
  

Entrevista 2.19 - Tiago 
 

(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 neste momento sobre o que é ser enfermeiro? 

T. - Em relação ao ano passado já mudou um bocadinho. Tenho uma vaga ideia. A 

minha ideia era, se bem me recordo, ajudar as pessoas mas era num sentido menos...não 

tínhamos tanta autonomia e tanto poder de decisão sobre a vida dos doentes como agora 

se parte que temos e em relação ao ano passado acho que é isso que essencialmente 

mudou, porque considero que a nossa autonomia é muito grande e dos nossos cuidados 

depende muito a vida do doente tanto ou mais do que os cuidados médicos. 

I.- O que o levou a pensar isso assim? 

T. - As técnicas que nos têm incutido - mais concretamente – e, mesmo, os nossos 

cuidados. Temos certos cuidados que se não forem feitos causam problemas ao doente 

se forem mal feitos, causam danos irreversíveis ou mesmo a morte aos utentes. Por 

exemplo, nas aulas de terapêutica, se nós errarmos uma terapêutica ou a dose da 

terapêutica, por exemplo uma insulina, se eu erro a dose de insulina pode ser fatal, o 

doente pode mesmo morrer. Portanto, isso é uma grande responsabilidade dos 

enfermeiros, demonstra a autonomia que temos de ter e os conhecimentos que são 

necessários quando estamos a cuidar de alguém.  

I.-Não tinha essa ideia o ano passado? 

T. - Não. Acho que não. Eu pensava que não tínhamos tanto essa responsabilidade não 

tínhamos tanto aquele risco da vida do doente nas nossas mãos. Quer dizer eu tinha 

noção, as vidas deles estavam dependentes dos nossos actos, mas não desta forma, não 

de uma forma tão crucial.  

I.-Como é que acha que a sociedade vê a profissão, este trabalho dos enfermeiros? 

T. - Considero que há dois tipos de pessoas e a culpa de haver dois tipos de pessoas é 

dos próprios enfermeiros. Por isso temos enfermeiros que fazem o trabalho como deve 

ser e temos enfermeiros que não fazem tão bem, ou porque não tão bem naquele dia ou 

alguns se calhar não gostam da profissão neste momento e as pessoas que estão 



atendidas por enfermeiros que prestam cuidados que elas consideram de boa qualidade 

ficam com uma boa ideia de enfermagem, as pessoas que não são atendidas por 

enfermeiros que estão... por exemplo basta apanhar um enfermeiro num dia em que ele 

não esteja bem, todos temos, e já ficam com uma ideia diferente dos enfermeiros, isto 

pessoas que não recorrem individualmente ao sistema de saúde. As pessoas que 

recorrem muitas vezes ao Sistema Nacional de Saúde essas têm uma ideia 

completamente diferente, essas já sabem que ao irem ao Centro de Saúde, ao Hospital 

podem encontrar um enfermeiro que esteja bem-disposto e que faça o trabalho como 

deve ser e outro que podem não encontrar, ou seja já conhecem essas duas vertentes, 

mas as pessoas que recorrem poucas vezes algumas acho que englobem tudo, “Ai, 

vamos lá e os enfermeiros as vezes não querem saber!” 

I.-Acha que os enfermeiros têm um papel importante no desenvolvimento da 

imagem social que existe da profissão?  

T.- Sim, sim! Acho que parte de nós, se nós não mostrarmos aquilo que somos e o que 

podemos fazer pelas pessoas, como é que elas podem saber que nós estamos lá para as 

ajudar? Acho que é fundamental. Se nós nos mostrarmos disponíveis para as ajudar e 

para estar ao lado delas, elas vão perceber que estamos ali, senão elas vão pensar  “Ah, 

ele está aqui para ao final do mês tirar o dinheiro dele e fazer a vidinha dele!”. 

I.-Em relação às pessoas que o rodeiam, as pessoas próximas e os amigos,  que 

ideia acha que eles têm da profissão neste momento? Acha que mudou, não 

mudou... 

T. - Mudou. Os meus pais não tinham a noção o que a gente fazia...casos, e não vimos 

muito, mas no Centro de Saúde a gente vê certas coisas e coiso, para mim não faz muita 

diferença, mas quando chegava a casa às vezes contava a minha mãe e ao meu pai e a 

minha mãe dizia logo “Eu não quero saber,vai para ao pé do teu pai, conta ao teu pai..”, 

a minha mãe é auxiliar de acção educativa, “Eu não quero saber,não me contes a mim 

vai contar ao teu pai e conta lá ao teu pai.  A minha mãe ....essas coisas não. Coisas que 

não envolvam exposição de tecidos, coisas assim mais “soft”, ela sim, isso não tem 

problema. Eles continuam a achar que é um bom curso e que fiz bem em vir para aqui 

dão-me sempre apoio. Mas essa ideia mudou, a minha mãe às vezes prefere não saber o 

que é que eu faço no Centro de Saúde, o que é que eu vi, o que aprendi, se for em aula 

tudo bem. 

I.-Como descreveria a alguém que não conhece, por exemplo um extraterrestre, o 

que é um trabalho do enfermeiro? 



T.-Cuidar de alguém, satisfazê-la das necessidades que ela não consegue. Para mim 

cuidar é prestarmos tudo o que doente precisa, mas sem o substituir, ou seja nós temos 

um doente...porque há doentes assim, tive um doente no hospital que a gente punha o 

comer e ele dizia que não era capaz de comer, mas se a gente fizesse um bocadinho de 

esforço com ele- “Vá mais um bocadinho, mais um bocadinho...”- comia tudo e dizia 

que não tinha fome e que não era capaz, ou seja  não pudemos ir em tudo o que eles 

dizem, ou seja o nosso cuidar tem que ir de encontro às necessidades deles mas também 

sermos um bocadinho rígidos por por assim dizer, não pudemos fazer tudo o que eles 

querem também , temos que zelar por eles e zelar por eles não é fazer tudo o que eles 

querem, é levá-los à autonomia deles dentro do possível. Alguns não é possível na 

totalidade mas é possível parcialmente e temos que conduzi-os a essa mesma autonomia 

e para mim o cuidar é todas essas tarefas que o levam à autonomia ou naquilo que não 

dá para levar a autonomia fazer a manutenção da autonomia que ele tem.   

I.-Diria que enfermeiro cuida, é isso? 

T.-Sim. Acho que auxilia nas actividades que ele não desempenha. 

I.- Com que outros profissionais os enfermeiros se relacionam no seu trabalho? 

T.- Médicos, farmacêuticos, analistas... 

I.- Como se processa a relação com esses grupos profissionais? 

T.- Com analistas, pelo menos no hospital em que eu tive, não havia quase contacto. 

Nem nunca ouvi dizer bom-dia para ninguém. Tive num Hospital em que havia óptimas 

condições. O analista chegava de manhã. De manhã, o enfermeiro passava e dizia – 

“Olha este não vai tomar o pequeno-almoço porque vem cá o analista para recolher 

sangue”- o analista vinha, recolhia o sangue e ia-se embora. Não havia contacto e podia 

haver interajuda quanto mais não fosse conversar. Em relação aos médicos, no hospital 

havia uma grande relação entre eles, tanto que doentes que lá estavam... havia lá um 

doente que tinha uma ferida, e essa ferida era uma úlcera varicosa e aquilo estava muito 

complicado e foi pedir ajuda ao exterior e depois tiveram a conversar sobre isso, o 

médico e o utente e deixaram o enfermeiro estar presente, e acho que isso nem sempre 

acontece. Com os outros não vi mais relação nenhuma, só com os médicos, nunca com 

o ... 

 Era uma relação excelente, com os médicos, considerando sítios que a gente 

conhece, era uma relação excelente. O enfermeiro tinha autonomia para dizer: “Oh 

doutor, este doente tem isto assim, assim, se calhar esta terapêutica não é a mais 

adequada”. Tinham essa liberdade e tinham a liberdade mesmo, se o médico não 



estivesse de alterar a terapêutica. Alterar, como quem diz, uma que estava prescrita 

sempre, sempre, não davam, nesse sentido, não... dar uma nova.    

I.- O que acha que distingue os enfermeiros dos outros profissionais? 

T. - Porque acho que nós olhamos para a pessoa, considerando a pessoa e não 

considerando o que ela tem de mal, ou seja, por exemplo há pessoas que estão lá por só 

por uma patologia, mas os enfermeiros olham para a pessoa como um todo e enquanto 

os médicos chegam lá e querem saber é da ferida, também assisti lá, o médico chega ia 

fazer o penso ao doente porque era um penso mais complicado e nem disse bom-dia, 

destapou o doente, sem pedir, sem bom-dia, sem nada e isso não era centrado na pessoa, 

era centrado na acção, “vou fazer o penso, vou é estar com atenção ao penso”. Enquanto 

os enfermeiros não, os enfermeiros chegavam lá, primeiro diziam bom-dia, depois 

diziam o que iam fazer e só depois destapavam, se a pessoa desse autorização. E isso é 

fundamental, temos que estar centrados na pessoa. A pessoa não é só aquela ferida, 

aquela doença que tem, aquela patologia, não! Porque se nós tivermos focados apenas 

naquela patologia pode-nos surgir outra por não darmos atenção a tudo.  

I.-O que acha que possa ter mudado em si com este ano aqui? 

T. - Sou uma pessoa mais calma. Muito mais calma. Mas uma diferença... tenho ido 

com mais calma para as coisas. Saio um bocadinho ao meu pai, qualquer coisa e 

explode logo. Não agora,não... um bocadinho mais calmo, acho que consigo ouvir mais 

o que as pessoas têm a dizer. Sou uma pessoa mais aberta ao que os outros dizem. Eu 

tinha uma opinião formada e enquanto não houvesse uma prova que aquilo era mesmo 

assim a minha ideia tinha que ir para a frente, era muito teimoso. Agora não, sou muito 

mais aberto, ponho-me a pensar “Não, se calhar a pessoa tem razão, deixa-me ver 

porque se calhar tem mesmo razão.   

I.- Consideras-se calmo, disponível e aberto, mais alguma coisa?  

T. - Não , acho que não.   

I.-Nesta experiência o que pode ter contribuído para isso, para essa mudança? 

T. - O que os professores nos têm ensinado quanto aos doentes, a própria convivência 

com os colegas, porque os colegas que estão aqui também ajudam bastante. 

Essencialmente isso, os professores ajudaram bastante a isso porque ao transmitirem nas 

aulas a ideia que temos de ser serenos e que temos de passar ao doente confiança e 

segurança, isso ajuda a tornarmo-nos noutras... ou seja, temos que demonstrar calma, se 

eu vou demonstrar o meu nervosismo, vou transmitir mais nervosismo à pessoa,e isso 

ajuda a manter-nos calmo.   



I.- Sentes-se enfermeiro? 

T. - Não me sinto enfermeiro, enfermeiro. Sinto-me a caminho, semi-enfermeiro, por 

assim dizer. Porque considero enfermeiro aquele que é capaz, por si só, de desenvolver 

um cuidar num todo, nós não somos capazes e nem temos conhecimentos para isso.  

I.- Já deve ter tido situações de utentes que o trataram por “Sr. Enfº” como se 

sentiu? 

T. - Senti-me de uma forma estranha. A primeira vez que isso aconteceu eu estava de 

costas para a pessoa, e a pessoa vinha a chamar-me, e eu nem ouvia, porque não era 

para mim, eu ainda não sou enfermeiro, não era para mim. A Sr.ª lá me tocou e eu disse 

“Bom-dia!” e então a Sr.ª disse “Sr. Enf.º” e  eu disse  à Sr.ª “Ainda não sou enfermeiro, 

sou estudante de Enfermagem.” “Ah,tá bem.” 

 Mas o que eu sinto? Sinto alegria, sinceramente, as pessoas reconhecerem-me 

como tal. Mas também sei que elas me reconhecem como enfermeiro por ter uma bata 

branca ou a farda, na realidade não sou enfermeiro. É só apenas o facto de nós andarmos 

igual aos já profissionais que nos tratam como profissionais. 

 É aquela coisa já me estão a tratar por enfermeiro. Mas ainda nem se quer sou 

enfermeiro, ainda só estou no 1º ano e já me estão a tratar por enfermeiro. 

I.-O uso da bata traz implicações para a forma como se sentiu? 

T. - Não, isso não. Eu era a mesma pessoa, com bata ou sem bata. Às vezes, já ia a sair e 

faziam-me uma pergunta e eu ia acompanhá-las.  

 Alguns utentes é. Para os utentes é. Porque os utentes quando nos vêm com bata 

associam-nos a enfermeiros, como somos novos no serviço, estamos lá há pouco tempo, 

não nos conhecem a cara, assim que nós tiramos a bata somos um utente que está ali ou 

uma pessoa que anda ali a trabalha que conhece os cantos à casa porque trabalha lá, 

vêm-nos assim acho eu.  

I.- Num cenário de necessidade extrema, perguntam o que já sabe fazer. Quais são 

as suas competências neste momento? 

T. - Cuidados de higiene, terapêutica... E temos aquela parte que já temos 

conhecimentos e nunca aplicámos: sonda nasogástricas, algaliação, aspiração de 

secreções, oxigenoterapia, algum tipo de terapêutica... 

I.- Quando lhe pergunto que competências tem neste momento a tua resposta 

centra-se em aspectos de natureza mecânica... 

T. - Há certos conselhos que já sabemos dar... relativamente a certas doenças, tipo 

diabetes, já temos algum conhecimento, não total, mas algum; alimentação, tivémos 



aulas de nutrição e mesmos em certos posicionamentos e mobilizações, tudo coisas 

teóricas. 

I.-Voltando à questão do ponto vista relacional... desenvolveu competências? 

T. - Sim. Foi muito mais fácil para mim estabelecer comunicação com alguém que não 

conheço do que antes do primeiro estágio, agora sinto muito mais facilidade.  

I.- Como foi a experiência nas práticas clínicas? 

T. - Foi bastante boa. Permitiram-nos aplicar os nossos conhecimentos e fazer já 

algumas “coisitas”. Por exemplo no Centro de Saúde o estágio era só de observação mas 

deixavam-nos participar em cuidados e tudo. Acho que isso é muito importante. Acho 

que no “fazer” ainda se aprende mais do que no teórico. Sem teoria não podemos ir para 

a prática mas acho que a prática acho que nos dá...  nós já temos o conhecimento mas ao 

aplicarmos, interiorizamos esse conhecimento e portanto acho que foi muito importante 

a prática clínica. 

I.-O que achou mais importante nesses estágios? Que contribuísse para o seu 

desenvolvimento? 

T. - Acho que no estágio de hospital uma coisa que ajudou muito foi atribuírem-nos 

uma pessoa. Isso obrigou-nos a desenvolver a tal questão da comunicação porque no 

Centro de Saúde deu para trabalhar a comunicação mas eram muitas pessoas,  entra 

uma, vem outra é “Bom-dia, faz a coisa e adeus, até à próxima” , enquanto no hospital 

não, a pessoa está lá todos os dias, 24 horas sobre 24 horas obriga-nos a estabelecer uma 

relação com ela, que é muito diferente da que se estabelece com as outras pessoas. 

Embora a gente já as conhecesse , às pessoas do Centro de Saúde, no final do mês que 

lá estivemos, mas no hospital obrigam-nos a estabelecer uma relação diferente. Foi no 

hospital essencialmente que eu trabalhei a comunicação. Embora fosse um aspecto para 

o estágio comunitário eu aprendi muito mais no hospitalar, esta parte da comunicação.  

I.- Como foi a 1ª vez que comunicou com o doente? Que dificuldades sentiu? 

T. - O que dizer, o que fazer as mãos, o que fazer as mãos, mais...o que responder à 

pessoa, as pausas na conversa, os silêncios são aterrorizantes, são de cortar a respiração 

completamente! (risos) 

I.- E como resolveu essas dificuldades? 

T. - É que no inicio a gente pensa nisso tudo mas depois para o final já nem pensamos 

nisso. Nem sei como tinha as mãos, se estavam atrás das costas ou se estavam à frente. 

Muitas vezes gesticulava agora para o final, no início não, as mãos ao lado do corpo, 



quietinho, não mexe. Mas no final não, é como se tivesse uma conversa normal com 

outra pessoa que já conhecesse, é diferente. 

I.- O que terá levado a ficar mais à vontade? 

T. - É o contacto com diferentes pessoas ou fazer tantas vezes aquilo, aquilo para mim 

passa a ser natural. Quando a gente chegou a primeira vez ao hospital estavam lá não sei 

quantos doentes tivemos que estabelecer uma relação com todos eles. A primeira 

semana é complicada, a segunda semana já estava quase normal . 

I.-Acha que pode ter passado para a sua vida cá fora? 

T. - Passa. Sim. Sou uma pessoa um bocado tímida, enquanto é falar com os meus 

amigos é uma coisa, quando chega a falar com pessoas mesmo que sejam amigos de uns 

amigos meus mas que eu não conheça já é diferente, para mim já era mais complicado 

estabelecer uma relação com essas pessoas, agora não. Está aqui é igual, falo com essa 

pessoa mesmo que nunca a tenha visto, chego logo lá e falo logo à pessoa sem qualquer 

problema e dantes não. Não conhecia a pessoa, não dizia nada. 

I.-Falámos na comunicação, alguma área/dimensão mais importante que tenha 

desenvolvido na prática clínica? 

A.-O mexer nas coisas, montar sistemas de soros e outras coisas. Inicialmente, não há 

espaço para pôr tantas coisas na mão: é o soro, propriamente dito, é o sistema de soro... 

Inicialmente não cabe tudo nas mãos, depois estar a segurar nas coisas e expurgar o 

sistema, adicionar ao soro uma terapêutica... era a agulha , era a terapêutica, era o soro 

numa mão, tinha de ser tudo. Isso também dá-nos grandes competências, obriga-nos a 

pensar, tenho de ter tudo na mão para não conspurcar nada. É fundamental.  

I.-Este 1º ano em que medida correspondeu às expectativas? 

T. - Estava à espera que certas coisas não acontecessem. Também a organização da 

escola e o facto dos professores andarem atarefados com isso também proporcionou o 

que vou dizer agora, muitas vezes a informação chegava-nos em cima da hora. 

Chegámos a receber informação de trabalhos para fazer que era para entregar menos de 

8 dias depois, mas isso na altura a gente fica logo enervado, mas eu compreendo, os 

professores pensavam em tudo, era as áreas curriculares deles, era na organização da 

escola, eram reuniões, conselhos científicos, tudo mas a verdade é que isso nos causa 

um grande impacto porque estas informações chegavam em cima da hora e ainda 

agora.... 

I.-Em termos de práticas clínicas corresponderam às suas expectativas? 



T. - O Centro de Saúde correspondeu, ultrapassou as expectativas, agora o hospital não. 

O Centro de Saúde eu pensava “Bem vou para o Centro de Saúde e estou lá o dia inteiro 

quase a olhar para o ar, ninguém vai lá, o que estou lá a fazer? Eu não vou lá, porque é 

que os outros lá hão-de ir?”. Quando cheguei lá, o meu segundo dia fui fazer tarde, 

entrei às 14h e saí às 20h, e só estava aquele enfermeiro à tarde, ou seja tudo o que eram 

pensos, injectáveis, consultas de atendimento permanente, veio tudo para nós, então aí 

essa tarde foi sempre a despachar “Então aí espera ,se calhar aqui há alguma coisa para 

fazer”. 

 Em relação ao hospital foi o contrário. Também não sabia onde ia ser colocado. 

Eu antes de ir para o hospital “Bem, agora no hospital é que há-de ser para a frente e 

para trás, sempre a mexer, isso é que a gente precisa”. Cheguei lá o Hospital, 15 ou 20 

doentes, uns vão-se embora de fim-de-semana, não vêm à segunda só vêm à terça... o 

hospitalar foi muito mais parado do que o centro de saúde.  

I.- O que achas que é diferente a experiência do estudante de enfermagem com os 

outros do ensino superior? 

T. - Há diferenças. Quanto mais não seja nós temos estágio, práticas, e eles alguns não 

têm. Isso para mim acho que é mais cansativo estar o ano inteiro só a ter aulas deve ser 

um bocadinho para o complicado. E não aplicar, ou seja eles estão a ter aulas e não 

vêem, mesmo que façam alguns exercícios não é um aplicar directamente, porque todos 

os trabalhos vão envolver trabalhar com pessoas, directa ou indirectamente, é 

fundamental a convivência com as pessoas e ouvir as pessoas porque a maioria dos 

cursos vai envolver falarmos com alguém e ouvirmos o que essa pessoa tem-nos para 

dizer, medicina envolve, enfermagem envolve, acho que tudo envolve, sem ser da 

saúde, por exemplo um técnico informático tem que ouvir o que a pessoa diz do seu 

computador, portanto acho que é fundamental. 

I.- Um objecto, uma palavra ou um símbolo que defina enfermagem? 

T. - (Silêncio) Vou pensar... 

I.-O que achas que os utentes esperam de ti? 

T. - Eu sinceramente, acho que as pessoas em relação aos estudantes como nós éramos 

do 1º ano não esperavam muito, muito, ou seja não exigiam muito de nós.  A maioria 

dos utentes ficava surpreendido com o que nós às vezes fazíamos. A pessoa que eu tive 

em hospital ficava surpreendida às vezes que eu cuidava dela praticamente sozinho, ia 

com ela fazer cuidados de higiene tudo sozinho e a Sr.ª ficava surpreendida, ela tinha 

sido enfermeira, ficava surpreendida como é que nós éramos capazes de fazer tanto, 



achava que estávamos no bom caminho. No Centro de Saúde as pessoas não davam 

muito feedback, também não tínhamos contacto com elas, não dava para perceber se 

elas achavam que tínhamos competência para, se achavam que não tínhamos 

competências, não deu para perceber. 

I.- E os enfermeiros dos serviços o que esperavam de ti? 

T. - A relação com eles processaram-se espectacularmente, gostei de todos eles. Havia 

certas coisas que eles pensavam que nós já tínhamos falado em aulas e nós nunca 

tínhamos abordado aquela questão. Isso dificultava certas... eles por vezes propunham 

que fizéssemos algumas coisas “Já falaste sobre isto?- Não.” Mas por outro lado , nós 

não tínhamos falado mas eles davam também ao trabalho de nos falar sobre aquilo, mais 

no Centro de Saúde. Aconteceu essencialmente com um enfermeiro no Centro de Saúde. 

Enquanto houvesse espaços [de tempo] ele estava sempre a ensinar-me coisas, sempre. 

Até havia sempre alguma coisa que ele me perguntava, se eu não soubesse, ensinava-

me. Lembro-me que um dia eu fiz-lhe uma pergunta e ele não tinha a certeza, tinha lá 

computadores e foi à net e fomos logo descobrir e explicou-me, acho que é de valorizar. 

Não era o comportamento da maior parte deles, mesmo no Hospital. 

No Hospital aprendi muito com outro estagiário do 4ºano que estava lá a acabar, tinha 

grande à vontade porque conhecia todas as pessoas que lá trabalhavam dentro por isso 

circulava pelo Serviço como se já fosse Enfermeiro. Portanto tinha uma grande 

liberdade para falar connosco e eu aprendi muito também com ele. 

No hospital, sinceramente, eles não se quiseram dar ao trabalho. Estou a ser sincero 

porque há enfermeiros que nos perguntam “Vocês falaram sobre isto? - Não. -Então 

também não interessa.”  Também há certas expressões que podiam não ser ditas, “Então 

se não falaram, vão falar mais tarde”, já era uma maneira diferente . Isso demonstra que 

não estavam muito para aí virados. Em Hospital acho que aconteceu com dois 

enfermeiros. Tínhamos professor em permanência.  

I.-É util estar lá a professora para a aprendizagem? 

T.-Às vezes é outras vezes não. Muitas vezes nós sabemos as coisas, mas as pessoas 

dependem dos nossos actos. Eu posso não ter a certeza, a confirmação. Eu quando faço 

as coisas gosto de ter 100% de certeza e às vezes surgem-me certas dúvidas que para 

mim parecem parvas, “Porque é que te está a surgir essa dúvida? Tu sabes isso!”, mas o 

facto de ter aquela pessoa nas minhas mãos coloca-me logo dúvidas e tenho de ter a 

certeza e nem todos os professores compreendem isso.  Nesse ponto de vista é mau, mas 

por outro lado o facto do professor estar presente também me ajuda, ajuda a  



identificarmos as nossas limitações para que nós possamos ultrapassá-las e aí é um 

factor positivo. 

I.-E se não estivesse lá o professor? 

A.-Vantagens: Se calhar fazíamos mais coisas em termos práticos. Desvantagens:  se 

calhar não aprendíamos tanto. Se calhar não fazíamos aquelas reuniões que nos 

ajudavam a perceber, semana a semana, nós fazíamos diárias ao final do dia, o que 

existe de mal “para amanhã já sei, não faço assim, faço daquela maneira” e não teríamos 

isso e acho que isso é importantíssimo. 

I. Expectativas em relação ao futuro... onde gostava de trabalhar? 

T. - Em sítios com movimento, em sítios onde se trabalhe, não gosto de estar sem fazer 

nada. Urgências ou por exemplo um serviço de medicina onde haja muitos utentes, onde 

haja sempre coisas para fazer, coisas onde se também façam coisas como deve ser, 

gosto de fazer coisas como deve ser. Mas um sítio onde se trabalhe. Porque eu estive 

num Hospital específico e aquilo é uma coisa...(risos) uma coisa que é muito, muito 

calma, horas e horas que não se fazia nada, então a seguir ao almoço é para esquecer... 

I.-O que o atrai nas Urgências? 

T. - Sempre a chegar a sair, sempre a entrar pessoas. Sempre a entrar coisas para fazer. 

O movimento. Mais pessoas. Cada pessoa tem uma patologia diferente, cada pessoa 

requer um atendimento diferente e aí é que se vêm as competências dos enfermeiros. 

Agora tive a fazer este procedimento com esta pessoa, a seguir tenho de fazer outro 

procedimento para uma pessoa com as características parecidas com esta e isso aí é que 

dá... diversidade e adaptar os recursos. Quando não há recursos temos que improvisar. 

“Agora tenho que usar isto, porque não há material, mas a pessoa precisa disto.” 

I.- O que mudaria na escola se pudesses? 

T. - Mais prática. Na prática, falo por mim, na prática é mais fácil monitorizar 

conhecimentos, interiorizar métodos de acção, maneiras de trabalho, formas de trabalho, 

organizar a mesa de trabalho também é fundamental, às vezes temos mesas pequeninas 

ou um tabuleiro pequenino em que precisamos de pôr todo o material... eu acho que a 

prática dá-nos mais conhecimentos que... termos quase metade era essencial. Porque há 

certas aulas que se nós conseguíssemos por exemplo, turma a turma, metermos uma 

turma no laboratório e ao mesmo tempo que explicamos a parte teórica fazer a 

demonstração e em seguida proporcionar aos alunos praticar, o que este ano acho que 

vai ser possível, acho que está previsto. Como umas aulas que tivémos, nessas aulas, 

por exemplo, nós fizémos a teoria e no final a prática daquilo. No ano passado não, nós 



tínhamos frequências todas as semanas, aulas práticas em que não praticávamos o 

professor explicava, também não havia tempo para mais, o professor explicava e 

demonstrava mas eu não tinha tempo para ir para o laboratório. Eu fui, nas férias do 

Carnaval, nas férias da Páscoa, foi quando fui para lá treinar, então duas ou três semanas 

antes da frequência teórico-prática, porque não havia tempo para mais, eram 

frequências, eram trabalhos e depois os trabalhos apareciam quase todos ao mesmo 

tempo, aparecia um, no dia a seguir aparecia logo outro e as frequências todas as 

semanas então limitava um bocadinho. Senti falta de prática. Sinceramente, tive 14,8 no 

exame teórico-prático, era para fazer uma entubação naso-gástrica, drenagem passiva...  

I.-Expectativas para os próximos dois anos? 

T. - Vêm dificuldades. Não sei. Vêm dificuldades e não são poucas. Para mim Bolonha 

não encaixa muito com a minha maneira de trabalho. Não encaixa com a minha maneira 

de trabalho porque é assim, nós viemos desde o 1º ano ao 1º ano da faculdade em que o 

método de ensino é “chegar à aula, o professor diz, o aluno aprende, chega ao teste, 

escreve, está passado”. E portanto acho que é uma passagem muito repentina. Mesmo 

assim algumas das cadeiras não estão a fazer isso, eu acho que é um passagem muito 

repentina fazerem agora cadeiras que é fazer trabalhos, métodos activo, eu considero 

que isso é importante sinceramente, eu fiz isso a pedagogia o ano passado e até aprendi 

mas para quem não está habituado é um esforço muito grande. Eu acho que se devia 

começar a implementar , não digo 1º ano porque o 1º ano é complicado, mas a partir do 

3º ano, 4º ano começar a implementar, não digo que fizessem trabalhos , trabalhos mas 

começar a implementar aos poucos e no 10/12º ano era fundamental que prepararem-se 

para isso. Não houve, havia muito poucos trabalhos que fizémos eram individuais e de 

entrega, não tinha apresentação. É essencial preparar as pessoas para estar em frente a 

um público. O ano passado eu fiz talvez cada 1, 2 apresentações para pessoas. E quando 

chega a hora do fazer é muito complicado, fiquei logo ...é muito complicado. 

I.-O que acha que o espera em termos de emprego? 

T. - Não... vou ser sincero... Nós que vamos sair, eu não sei se isto vai mudar para 5 ou 

6 anos mas se ficarem depois um ano ou dois sem sair enfermeiros somos capazes de 

arranjar logo emprego mas se continuar como está nós vamos ficar no desemprego pelo 

menos 4/5 meses, no mínimo. Eu conheço uma filha de um colega do meu pai que 

acabou enfermagem, já está farta de procurar e não há, ela tirou na Católica. 


