínico, os estágios”. O que acha sobre 

isso? Ou como é que reage a essa afirmação? Não estou a dizer que existe, estou a 

dizer que há pessoas que dizem que... 

B. - Eu sou uma dessas pessoas, porque lá está nós aqui aprendemos tudo de uma 

maneira um pouco utópica, o que seria o ideal, mas infelizmente no nosso país não sei 

se será a realidade dos outros países mas não temos os meios adequados nem a logística 

suficiente para realizarmos as coisas dessa maneira como é ensinada, a utilização de n 

coisas esterilizadas, às vezes temos que compensar ali um bocadinho tendo sempre em 

conta nunca pôr em risco a pessoa como é óbvio mas às vezes é um bocado complicado. 

E concordo plenamente. 

I.- Agora falávamos um bocadinho sobre as práticas clínicas. Entre aulas e 

práticas clínicas o que chamou mais à atenção? Entre aulas e práticas clínicas o 

que gostou mais? 

B. - Eu pessoalmente gosto mais das práticas clínicas, como acho que toda a gente, 

porque nada como “pôr a mão na massa” não é? As aulas também claro que são um 

elemento fundamental, não caímos ali de pára-quedas no ensino clínico. 

I.- As práticas clínicas então, concretize só, explorando um pouco, o que é que o 

seduz nas práticas clínicas? 

B. - Para já a relação com o utente porque uma coisa é estarmos a falar nas aulas vamos 

fazer assim, vamos fazer assado mas cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa reage de 

maneira diferente e nada como essa experiência para conseguirmos actuar da melhor 

maneira e depois porque também nas práticas clínicas podemos praticar aquilo que 

damos nas teoria e coisa que infelizmente não é possível seja pela logística seja porque 

motivo for não é possível aqui na escola. Damos tudo muito na teoria mas depois a 

prática só mesmo lá, e só aí vamos aprender e lidar com a pessoa e através da 

experiência dos outros enfermeiros que lá estão nesse serviço e com quem nós estamos, 

através da experiência deles, aprender mecanismos e métodos para conseguir fazer as 

coisas da melhor maneira. 



I.- É capaz de dizer uma ou duas situações que tenha achado particularmente 

interessantes na prática clínica?  

B. - Hummm...assim de momento. Mas o que eu tenha achado assim de uma forma mais 

geral, pronto ensinado aqui na escola e bem, que devemos ter sempre, que devemos 

valorizar sempre tudo aquilo que o doente se queixa e etc. Eu acho que isso é certo mas 

também por vezes não nos preparam para aquelas pessoas que já são muito batidas 

naquilo e já têm as suas manhas e então apanham ali o pessoal novinho, fresquinho e tal 

e andam ali e nós “Coitadinhos, não é?” 

I.- Teve um doente desses? 

B. - Não, por acaso não tive mas vi colegas meus que tiveram e é complicado porque é 

assim também é mau profissionalismo penso eu por parte dos enfermeiros que nos 

acompanham às vezes, porque eles ou não tem essa noção ou não querem saber 

simplesmente, e quer mais ou não queira eles não têm essa noção, não é? Nós chegamos 

ali e vimos com essa história na cabeça, temos que valorizar tudo, tudo é importante e é, 

não deixa de ser importante, só que como não temos experiência no campo não sabemos 

às vezes diferenciar realmente o que é importante e o que são manhas das pessoas e 

técnicas que elas têm para conseguirem aquilo que querem ainda que não seja 

necessário ou que não seja estritamente necessário e às vezes há uma má, uma má, 

como hei-de explicar,  não há uma visão por parte dos enfermeiros que nos 

acompanham para isso e nós chegamos lá e claro tentamos reportar tudo aquilo que os 

doentes se queixam e “Não será melhor fazer isto? Não será melhor fazer aquilo?” e às 

vezes eles são um bocado agressivos e tratam-nos, não vou dizer tratam-nos mal, mas 

quase andam lá perto porque “Isso é história deles e não sei quê” e mandam vir 

connosco e nós estamos ali no meio daquilo tudo e não sabemos, não é? Não temos 

ainda experiência nesse aspecto. 

I.- Ok. Alguma dimensão do estágio que não tenha correspondido às suas 

expectativas ou achasse que estava à espera de alguma coisa não aconteceu ou 

algum tipo de experiência... 

B. - Bom, para já é complicado, eu estava à espera de fazer o máximo possível de 

aplicações técnicas, acho que também é importante. 

I.- E isso não aconteceu? 

B. - E isso não aconteceu, para já por limitações do serviço ou , limitações do serviço 

não tanto,  mas pelo serviço em que estava simplesmente não aconteceu pronto. Não 

houve possibilidade para isso.Humm...noutro aspecto passar, porque nós tivémos a parte 



de Medicina e Cirurgia um bocado tudo junto, mas são áreas distintase só tivemos 

possibilidade de passar cada pessoa por um campo, no meu caso passei pelo serviço 

mais de medicina outros passaram pelo de Cirurgia. 

I.- Onde? 

B. - Em Nefromedicina. E acho que era importante todos nós passarmos pelos dois 

campos porque são experiências muito diferentes uma da outra, sim maioritariamente 

são muito diferentes uma da outra e são cuidados específicos que são diferentes. 

I.- Até agora só me tem falado relativas às técnicas e ao hospital, já agora vou 

pedir para analisar porque está a privilegiar no seu discurso os contextos 

hospitalares. 

B. - Porque foram os contextos onde tivemos mais experiência, nós a nível de Centro de 

Saúde tivemos dez dias se tanto,  dez dias este ano. 

I.- E o ano passado? 

B. - O ano passado tivemos cerca de um mês mas o problema é que o ano passado era 

muito observação, mesmo ao nível de relação com as pessoas não, falávamos  éamos 

educados mas não tínhamos propriamente aquele à vontade nem tínhamos sequer ordem 

para fazermos ensinos ou fosse o que fosse. Este ano então foi mesmo, dez dias em 

ensino clínico a nível de Centro de Saúde não é nada, quando nos estávamos a adaptar e 

a começar a conhecer as pessas daquela comunidade foi quando nos viemos embora. 

I.- Ainda neste contexto de cuidados comunitários teve a oportunidade de ir a casa 

das pessoas? 

B. - Uma vez apenas. 

I.- Experiência curta mas vamos entrar nessa experiência. Como foi entrar na casa 

do outro? 

B. - O ano passado também já tinha tido essa experiência também. Eu não me senti 

muito constrangido como alguns colegas às vezes referem que é mau entrar em casa da 

pessoa e estar a invadir o espaço dela, não, não me senti assim porque felizmente a 

todos os sítios a que fui, as casas que fui fomos bem recebidos pelas pessoas, os 

enfermeiros diziam quem é que nós éramos, o que estávamos ali a fazer, e as pessoas 

receberam-nos sempre muito bem e convidavam-nos a entrar em casa não era aquela 

questão de nós entrarmos porque vamos a atrás do enfermeiro e a pessoa nem sequer 

sabe quem nós somos minimamente e o que estamos ali a fazer e nesse aspecto nunca 

me senti constrangido felizmente e foi uma experiência até agradável porque lá está 



nada melhor do que para conhecer a comunidade, ir lá e conhecer as condições em que 

vivem e o ambiente em redor.  

I.- E ainda no ano passado como foi vestir a bata a primeira vez? Bata/ farda como 

foi vestir a primeira vez? Foi diferente? 

B. - Foi, foi diferente porque lá está as pessoas vêem-nos com aquela bata branca 

independentemente de nós termos lá o cartãozinho a dizer que somos alunos mas as 

pessoas nunca reparam nisso e pensam, tomam aquilo como um cartão de identificação 

e nada mais do que isso e interpretam-nos sempre ou vêem-nos sempre como 

profissionais de saúde que ali estamos, como enfermeiros e pronto é aquela questão de 

virem ter connosco “Senhor enfermeiro isto, senhor enfermeiro aquilo” e nós, pelo 

menos da minha parte não é,  dizer sempre “Ok, não sou enfermeiro sou aluno ainda 

mas se puder ajudar”.  

I.- Ainda no capítulo das práticas clínicas, dos estágios, relembre só que 

dificuldades teve na prática clínica, se é que houve. Podem ser grandes ou 

pequenas mas um ou outro aspecto que tenha sido mais díficil de gerir, algo menos 

fácil ou que podia ter corrido melhor para si.  

B. - Bom isso foi a gestão de horários primeiro. Os horários que nos colocaram a nível 

de ensino clínico não foi mau, foi péssimo mesmo três dias por  semana, com um dia de 

aulas pelo meio e um dia de trabalho autónomo quer dizer, não dava para nada. 

Depois...  

I.- “Não dava para nada”... o que isso quer dizer? 

B. - Porque três dias por semana é muito pouco, quando nós estamos a entrar naquilo 

ritmo semanal é vamos embora e depois daqui a uma semana voltamos, um bocado 

mau, quebra um bocado o ritmo, quebra aquele ritmo. Eu tive essa consciência porque o 

ano passado o ensino clínico que tivemos a nível hospitalar era os cinco dias úteis e 

pronto, eram os dias seguidinhos o horário normal. E notava-se uma diferença muito 

grande, a nível de ritmo ao final daquele mês nás já estávamos com um ritmo 

impressionante, agora aqui ao final de dois meses estava um bocado melhor é lógico 

mas não notei assim uma diferença tão absimal como isso. 

I.- Não se sentia integrado no serviço? 

B. - Também, também um bocado porque os enfermeiros lá está como tinham um 

contacto connosco menos de metade dos dias da semana, era praticamente como se nós 

estivéssemos a chegar ali todos os dias.  



I.- Falta dizer a respeito dos enfermeiros,  como foi trabalhar com eles? Ou o que 

eles esperam de si enquanto estudante? 

B. - No serviço onde estive foi um bocado complicado porque havia lá enfermeiros que 

achavam que nós éramos ... para já que nós éramos alunos do 4ºano, exigiam, não estou 

a dizer que não devessem exigir de nós, até é bom para nós já termos outras 

aprendizagens mas às vezes o que exigiam de nós, nós ainda não tínhamos sequer os 

suportes teóricos para isso e nesse aspecto era um bocado mau podiam-nos ensinar, 

podiam-nos facilitar, daí a exigir era um bocado mau. A grande maioria dos enfermeiros 

por acaso felizmente eram simpáticos e depois começaram-se a aperceber “Eles não são 

do 4º ano são só do 2º ano ainda” e portanto abrandaram um bocado mais e tiveram 

mais consciência disso e a maioria era simpático e tinham gosto em ensinar e gostavam 

que lhes fizéssemos perguntas mas pronto como nem tudo é perfeito há sempre um ou 

outro que não são assim e parece às vezes que gostam é de , sentem-se empoderados por 

assim dizer eque são superiores porque já são enfermeiros e aquele ainda é aluno e está 

sob as minhas ordens e só tem é que fazer o que eu digo e pronto levam aquilo de uma 

maneira um bocado má. 

I.- Teve situações dessas?Como é que geriu? 

B. - Tive, tive situações dessas.Geri bem, a partir do momento em que não me passei da 

cabeça, geri muito bem, mas tive que ir mais tarde falar com o professor e felizmente 

tive colegas meus que me apoiaram também nesse aspecto. 

I.- Quer descrever só uma situação e como é que se sentiu... 

B. - Foi do género estar por exemplo a prestar cuidados de higiene no leito a uma 

pessoa e entretanto vem a enfermeira e porque a toalha estava um bocadinho mais para 

baixo , estava aqui e não estava ali e começar a implicar com isso e com tudo o que 

conseguisse implicar, implicava e em vez de falar, independentemente de ter razão ou 

não a maneira como falou não foi a maneira mais correcta, falou de uma maneira mais 

agressiva, falou de uma maneira perjorativa.  

I.- E o que fez na altura? 

B. - Na altura não fiz nada, porque felizmente já venho um bocado com a embalagem do 

campo militar não é, e foi um bocado engolir o sapo e pronto. Mas claro que todos os 

dias o professor depois do final do turno ia sempre falar com os enfermeiros que tinham 

estado responsáveis por aqueles alunos e eu já sabia que a parte que me tocava a mim 

não ia ser boa e portanto tive que depois também ir falar com o professor e fui ter com o 

professor mesmo por iniciativa própria e os meus colegas apoiaram-me inclusive os 



utentesque estavam no mesmo quarto ficaram “estúpidos” (passo a expressão) e 

inclusivé disseram mesmo “Olha tens de ter calma, já sabes que...”, tiveram esse 

cuidado inclusivé portanto... 

I.- Ok. Já agora estagiar com colegas como é? Vantagens e desvantagens? 

B. - Eu acho que é bom. Eu acho que é bastante bom. Não vejo nenhuma desvantagem 

em estagiar com colegas. Primeiro porque nos podemos apoiar uns aos outros em 

termos de distribuição de tarefas e organização de trabalho, depois há um factor muito 

importante trabalho de grupo nesse aspecto e normalmente para nos questionarmos 

entre nós determinadas situações “Olha passou-se isto, o que é que achas?”, “Eu tenho 

esta opinião, o que achas disto? O que é que achas que é melhor?”, um bocado 

conferenciarmos ali primeiro e depois então confirmar com o enfermeiro mas também é 

bom essa experiência, acho que é muito boa.  

I.- E ter professor no campo de estágio ou não? O que acha? Se é benéfico para 

vocês... 

B. - Eu acho que é benéfico porque para já têm uma percepção daquilo que nós fazemos 

e não é só porque aquela pessoa lhe disse “Olhe ele é assim, ele é assado”, ele também 

tem mais noção daquilo que nós somos e as capacidades que nós temos e acho que 

nesse campo é muito bom, porque eu por exemplo com a situação que me aconteceu 

com essa enfermeira não sei ainda muito bem porque “carga de água” mas pronto, se 

calhar se fosse numa situação em que eu estava sem o professor presente a opinião que 

ia passar de mim para fora, ia ser uma opinião completamente diferente e se calhar um 

bocado errada, se calhar não de certeza errada, porque depois o professor deu-me a 

avaliação que deu. 

I.- O que é que tem de expectativas de empregabilidade para daqui a dois anos? 

Bem... é militar e já sei que vocês têm... 

B. - Pois, nós, como sou militar é acabar o curso, e depois tenho um ano num Hospital 

militar  em que vamos correr, percorrer todos os serviços do hospital, e depois ao fim do 

ano, depois nós temos a nossa escala de embarque, etc. 

I.- Que áreas gostava de trabalhar neste momento? Dizendo as suas preferências 

onde é que preferia trabalhar neste momento? Em termos de serviço ou áreas de 

actuação... 

B. - Eu pessoalmente gosto muito da parte de Cirurgia, apesar de ser uma parte um 

bocado...quer dizer não é tão impessoal quanto isso, mas é uma parte que eu gosto que 

me fascina, não sei muito bem explicar o porquê mas é uma área que me agrada 



bastante. Uma parte que não me agrada tanto, talvez porque ainda não me sinto muito à 

vontade nesse campo é a Comunitária, não sei é uma área que eu ainda não me sinto 

muito à vontade quer em termos de relação com as pessoas , não que me dê mal com as 

pessoas mas não tenho, sinto que ainda não tenho aquela iniciativa para interpelar e 

confrontar as pessoas com determinadas coisas e no campo dos ensinos, nos ensinos não 

na prevenção da saúde, é um campo que neste momento é o que menos me agrada. 


