
 

Entrevista 2.20 - Vasco 
 

(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- Não sei se se lembra daquilo que falámos o ano passado mas pergunto qual é 

opinião que tem, neste momento, sobre enfermagem. O que é que é isso de ser 

enfermeiro? 

V. - O que eu acho de ser enfermeiro? Acho que o principal de tudo é....(hesitação). 

Pronto é um emprego de saúde que visa o bem estar das pessoas, já sabemos que a 

enfermagem é... somos privilegiados no que toca a pessoas e é com as pessoas que 

passa mais tempo. 

I. - Quando diz “somos privilegiados” o que é que isso quer dizer? Os enfermeiros 

são privilegiados? 

V. - Sim. Têm a oportunidade, para já, de acompanhar o processo todo da pessoa, 

estarem mais tempo com a pessoa, conseguem perceber melhor o que é que se passa em 

volta da pessoa, a observação que tem sobre a pessoa... 

I. - O que é que eles observam na pessoa? O que é que o enfermeiro pode observar 

em relação ao que se passa com a pessoa, o que é que ele deve estar desperto? 

V. – Primeiro, tem a ver com o físico, com a avaliação física da pessoa, estar sempre 

atento a qualquer falha na integridade física da pessoa, depois tem a componente social 

e emocional. 

I. - O que é que ele deve estar atento na componente social e na outra que disse? O 

que é que ele pode estar atento? 

V. - Primeiro, se a pessoa tiver cuidados de enfermeiros é porque deve ter algo, 

ninguém procura o enfermeiro, digo eu, pelo menos cá em Portugal, se não tiver uma 

doença associada, etc. Nesse aspecto é óbvio que o estado emocional da pessoa não está 

bom, sente-se logo fragilizado, tanto pode ser por conhecimentos da doença, da 

gravidade, da família, das pessoas que estão dependentes da pessoa. 



I. -  Isso é o que acha neste momento da profissão, tinha uma ideia quando para cá 

veio o ano passado. E o que é que mudou este ano sobre a sua ideia, sobre a 

profissão, sobre o que é ser enfermeiro? 

V. – A principal visão que eu alterei foi que eu não tinha ideia que a enfermagem 

também é giro na prevenção, na educação para a saúde, desconhecia totalmente, pensei 

que fosse nos hospitais ou centro de saúde  mas que estivessem lá só para “curar”, 

ajudar as pessoas nos seus problemas, e não que actuassem tanto a nível de prevenção e 

actuação. 

I .- Disse que ninguém vem ter com o enfermeiro se não tiver doente.  

V. - Exactamente (risos). Mas o enfermeiro vai ter com as pessoas à comunidade. 

I. - Então o que mudou foi... 

V. - É óbvio que o importante é: tem sempre os dois lados. A comunidade não está 

habituada a um tipo de cuidados destes, que sequer para já... Cá em Portugal, que acho 

que é uma prioridade, mais vale prevenir que remediar. E neste caso o enfermeiro é que 

tem de ir à procura das pessoas e incentivar as pessoas tentar aprender mais, a ter mais 

conhecimentos e tudo isso. 

I. - E essa opinião mudou mais porquê? Disse que mudou mais essa visão e que 

mudou porquê? O que aconteceu este ano que o fez mudar de opinião? 

V. - Primeiro que tudo foram os estágios, não o hospitalar, mas o centro de saúde 

porque eu até tive oportunidade de ir a escolas, fazer rastreios e educação para a saúde  

e trabalhar/ estar lá mesmo no estágio do centro de saúde, nos vários departamentos que 

existem e deu-me esta visão que para mim, eu sempre fui ao centro de saúde ou levar 

vacinas ou fazer pensos, portanto a visão que eu tinha era só mesmo virada para esse 

lado. 

I. - No centro de saúde e no hospital, encontrou coisas diferentes do que esperava? 

Onde? Mais no centro de saúde? Ou no hospital também encontrou coisas 

diferentes? 

V. – No hospital não posso dizer que encontrei assim muitas coisas diferentes. Agora 

não recordo nenhuma que tenha sido diferente. 

I. - Foi mais em relação ao centro de saúde? 

V. - Sim. Pronto, conhecimento geral, mesmo na televisão e filmes, quando vemos 

enfermeiros é sempre no hospital, nunca vemos em centro de saúde, e não foge muito à 

regra do que o pessoal pensa geralmente, do que eu pensava também pelo menos. 

I. - E centro de saúde? 



V. – O centro de saúde foi muita diferente. 

I. - A forma como vê a profissão agora. Como os outros vêem a profissão de 

enfermagem? Como é que a sociedade vê a profissão de enfermagem? Qual é a sua 

ideia que as pessoas têm em geral sobre os enfermeiros e sobre a enfermagem? 

V. –De uma forma geral o que é que eu acho que as pessoas pensam? Acho que vou 

repetir aquilo que disse. 

I. - Pode repetir. O objectivo é vermos este ano, independentemente do que tiveres 

dito o ano passado. 

V. - Que eu tenha conhecimento e que as pessoas comentem é mesmo virado para os 

pensos e para injecções, ajudar o médico, estar ali com a pessoa, fazer tudo o que seja 

necessário para ajudar aquela pessoa, mas acho que ninguém pensa que os enfermeiros 

são intervenientes directos na recuperação. 

I.- Mas são o quê? 

V.  – Primeiro os médicos , pensam sempre que os médicos é que curam, os enfermeiros 

estão lá só para a administração terapêutica, para ajudar a tratar o que os médicos... 

Acho que as pessoas continuam... 

I. - Não são intervenientes directos ou não são responsáveis? 

V. - Acho que está associado. Pelo que as pessoas contam ou que ouço falar, acho que 

está totalmente associado, ninguém diz que tem alguma coisa e vai ao enfermeiro, não. 

O que me contam por pessoas que estão no hospital, chamam o enfermeiro mas para o 

enfermeiro dizer qualquer coisa ao médico ou para ter ali um interveniente.  

I. - O que acha sobre isso? As pessoas precisam de falar com alguém e chamam um 

para o outro? Como vê isso? Porque é que as pessoas fazem isso? 

V. – Primeiro que tudo acho que as pessoas ainda têm um bocado de medo de lidar com 

os médicos. Primeiro chamam a enfermeira ou enfermeiro e mesmo que seja um assunto 

relacionado mesmo com o médico. Exactamente (risos).  Se eu estiver e se eles 

querem falar com o médico acho que ia comunicar a alguém para chamar a pessoa com 

queria falar. Mesmo que a pessoa não queira falar comigo, acho de certo modo estou a 

servir de moço de recados que não é essa a função, mas pronto. Mas de certo modo 

somos nós que estamos próximos do utente, como já referenciei há bocado, temos mais 

tempo e privilégio para estar com eles. 

I. - Isso é a opinião que, falámos sobre a opinião geral que as pessoas têm sobre os 

enfermeiros...  



V. - Eu acho que as pessoas pensam que o enfermeiro não tem muitos conhecimentos 

que é mesmo assim, que o médico é que sabe tudo e que o enfermeiro só faz, só lhe 

compete ordens simples, basicamente... 

I.- Já agora porque é que as pessoas acham isso, que os enfermeiros não têm 

conhecimentos? 

V. - Talvez, é opinião minha que não me lembro de ouvir as pessoas falarem nisso. 

(suspiro). Acho que tem muito a ver com o hábito, com a História, como os médicos 

sabiam tudo, os enfermeiros faziam aquilo que os médicos dispensavam para eles,  que 

é mesmo assim. 

I.- E agora enquanto enfermeiro o que acha que os enfermeiros podem fazer para 

mudar isso? 

V. - Acho que primeiro falar com as pessoas que é mesmo assim, explicar-lhes que nós 

também temos um curso, eles têm um curso, mas nós também temos, também 

aprendemos coisas, eles têm as funções deles, nós temos as nossas, é diferente, e tentar 

dar a nossa perspectiva das coisas às pessoas que têm esse desconhecimento. 

I.- Ok. Já agora falavámos das outras opiniões das pessoas que o rodeiam, o que é 

que elas acham sobre enfermagem? As pessoas mais próximas. 

V. - Como eu estou a tirar Enfermagem, vou dando sempre umas ideias, como corre o 

meu curso e etc. E algumas coisas eles ficam espantados que pensam que nunca na vida 

de um enfermeiro aprendesse tal coisa no curso. 

I.- Dê-me um exemplo. 

V. - Não me lembro, não me lembro. Mas eu sei que ainda tem muito a ideia que 

enfermagem é, que os enfermeiros são os ajudantes do médico e ainda vão brincando 

“Ah o teu trabalho é dar umas vacinas e fazer uns pensos”. 

I. -  E o que lhes diz? 

V. - Eu digo que é mais do que isso e conto. Conto o que aprendi, por exemplo 

algaliações e etc. 

I.- E eles mudam de opinião? 

V. - As pessoas que estão perto de mim mudam porque de certa forma dou-lhes na 

cabeça, tento influenciá-los para não ficarem com a mesma visão que têm as pessoas 

mais velhas, de um tempo mais remoto em que a enfermagem era totalmente diferente 

do que é agora. 



I.- Com que outros profissionais se relaciona o enfermeiro? Está num café com um 

extraterrestre e tem que dizer o que o enfermeiro faz e com quem se relaciona. 

Actividades que faça no dia-a-dia. 

V. - Primeiro que tudo é visar o bem do doente, ajuda-o a fazer tudo aquilo que ele não 

consegue, de certa forma substitui, se ele não conseguir urinar a gente estimula-o para 

isso, se não der, que seja algaliado, por exemplo.  

I.- Com que profissionais se relaciona o enfermeiro? 

V. - Os médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais... 

I.- Com os médicos como é que ele trabalha, como é essa relação? 

V. - Do que eu vi... Eu vi pouco. Em relação a isso eu vi muito pouco, porque ambos 

trabalham em salas separadas, os médicos pouco saem da sala deles, saem quando 

precisam de ir ter com o doente, fazer alguma análise, em relação a algo. Em relação à 

comunicação directa entre eles pouco vi, foi mesmo assim. 

I.- Mas têm que trabalhar em equipa? 

V. - Existe algum trabalho de equipa mas não muito. Na minha opinião acho que não 

existe. 

I.- Porquê? Porque acha que não existe? 

V. - Porque as duas estão relacionadas. Os dois trabalhos e profissões estão 

relacionadas, eu acho que de certo modo existe alguma competição entre as duas. 

I. - Já agora o que é que as distingue? O que é que distingue os enfermeiros dos 

médicos ou de outros profissionais? Uns chamam-se enfermeiros, outros 

fisioterapeutas, outros médicos, todos eles têm uma especificidade. Qual é a 

especificidade dos enfermeiros? 

V. - Acho que é o cuidar. O cuidar da pessoa. 

I.- E o que é isso de cuidar? Dizemos isso muitas vezes, qual é a sua ideia do 

“cuidar”? 

V. - Como disse há bocado o cuidar refere-se ao tentar minimizar pelo menos os danos 

causados à pessoa no meio hospitalar, não está no seu lar, tentar um clima harmonioso e 

ajudar a pessoa no que ela não consegue fazer, melhorar a sua condição de vida. 

I.- Está a falar no hospital? 

V. - No hospital. Cá fora no Centro de Saúde é totalmente diferente. 

I.-Porquê? Cá fora...estamos ainda a falar o que distingue o enfermeiro dos outros. 

Os outros profissionais não querem que o doente tenha um bom clima no hospital, 



que não tenha complicações, que recupere? Os outros profissionais não querem 

isso também?  

V. – Acho que toda a gente quer, em princípio toda a gente quer e acho que é condição 

humana, mas não é especialidade, o médico a especialidade é curar, um fisioterapeuta 

ou um fisiatra, tem a ver com a manutenção dos movimentos e estrutura. E acho que a 

enfermagem é mesmo virada para a pessoa. Não considero uma especialidade como as 

outras são, o médico cura, o fisiatra ajuda à manutenção, mas o enfermeiro está ali 

centrado na pessoa mesmo, não está centrado em nenhum objectivo claro, como estão 

os outros, porque a dietista é nutrição, acho que abrange mais coisas do que ser uma 

especificidade. 

I.- Agora saímos destas opiniões sobre a profissão para outro tema. O que é que 

mudou em si desde que iniciou aqui o curso? Sentes-se um bocadinho diferente ou 

não? 

V. - O principal é que acho que olho para as pessoas de maneira diferente, e consigo 

achar se a pessoa tiver, consigo achar algo de diferente ou anormal, que não que não via 

dantes. Também sou muito observador. 

I.-Essas alterações... são a que nível que você repara? Olha para a pessoa e está 

mais apto para detectar que dimensões. Ou em que tipo de alterações pode estar 

mais desperto para ver? 

V. - Ver, são alterações físicas, uma pessoa que tem uma postura menos correcta, por 

acaso uma pessoa que seja bulímica, por exemplo, olho e vejo logo, dantes nunca na 

vida iria pensar que conseguiria diagnosticar algo só assim pelas mãos. 

I.- Ok. Acha que é isso que estás mais desperto, para as alterações que as pessoas 

possam mostrar é isso? 

V. -  Acho que mais evidente sim. 

I.- Outras questões que se lembre... 

V. - Tenho mais curiosidade também em saber, em pesquisar sobre problemas 

relacionados com a saúde, doenças ou prevenções. 

I.- Do ponto de vista da formação? 

V. - Exactamente. 

I.- Já agora porque é que está diferente em relação as esses aspectos? Porque é que 

acha que mudou nesse aspecto? 

V. - Primeiro convém, já que estou a tirar um curso de saúde, convém estar mais 

integrado no tema e acho que desperta a curiosidade, como estou a tirar um curso de 



saúde, desperta sempre mais a curiosidade de procurar temas, posso estar a desfolhar 

um jornal e antes passava por algo sobre saúde e não lia, lia o título e agora leio. Sou 

capaz de ler a notícia inteira. 

I.- Ok. Outras questões. Já se sente enfermeiro agora? 

V. - Não.  

I.- O que é que falta para? 

V. – Primeiro, falta-me ter experiência, acho que primeiro falta-me experiência. Não é 

que me falte atitude, mas primeiro falta-me experiência e conhecimentos, pelo menos eu 

sinto que me falta muitos conhecimentos. Acho que o principal conhecimento que me 

falta acho que é ver uma pessoa caída à minha frente e não saber o que fazer ou 

urgências. Acho que nas urgências estou a zero, não sei se é assim se não, mas sei que 

estou a zero. 

I.- Mas já teve que agir nas práticas clínicas, não? 

V. - Não, por acaso não. 

I.- Experiências que mais o marcaram nas práticas clínicas? Nos dois estágios que 

fez já, o que é que mais o marcou ao longo dessas práticas clínicas? 

V. - No centro de saúde foi, primeiro fomos direito à escola, foram três dias, rastreámos 

os alunos quase todos, foi o mais problemático. 

I.- E porque achou isso importante, essa experiência? 

V. - Primeiro por ser a minha zona de residência conhecia muitas pessoas de vista e etc. 

E segundo porque eu acho que é bom, as escolas principalmente, agir-se na escolas, eu 

não sei se há se não, eu acho que era bom haver um enfermeiro centrado, não digo numa 

escola porque não deve haver, a economia do país não está boa para isso (risos), mas 

talvez um enfermeiro para um conjunto de escolas da freguesia, de um local, pronto. 

Acho que era bastante vantajoso porque é nas escolas que se começam grandes vícios e 

maus estilos de vida.  

I.-  E ainda outra experiência que o tenha marcado, tenha sido intensa  ainda este 

ano? Pode ser na escola, pode ser na prática clínica. Um momento que tenha sido 

intenso ou marcante para si. 

V. –Eu acho que o ensino clínico foi bastante importante. 

I.- O quê concretamente? 

V. - O hospital. 

I.- E nesse, algum aspecto particular? 



V. –Pronto, posso dizer pessoalmente porque foi comigo que aconteceu, uma médica, 

acho que não deve ter ido muito com a minha cara, andava sempre a implicar comigo e 

eu pronto eu respondia também (risos). 

I.- Foi onde? 

V. - No hospital. E eu também respondia e então...(risos). Mas pronto eram discussões 

saudáveis, não eram muito problemáticas. Mas pronto ajudou-em a perceber de certo 

modo também como os alunos de enfermagem são recebidos pelos médicos, que é 

mesmo assim. 

I.- E como é que são? 

V. - Acho que eles são um pouco críticos, porque eu não sei se eles têm alunos do 1º 

ano, em princípio não. 

I.- Eram críticos em relação aos outros estudantes? 

V. - Pelo menos a princípio eram porque também não sabiam que éramos do 1º ano, 

mas muitos ficavam, “Ah, então mas estás aqui, não sabes nada” faz queixa daquilo a 

outro, comigo não houve isso mas houve com colegas meus. E outra coisa que me 

marcou foi estiveram lá estudantes de medicina do 1º ano e  os enfermeiros que estavam 

no serviço praticamente só ligavam aos de medicina e não ligavam aos de enfermagem.  

I.- E os de enfermagem estavam atribuídos a quem? 

V. - Nós tínhamos uma professora que estava conosco no estágio, mas era uma para dez 

e a professora estava sempre com quem tinha mais dificuldades, eu por acaso não tive 

dificuldade, também não tive muitos doentes que tivessem assim muitos problemas e 

não tive assim muita dificuldade e reparava nisso que estávamos mais tempo com 

enfermeiros do serviço do que com a professora, sem dúvida que sim, e os enfermeiros 

davam muito mais importância aos alunos de medicina que só estiveram lá uma semana, 

e era só observação do que a nós, a eles explicavam tudo tim-tim iam buscá-los e não 

sei quê e a nós não, nós estávamos lá com o nosso doente, ficavamos com o nosso 

doente, talvez também por causa disso. 

I.- Já o trataram por enfermeiro os doentes?  

V. - Mais no centro de saúde. No hospital. Sim, trataram mas não foi tanto... 

I.- E da primeira vez que o trataram como é que foi? 

V.  –Eu digo sempre às pessoas que sou aluno, primeiro quando me chamam enfermeiro 

eu digo que sou aluno, mas gostei, não vou dizer que não gostei. Se não estivesse aqui, 

não não estava no curso (risos). 

I.- Gostou porquê? Porque é que gostou que o tratassem assim? 



V. - Porquê? Não sei. Dá-nos talvez mais, não digo respeito, não é, porque as pessoas 

têm o seu respeito independentemente do trabalho que tenham. 

I.- Mas sentes-se mais respeitado? 

V. – Não. 

I.- Sentes-se mais valorizado? 

V. - De certa forma sim, sinto-me mais valorizado. 

I.- E como é que foi vestir uma bata, no primeiro diz que vestiu uma bata, andar 

de bata de um lado para o outro... 

V. – Foi engraçado. (risos). 

I.- Como é que foi? Como se viu “aí dentro”? 

V. - Primeiro, acho que a pessoa tem de manter mais a postura, tem de ter um ar mais 

respeitável, porque de certa forma estamos a cuidar das pessoas, as pessoas têm de ter 

confiança em nós, acho que com a bata vestida acho que temos que ter uma 

responsabilidade em dobro e uma postura também em dobro para que as pessoas não 

desconfiem do nosso trabalho. 

I.- A bata pode ajudar a valorizar a nossa imagem é isso? Pode ajudar? 

V. - Sim, lá dentro. 

I.- Imegine que há um cenário de guerra e têm que recrutar a maior quantidade de 

enfermeiros, já recrutámos todos e vamos recrutar aqueles que estão na escola, 

queremos recrutá-lo e queremos saber aquilo que já sabe fazer, que é para saber 

para onde o enviamos. Não interessa que não esteja no 4º ano. O que já sabe neste 

momento? O que é que já sabe de ser enfermeiro? O que é que diria para se 

mostrar, para se apresentar, para se valorizar? O que é que já sabe fazer até 

agora? 

V. - Acho que primeiro que tudo já sei muitas técnicas. 

I.-Já sabe muitas técnicas? 

V. - O que demos até agora. 

I.- O que já sabe neste momento, desculpa... não é fazer, fazer remete só para 

técnica, o que já sabe até agora? Em que é que é bom? O que sabe? 

V. - É um bocado difícil explicar. Por exemplo sei fazer pensos... Eu primeiro que tudo 

acho que fazia qualquer coisa, o que mandassem eu fazia de certeza, podia não fazer tão 

bem... Mas é para dizer o quê? Fazer pensos, dar injecções... 



I.- É para perceber o que valoriza daquilo que já sabe. Saber fazer “n” coisas, que 

tu nem imaginas. Tens aqui um general à tua frente a contratar-te que não tem 

paciência para estar a perder tempo...força.  

V. - (risos) 

I.- Diz-me 3 coisas que saibas fazer ou duas.  

V. - Está bem...então...puffff ( hesitação / pensativo?). 

I.- Já lá voltamos. Ia perguntar em que é que é diferente esta sua experiência de 

enfermagem, estudante de enfermagem de outros amigos, de outras pessoas que 

conheça que também conheçam o ensino superior? Em que é que acha que é 

diferente? Se é que é diferente. Diferenças do ensino de enfermagem... 

V. - Primeiro falando das avaliações, acho que é avaliado de maneira diferente. São 

raros os cursos que têm estágios todos os anos, o que é uma avaliação diferente. O 

método de avaliação também é diferente muitos é só exames, nós temos frequências, 

nesse aspecto ajuda muito, temos mais oportunidade, mais facilidade em concluir o 

curso.  

I.- Então os estágios é a grande diferença? Não percebi, é a avaliação ou os 

estágios? 

V. - As duas. 

I.- Mas o que é que é diferente na avaliação? 

V. - Mas eu já respondi a isso o que eu disse foi...Os outros, a maior parte dos cursos 

penso eu, porque também não tenho conhecimento em relação aos outros cursos, parte 

da avaliação é só exames e nós temos o privilégio de ter...  

I.- Ah, ok. E nós temos mais prática. E acha que é melhor ou pior? 

V. – Acho que é melhor. 

I.- Porquê? 

V. - Porque para já somos avaliados em diferentes contextos e métodos de avaliação 

diferentes que ajuda sempre e temos mais probabilidade também de melhorar que é 

mesmo assim. 

I.- Em relação ao futuro, em que é que acha que gostava de trabalhar? 

V. - Eu gosto muito do Centro de Saúde. 

I.- Atrai-o mais neste momento? 

V. -  Neste momento sim, também não tenho muita experiência ainda mas acho que 

tenho mais tempo para tratar as pessoas, para falar com elas, para intervir na população, 



como é óbvio mais vale prevenir que remediar e acho que é um trabalho mais 

gratificante. 

I.- E dentro da área do Centro de Saúde, alguma área específica que chame a 

atenção? 

V. – Não. 

I.- E outra coisa... daqui a dois anos e pouco está a trabalhar, como está isso de 

emprego? Como vê isso do emprego? 

V. - Eu já tenho trabalho garantido como sou militar não é? ( risos). 

I.- O que o espera daqui a dois anos e meio, em termos de trabalho? Quais são os 

cenários possíveis?  

V. - Eu vou para o Hospital, acho que sensivelmente, não sei como estão as coisas 

agora, dantes ficávamos um ano acho que funcionava ainda como estágio depois do 

curso, a ambientar ao hospital e depois daí éramos destacados para em princípio um 

abrigo (risos)  (?).  

I.-  O que é que acha que o facto de ser militar, ou de seus colegas serem militares, 

achas que têm implicações para o vosso desempenho aqui? Vocês que são mais 

velhos e já trabalham, são militares, achas que vivem isto de uma forma diferente 

dos outros que não são? 

V. - Acho que sim. 

I.- Em quê? O que é que é diferente? 

V. - Eu acho que principalmente temos uma experiência que os outros alunos não têm, 

não é um facto, mas pelo menos a maior parte, nunca trabalharam, somos mais velhos 

temos uma experiência de vida, de trabalho e de sermos mais velhos, e temos outra 

responsabilidade, acho que somos mais responsáveis, por sermos militares mesmo, 

temos as hierarquias bem implícitas, sabemos até que ponto havemos de ir ou não. 

I.- Quando fala em hierarquias, isso é o quê? E o que é que isso tem a ver aqui com 

a escola, com a vida na escola? 

V. - Por exemplo a relação entre professores e alunos. Entre... acho que é mesmo o 

desenrolar do ano curricular, por exemplo este ano tem havido divergências, este é um 

ano experimental, é o primeiro ano...acho que os alunos têm as más notas por esta 

organização nova, o que para mim não pode ser resposta, que é mesmo assim. 

I.- E depois no hospital acha que vocês também vão ter uma postura diferente nos 

estágios? Acha que acabam por ter...no hospital ou centro de saúde. E lá... acha 

que também pode haver repercussão na vossa postura? 



V. - Eu acho que o principal, acho que como nós somos mais experientes não temos 

receio de fazer alguma coisa, se eu estiver com o enfermeiro e o enfermeiro for fazer 

uma entubação ou algo do género e me pedir eu faço, mas se calhar se for outra pessoa 

se calhar já fica mais  a descoberto, e mais ansiosa e com medo de falhar, não é que nós 

não sentimos isso mas já estamos habituados à pressão de certo modo. 

I.- Só uma última pergunta. Nas práticas clínicas o que é que lhe chamou mais a 

atenção? Na prática clínica, na sua relação com os doentes... Como é que se 

relacionou com os doentes? Como é que aconteceu isso? O que é que lhe chamou a 

atenção na relação com os doentes, com os outros ou a sua relação profissional, ou 

com os enfermeiros... Como é que foi a sua relação com os enfermeiros? 

V. - Vou começar pelos enfermeiros... 

I.- Vamos fazer: Enfermeiros, doentes, professores, como é que foi a sua relação 

com estes diferentes, para acabarmos. Comece pelos enfermeiros. 

V. - É assim, os enfermeiros, falávamos, estava presente quando era preciso alguma 

coisa, acho que não tenho nada a dizer deles, nem eles têm a dizer de mim, acho que 

houve cooperação e eu cooperei sempre em tudo, sempre que precisassem de alguma 

cooperação, sempre que eu via alguma coisa que não sabia, explicavam-me, acho que, 

claro que marquei sempre diferença em enfermeiro é enfermeiro, eu sou aluno, tem de 

haver sempre ali uma diferença, nunca passei aquela linha.  

Com a professora, com a professora foi um bocado mais difícil, mesmo, porque para já 

ela era da minha idade, custa sempre mais um bocadinho então, estar com uma pessoa 

da minha idade que é enfermeira, não é? Professora... pronto era externa, não era 

professora da escola era externa mas naquele âmbito era como professora, sinceramente 

custou-me um bocado não a tratar por “tu”, por exemplo, nunca a tratei por tu, mas era 

uma coisa que me custava, pronto é o hábito,é o hábito. Mas era cinco estrelas, era uma 

boa profissional, mas mesmo os outros enfermeiros não tinham esse respeito por ela, 

por ela ser nova, por ter acabado o curso há 2 anos,calculo eu, as opiniões dela e o que 

ela transmitia raramente era aceite pelos enfermeiros, acho que nesse aspecto falhou um 

bocadinho, não ela que falhou, mas a situação em si e a equipa dos enfermeiros. 

I.- E com os doentes como foi esse relacionamento? Facilidades/dificuldades? 

V. - Com os doentes, eu só tive um dependente, os outros eram independentes, um era 

sensivelmente da minha idade também, acho que foi o mais difícil. 

I.- Porquê? 



V. - Porque como aluno relacionar-me com uma pessoa nova como eu, a pessoa 

sabendo que nós somos alunos, porque a ideia ficava sempre como aluno nunca me iam 

identificar como enfermeiro, as pessoas ficam sempre com um pé atrás, as pessoas já 

mais de idade não, estamos ali a aprender e ajudam-nos, não quer dizer que o outro não 

tenha ajudado mas como era independente também não o ajudei em praticamente nada, 

mas é sempre mais difícil, eu creio que é sempre mais difícil lidar com estas situações. 

Já com as pessoas de mais idade tinha o respeito por elas e elas tinham por mim. 

I.- Facilidades com elas? Que facilidade era essa? A facilidade era em quê? 

V. - Na comunicação. 

I.- Ok. E nós irmos para a parte do outro, tratar do outro como é que isto? Teve a 

oportunidade de ter alguém dependente que tivesse que cuidar dele, como é que foi 

isso, como é que foi vivido? 

V. - Foi muito chato. 

I.- Porquê? 

V. - Porque primeiro a pessoa tinha demência, e então ele não gostava nada que lhe 

mexessem e custava sempre, ele mexia-se muito (risos), detestava tomar banho e trocar 

a fralda, pronto, mas apesar de ter demência tinha respeito por mim como eu tinha por 

ele, nunca fiz nada sem pedir mas correu bem, dentro do possível acho que correu bem, 

nós tratamo-los bem  e eles trataram-nos bem também. 

I.- E com os colegas? Para finalizar...com os colegas. Colegas de curso, colegas de 

estágio. 

V. – Ah, foi óptimo, comigo foi óptimo, talvez pode haver pessoas... que pessoas que 

não gostem muito de trabalhar em equipa, eu por acaso não, gosto muito de trabalhar 

em equipa, mas também depende da equipa. E sempre que trabalhei em equipa, estive 

sempre numa equipa fantástica, dávamo-nos sempre e ajudávamo-nos uns aos outros e 

etc. 

I.- No centro de saúde foi a casa das pessoas? 

V. – Não. 

 


