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Entrevista 2.22 - Xavier 
 

(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- Que ideia tem sobre a profissão? O que é para si ser enfermeiro? 

X- Bom... Podemos ver naquilo que já vivi ..podemos ver o ser enfermeiro de várias 

maneiras. Há o aspecto de hospitalar... o enfermeiro no hospital, se estiver num serviço 

de medicina ou num serviço de internamento, que é o cuidar, o cuidar da pessoa e aí há 

uns tantos obstáculos para o enfermeiro. O essencial é a falta de pessoal para trabalhar 

que cria inúmeras dificuldades nomeadamente no óptimo desempenhar  das funções. 

Que senti. Depois também podemos ver a visão do enfermeiro do Centro de Saúde. Eu 

tenho para mim que o Enfermeiro de Centro de Saúde é mais autónomo. Consegue ser 

mais autónomo e aqui desempenhar um papel menos específico - sala de tratamentos, 

planeamento e diversos programas. Pelo menos no Centro de Saúde que eu estive os 

enfermeiros variavam pelos diversos programas. Não havia um enfermeiro específico 

para cada programa.  

I- Falou em mais autónomo, o outro lado é menos autónomo? A especificidade do 

outro lado é um problema? 

X- É assim... Não é que não seja autónomo porque aquilo a partir do momento em que 

há medicação prescrita, em que há prescrição de...  a tomar,   a partir daí o enfermeiro 

trata do assunto. Aquela questão que dificulta mais, é mesmo, a falta de pessoal.  

I- Do que se lembra... O que pode ter mudado este ano na sua ideia sobre a 

profissão?  

X- Já não me lembro qual a minha ideia antes. Mas agora neste momento a ideia com 

que fiquei é que é inevitável que o enfermeiro é parte essencial no trabalho seja do 

hospital ou seja do centro de saúde. Não há por onde fugir. Essencial porque o 

enfermeiro, digamos que é uma abóbora. É quem trabalha, quem age, quem actua no 

campo. 

I- Como é que acha que a sociedade vê a profissão? 



2 
 

Eu espero que veja cada vez melhor. Tenho a ideia de que ainda há algumas ideias 

presas ao passado. Ideias do Enfermeiro empregado do médico, ideias de que o 

enfermeiro se calhar não passa por serviços que as pessoas pensam que não fazem, 

certos serviços mais difíceis, não queria dizer difíceis porque para nós depois não são 

difíceis. Mas que as pessoas poderão pensar, tipo...punções, punções não tanto.. essas 

coisas. Se calhar ainda têm muito a ideia ligada só a questões higienes e essas coisas, 

não estarão por dentro. Agora penso que cada vez como água vaga e mesmo a levar para 

a profissão seja dificil, um bocado dificil mesmo mudar, mas aos poucos e poucos que a 

profissão vá tendo a imagem que merece. 

I- O que pode fazer para essa imagem melhorar? 

O que posso fazer...Quando tiver o meu trabalho, fazê-lo bem e de acordo com a postura 

que acho que a profissão merece. Essencialmente é isso. E nas próprias atitudes, mesmo 

em conversas, sobre o assunto, pronto, mostrar conhecimentos e não mostrar-me 

brejeiro a falar.  

I.- Acha que acontece? Já viu?  

Dos profissionais não, mas já vi de alunos.  

I.- As pessoas que lhe são próximas, acha que mudaram a ideia sobre a profissão? 

X- A minha família em casa ficou mais em dentro do que será a profissão. Penso que 

tenham visto já de outra maneira. Até porque a minha família em casa nunca tivemos 

avós internados nem nada, não sabem mesmo a realidade. E a mais, de ver, o enfermeiro 

passar para um lado e para o outro e sem saberem realmente o que se faz. E em 

conversas que vão surgindo de vez em quando.. 

I.- O que pode distinguir os enfermeiros dos outros profissionais? O que os torna 

específicos? 

X - É mesmo o tipo de trabalho que é desenvolvido, que é a relação com as pessoas, 

com os utentes. É diferente essa relação. Convém para nós ser diferente do qualquer 

outro profissional de saúde. Até porque nós vamos, não digo 24h com a pessoa, porque 

nunca é 24h, mais ou menos isso, temos que saber tudo sobre a pessoa mais do que 

qualquer técnico de Fisioterapia ou Análises clínicas. Vamos ter atitudes com a pessoa 

que necessitamos de saber se possível quase tudo e mais alguma coisa sobre a pessoa. 

Digamos que tem que haver mais cumplicidade com o utente-enfermeiro do que com 

qualquer outro. 

I.-O que pode ter mudado em si durante este ano? A sua forma de ser? 
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X- Nunca tinha estado em contacto com a realidade. O que vi foi pessoas a precisarem 

de nós. Se calhar já vejo de outra maneira, mesmo sem ser em contexto de 

estabelecimento de saúde, quando uma pessoa precisa de ajuda, se calhar já estou mais 

disponível e desperto para qualquer situação. Porque uma pequena situação pode ser 

uma bola de neve e pode ser travada logo ao princípio. 

I.- Já se sente mais enfermeiro? Como, por exemplo, se apresenta no Hospital ou 

Centro de Saúde? 

X- Apresento-me como aluno de enfermagem. Nunca como enfermeiro. 

I.-As pessoas como o tratavam? 

X- As pessoas tratavam-me praticamente como tratam os enfermeiros. Porque nós 

somos alunos e dizemos às pessoas que somos alunos, mas no fundo depois nós estamos 

mais tempo com elas e quase que fazemos mais coisas do que os enfermeiros com as 

pessoas, pelo menos com a pessoa nos é destinada.  

I.-Como é que isso mexia aí dentro? Como geria isso? 

X- Digamos que não é esquisito a pessoa chamar-nos enfermeiros. No fundo temos que 

ter noção das nossas capacidades daquilo que sabemos e não sabemos. E não agir para 

além daquilo sabemos e que nos é permitido, enquanto respeitarmos esse princípio 

vamos salvaguardar os direitos do utente.  

I.-Que experiências importantes teve, seja na prática clínica ou na escola, que 

tenham contribuído para se desenvolver enquanto pessoa? 

X- Situações...Situações em que o doente está totalmente dependente, por exemplo. 

Temos que fazer tudo por uma pessoa. Nós estamos a ser quase essa pessoa, estamos a 

substituí-lo. Essa é por exemplo uma coisa que sabemos mas chegamos à prática e.. Nós 

já sabemos teoricamente que isso acontece, mas quando chegamos à prática é daquelas 

coisas que vemos que é verdade e que marca.   

I.-Que específico tinham essas situações? Elas estavam mais dependentes em 

relação a quê? Algum aspecto em relação à dependência delas que tenha mexido 

mais consigo? 

X- É difícil quando têm alguma dependência em relação à comunicação. Torna-se 

bastante dificil mais quase do que fisicamente. Se a pessoa comunicar bem connosco, 

pede-nos algo e nós damos. Quando a comunicação é dificil ou porque a pessoa tem 

dificuldades em falar ou na fala. Notei que se torna bastante dificil e é preciso algum 

tempo com a pessoa para perceber bem a pessoa. Foi a que, em termos de percepção, a 

que achei mais difícil. Perceber a pessoa que não consiga comunicar verbalmente. 
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I.-Estamos numa guerra... O que sabia fazer, como se apresentava?  

X- Tratar de feridas leves, pouco profundas, tratar dos acamados, há sempre depois 

feridos que ficam acamados.  

I.-Mais Competências/Saberes que tenha desenvolvido? 

X- Mais competências [a pensar]... na área de reabilitação tenho o curso de técnicas de 

fisioterapia. 

I.-Como foi a adaptação à escola? 

X- Já não estudava há seis anos. Foi um reaprender de métodos de estudo, já tinha 

praticamente. Foi necessário reaprender. Embora tenha noção que podia ter feito mais 

do aquilo que fiz.  

I.-Que dificuldades que sentiu neste 1º ano ? 

X- Não quero especificar uma dificuldade porque acho que nunca me vi aflito, nem 

nada dessas coisas. O período que tive de trabalhar mais foi quando eram os trabalhos 

de estágio e mesmo alguns trabalhos durante as aulas. Nunca me vi assim com uma 

dificuldade que achasse que não conseguia superar.  

I.-E no período de ambientação à escola alguma coisa que as pessoas tenham dito 

que o tenha marcado? Um aspecto importante para o curso... 

Lembro-me por exemplo, de alertarem para o facto de darmos uma imagem digna à 

profissão, para nos mantermos... 

I.-Fez sentido?  

Todo. Fez. Fez bastante sentido porque vamos para qualquer lado temos um 

enfermeiro... Por exemplo, uma coisa que eu reparei no hospital, se calhar aquilo até se 

torna mais confortável, mas havia certos enfermeiros que descuravam um bocadinho da 

imagem. Pronto, têm uma bata branca, mas depois punham umas meias vermelhas e 

umas socas azuis e eu olhava para aquilo e ” Quem é que leva aquilo a sério?”  

 Assim, certas atitudes, certos tipos de agir que acho muito importante mesmo como 

disse à bocado para não tornar a profissão assim uma coisa banal. Acho que devemos ter 

a nossa própria conduta. Pelo menos procuro fazer. 

I.-Tinha expectativas iniciais em relação ao curso, acha que se cumpriram? Houve 

coisas diferentes do que estava à espera?  

X- O 1º ano foi um bocadinho diferente do que estava à espera. Porque mesmo segundo 

os colegas dos anos à frente nos disseram que era mesmo assim, que o 1ºano era um 

bocadinho diferente, que era mais teórico. Não foi logo aquela prática, tirando o Ensino 
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Clínico foi muito teórico. Não estou a dizer que isso é mau que não seja necessário. Mas 

foi uma coisa que não estava assim tanto à espera. 

Fosse mais dividido por exemplo no 2º ano. No plano de estudos anterior que era logo 

dado médica e cirúrgica e tudo ali muito, penso eu que num ano era logo muita coisa 

dada num ano. Que começasse logo no 1º ano, que fosse mais dividido. 

I.- Que alterações faria se pudesse na escola? 

X - Essa pergunta aí... [hesitação] não sei... 

Não sei, se calhar haver mais horas de complemento prático, de ensino prático mesmo 

na escola, nos laboratórios. 

I.-O que acha que o diferencia como estudante de enfermagem de outros 

estudantes? As grandes diferenças do seu curso em relação a outros? Alguma 

particularidade de estudante de enfermagem? Coisas diferentes em relação a 

outros cursos? 

X-Para já termos ensino clínico todos os anos, normalmente os outros cursos tem 

estágio no final do ano. O que nos transporta logo para a realidade logo desde o inicio e 

sabermos logo para aquilo que estamos e para aquilo que vamos fazer. Acho que é uma 

grande diferença em relação aos outros cursos. 

I.-As práticas clínicas corresponderam às suas expectativas? 

X- Mais o Ensino Clínico Vertente Comunitária, no Centro de Sáude. Esse 

correspondeu mais. [suspiro] Por exemplo no hospital tive atribuído um utente que 

pouca coisa precisava de fazer por ele era  até bastante independente e que depois 

também saí muito com ele para outros estabelecimentos com ele, nunca estive muito 

tempo no serviço,  o que é estar ali a fazer esse serviço, nunca tive “apertado” para fazer 

certos tipos trabalhos, mais isso . No Centro de Saúde, foi dar uma “volta” pelos 

serviços, pelos programas todos…Conheci mais, fiz mais, quer dizer não fiz mais mas 

senti-me mais à vontade. Senti-me bastante à vontade. 

I. - Como foi quando andava no estágio a relação com os enfermeiros do serviço? 

Como se processou? Até a relação com os outros técnicos de saúde?  

X - No Centro de Saúde foi bastante melhor. Até porque pronto é outro tipo de horário, 

no hospital [os enfermeiros] fazem roulement e estamos muitas vezes com enfermeiros 

diferentes. Lá estamos sempre com o mesmo, no centro de saúde e chegamos mesmo ao 

ponto de, depois de um mês de lá estarmos à vontade com os enfermeiros. Como 

também eles próprios estão mais a vontade connosco há uma melhor comunicação e 

mesmo ensinarem-nos certos procedimentos e tudo e sem pensarem “ensino, ensino”. 
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I.- O que as pessoas esperam de si, os utentes? 

X.- Eles quando me vêem, vêm uma pessoa vestida de branco como o enfermeiro e se 

nessa altura estiveram com alguma necessidade com certeza vão esperar que eu vá 

auxiliar nessa necessidade seja ela qual for. 

I.- Os enfermeiros que esperam de si? 

X.- Esperam que eu me limite a fazer o meu trabalhinho bem. Por vezes até penso que 

até esperam mais do que deviam esperar. Porque lá está, eles próprios por exemplo há 

muitas camas e como nós na altura que lá estamos é nos atribuído um utente 

praticamente o enfermeiro desse utente quase vai lá dar de manhã a medicação e nunca 

mais...e depois nós estamos lá para fazer o resto das necessidades que forem necessárias 

e esperam que fazemos praticamente tudo Por vezes é que tivemos que alertar que no 1º 

ano não pudemos administrar terapêutica. 

I.- Os outros profissionais que esperam de si? 

X.- Os outros profissionais, penso que devem esperar que tenham ali um colega de 

saúde com quem possam falar abertamente sobre as várias situações.  

E as outras pessoas esperavam que demonstrasse os conhecimentos aprendidos. 

Esperava que demonstrasse esse conhecimentos. Conhecimentos a todos os níveis, tanto 

a nível pedagógico, como a nível de postura e a nível... 

I.- Já tem uma área que lhe interesse mais? 

X - Se eu não fosse militar...Já tenho a vertente para aí virada, nem tenho outra hipótese, 

quer dizer até tenho. Gostava de bastante de trabalhar em reabilitação. Para além de já 

ter, embora levezinho, umas pequenas noções antes de vir para aqui, também foi de 

todas as áreas de saúde aquela que mais me... ajudar as pessoas a torná-las, a tentar 

torná-las o máximo independentes tanto a nível motor como a nível psicológico. 

I. -Como militar o que o espera?  

X. - Como militar espera-me uma pós-graduação de Saúde Militar. Começou agora e 

depois a ingressar no Hospital Militar.  

 


