
 

Entrevista 3.18 - Sara 
 

(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 - Tivemos uma conversa há um ano e pouco atrás, eu ia perguntar neste 

momento que ideia tem da profissão, o que é que é isto de ser…duas coisas: que 

ideia temsobre a profissão e o que é que é isto de ser enfermeiro? 

S. - (pensa) Já não me lembro na altura mas a minha ideia não mudou muito...Que ideia 

é que tenho, neste momento da profissão… (pensa) Não sei, qual a sensação de eu dizer 

isto vai deixar mas no inicio…eu sempre fiz uma ligação à enfermagem em que 

enfermagem é muito ligada à pessoa, ao doente…ao cuidar à prestação de cuidados. 

Mas agora vejo que além disso tem toda uma envolvência extra doente, ou seja, não é só 

a doença mas também as pessoas…Principalmente este ano em que estamos a centrar-

nos mais nisso, que é o meio onde o doente vive, a situação em que vive, a família, 

pronto… Em relação ao… 

I - Ao que é ser enfermeira… Portanto a ideia que mudou foi de estar só centrado 

no doente para menos… para não estar só centrado… 

S.- Sim…. 

I - Já lá vamos à outra [pergunta]… Como acha que é a imagem social da 

profissão? Como é que a sociedade vê a enfermagem? 

S.- Tem vindo a melhorar, Penso que sim, já não há aquela ideia de que os enfermeiros 

são escravos e que só limpam rabos (risos)… 

I – Não tenha problemas de usar palavras… 

S.- (risos) Sim…Não, mas acho que temos vindo a evoluir e estamos a ser mais 

respeitados, não só entre os profissionais de saúde mas também cá fora, no público. Isso 

nota-se quando eu entrei na faculdade e ouvi alguns comentários de vir a ser enfermeiro 

de “ah isso é muito bom…” e antigamente não era visto assim, era de forma diferente e 

acho que isso também nos compete a nós. 

I - O que é que mudou essa imagem social? Então qual é a imagem agora? Porque 

é que mudou?  



S.- O que é que mudou… (pensa) Eu acho que teve mesmo que mudar porque o 

pensamento era muito primitivo e nós também vamos evoluindo, com os conhecimentos 

vai evoluindo e antigamente sujeitavam-se às indicações que os médicos davam e agora 

nós temos conhecimento, que vai alargando, que vai aumentando e temos autonomia 

para dizer “não, não. Eu sei isto, sei que não é assim, não concordo, faça você”, por 

exemplo. Eu acho que vamos crescendo e vamos sendo respeitados, acho que é por aí… 

I – Ok…E que imagem temos agora? Antes tínhamos a imagem de “limpar os 

rabos”, e agora? O que é que as pessoas dizem? 

S.- Não, não referem nada em concreto, apenas dizem “Ah, foi bom, precisávamos de 

uma ajuda e não sabíamos a quem recorrer”, por exemplo. 

I – Como é que…imagine que está num café com extraterrestres e tem que 

descrever o que é que um enfermeiro faz no dia-a-dia, ele não sabe nada disto… 

S.- Então, o que é que o enfermeiro faz no dia a dia… 

I – O que é que ele sabe fazer… 

S.- Depende onde está, não é? Se for em contexto hospitalar… 

I – Independentemente do contexto…que imagem é que lhe quer dar? 

S.- Da experiência que tenho, é ele que tem que prestar os cuidados… (pensa) Cuidados 

primários, secundários… (pensa) Esta pergunta….(risos) 

I – (risos) Outra questão, então: como sabe, os enfermeiros fazem parte de uma 

equipa de profissionais, com que outros profissionais, descreveria, que trabalha o 

enfermeiro? Com que outros profissionais? Com que outros grupos? 

S.- Com médicos, com dietistas, fisioterapeutas… (pensa) 

I – E além dos dietistas e dos fisioterapeutas? 

S.- Assistentes sociais… 

I - Assistentes sociais… E…  

S.- Psicólogos. 

I – Psicólogos… E o que é que distingue os enfermeiros da dietista, da assistente 

social… 

S.- Os enfermeiros são aqueles profissionais de saúde que, a seguir ao médico, têm um 

papel mais próximo, em relação à prestação de cuidados, que todos os outros. 

Funcionamos todos em conjunto, mas esqueci-me de dizer que, em qualquer serviço, os 

médicos não estão constantemente presentes, os enfermeiros têm aquele papel de 

orientar…e… 

I – Nós temos o papel de estarmos sempre presentes, é isso? 



S.- Sim…Em relação aos outros profissionais de saúde. 

I – Em qualquer estabelecimento de saúde? 

S.- Estamos sempre… 

I – Até num centro de saúde? 

S.- Estamos sempre quando aquilo está aberto. 

I – O que é que a dietista faz? 

S. – Então, a dietista… (pensa)…Adequa a dieta ao doente, de acordo com a situação… 

I – O que é que o fisioterapeuta faz? 

S.- O fisioterapeuta…aumenta as capacidades motoras, físicas do doente. 

I - O que é que o enfermeiro faz? 

S.- O enfermeiro acho que faz isso tudo. (risos) e muito mais… É…porque isso tem a 

ver com, mais ou menos, que todos que fazem falta, não é? Pela experiência que tenho, 

que não é muita, vejo que…só os enfermeiros é que lá estão…porque não há 

profissionais e somos nós que temos que gerir isto tudo e temos que chegar um 

bocadinho… 

I – A todo o lado… 

S.- A todo o lado… 

I – Então o que é que o enfermeiro faz que os outros não fazem? 

S.- Terapêutica, prestação de cuidados… 

I – A nível de terapêutica faz o quê? 

S.- Prepara, administra a terapêutica, avalia efeitos secundários, reacções das pessoas, se 

melhora se não… 

I – O médico também faz isso… 

S.- Não muito mas também… 

I – Mas porque… 

S.- Pelo que eu tenho visto pergunta mais ao enfermeiro. Não vai ao doente 

directamente ver; pergunta ao enfermeiro e o enfermeiro tem responsabilidade de 

perceber… 

I – Passando agora para uma outra dimensão mais pessoal…que diria que mudou 

em si desde que começou o curso? Se é que mudou alguma coisa… Não precisa de 

dizer todas as coisas, mas algo que ache que é importante. 

S.- Em relação à forma de ver os outros quando estão doentes e a forma como lidar com 

as pessoas quando estão em fase de doença terminal, por exemplo… 

I – Lidar com os outros enquanto estão doentes? 



S.- Não sei se é um bocado estranho dizer mas parece que…antes de entrar para o curso 

nós não tínhamos noção do que era a saúde, então olhávamos numa perspectiva 

diferente e vivíamos o nosso estilo de vida mas confiávamos, não a cem porcento mas lá 

perto. E agora estar dentro deste mundo veio provar que as atitudes de todos os 

profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, claro que há excepções; parece que já 

não tenho tanta confiança. Se calhar, quando eu tiver no papel do doente já tenha um 

bocado de receio para aquilo que vou. 

I – Fala em alguma dimensão em particular? 

S.- Não, nada de particular…parece que visto de fora, parece que toda a gente apoia, 

toda a gente nos ouve e leva a sério mas depois, por dentro, parece que isso é posto de 

lado, é o doente, está ali e nós se nós não fizéssemos não fazia muita diferença. 

I – O que diz é que começou a olhar para as pessoas que estão doentes de uma 

forma diferente? 

S.- (pensa) Porque eu penso que…como é que eu hei-de explicar…eu ponho-me no 

lugar da pessoa que está doente, pensando que se fosse eu e sabendo aquilo que tenho 

no momento, não gostava que reagissem comigo como alguns reagem. Como por 

exemplo, o facto de haver muita gente no hospital sem saber porque está no hospital, o 

saber que vai ser operada e não saber o porquê de ser operada, estão em constante 

sofrimento, ter curiosidade em saber sobre o seu estado de saúde, ter consciência 

daquilo que tem e não tem... ninguém lhe disse nada; e isso tudo mexe um bocadinho… 

Acho que não é uma função do enfermeiro, é do médico, mas a verdade é que quem dá a 

cara muitas vezes é o enfermeiro, quem está ali nas horas das visitas, e não só, é o 

enfermeiro e o enfermeiro tem que saber dar a volta a isso. 

I – Também mudou a forma como olha para as pessoas que estão em situação 

terminal… 

S.- Ah…sim. Também está um bocado ligado com aquilo que eu ía dizer… porque 

tinha uma noção diferente… (pensa) É estranho nós prestarmos cuidados a uma pessoa 

durante uma, duas semanas e a pessoa está bem e parece que passado….mesmo do dia 

para a noite desaparece. E a forma como isso acontece e a forma como os outros reagem 

perante a morte fez-me impressão, também por eu não estar habituada e eles já terem 

experiência mas parece que não reagem. 

I – Fala de quem? 

S.- Enfermeiros. 



I – Pode falar um pouco sobre a forma como as pessoas reagiram? Só para 

enquadrar o que está a dizer? Ou o que lhe foi especialmente importante ou 

marcante na forma como viu os outros a olharem para… 

S.- Não foi a forma como reagiram ao facto de a pessoa estar…a senhora morreu. O 

comentário foi mais ou menos do género “Ah faz cá dentro, que isso agora… estamos 

na passagem de turno já não nos compete a nós, compete aos que vêm”… 

I – Ao corpo ou vivo ainda? 

S.- Não, corpo. Corpo. E “Deixa estar aí a senhora, que ainda vai libertar muita coisa 

por isso depois limpam…” As expressões deles que…. Não digo que eu não vá adoptar 

essas expressões mas…ao primeiro impacto e à falta de experiência que eu tenho, 

fazem-me assim um bocado de confusão e depois penso: E se fosse a minha avó? E se 

fosse a minha mãe? Não gostava de ouvir isso…E mete-me um bocado de receio fazer 

parte deste mundo, mesmo quando não concordo com certas atitudes. 

I – Em que é mudou a sua perspectiva ao olhar para essas pessoas? Na medida em 

que… 

S.- Sempre tive um problema em controlar as emoções, eu já no estágio disse, e a 

professora também me disse várias vezes…Eu acho que…Eu quando sei que a pessoa 

está prestes…está em fase terminal, a minha reacção é assustar-me. E depois de saber 

isto tudo, a minha reacção foi diferente, foi aproximar-me cada vez mais, para a pessoa 

não se sentir, pelo menos naqueles últimos momentos antes da morte, não se sentir 

sozinha. Porque eu sei que depois da morte, a pessoa vai completamente… 

I – Já percebia, antes do curso, que tinha esta dificuldade em se aproximar das 

pessoas em face terminal, entretanto apercebeu-se disso e mudou o 

comportamento, certo? 

S.- Sim. 

I – Sentes-se enfermeira? 

S.- Se me sinto enfermeira? Não… 

I – Mesmo nada, zero? Mais ou menos? 

S.- Zero não, mas não me sinto enfermeira. 

I – Como é que se apresenta, em relação aos…? 

S.- Doentes? 

I – Por exemplo… 



S.- Sou aluna, digo em que ano estou, digo aquilo que sei, qual é que é o objectivo de 

estar ali, e digo sempre que não faço nada antes de perguntar primeiro…Que é para 

haver uma confiança, e eu não chegar ali e o doente fugir. (risos) 

I – Imagine, que como é que se sente, quando a tratam como enfermeira? Como é 

que se sentiu quando vestiu a bata pela primeira vez? Lembra-se? 

S.- Lembro. Quando vesti a bata a primeira vez foi no centro de saúde, mas 

isso…estávamos num meio muito pequenino, as pessoas conheciam já as enfermeiras 

do centro de saúde e toda gente sabia que nós éramos alunas. Já nos identificavam como 

alunas e sabiam. Já no hospital, lembro-me de as pessoas me chamarem enfermeira e 

nós riamo-nos. No inicio a gente leva na brincadeira mas é uma responsabilidade 

completamente diferente, parece que mudamos ao vestir a farda e depois temos…e 

depois as pessoas muitas vezes também não compreendem porque nós estamos a passar 

no serviço e vêem-nos a perguntar coisas que nós nem sequer sabemos, nem fazemos 

ideia; mesmo sobre o espaço físico do hospital, e nós dizemos que somos alunos, etc… 

E muitas dizem “boa sorte”, compreendem mas depois não. Ou dizem sempre que não 

estão ali para serem…como é que se diz… 

I – Cobaias. 

S.- Cobaias. 

I – Imagine que estamos num cenário de guerra e temos, já temos todos os 

enfermeiros a trabalhar, e vamos às escolas buscar pessoal. Então, para sabermos 

onde é que a colocamos, temos que perguntar o que é que sabe, já, que é para 

sabermos onde a pomos. Já. Um cenário de guerra ou um cenário qualquer. 

Precisamos de enfermeiros, esquece o cenário de guerra. 

S.- Aquilo que eu respondia era que…para já se fosse nesta altura, no segundo ano, 

aquilo que respondia era que não estava preparada para ir sozinha para onde quer que 

fosse. E se tivesse que escolher era em sítios onde eu tivesse tido experiência. 

I – Mas o que é que sabia? Perguntavam-lhe: “O que é que sabe já fazer?” 

S.- Poucas técnicas. 

I – Diga duas ou três. Estão a perguntar-lhe coisas concretas; o que é que sabe. 

S.- Administração endovenosa de terapêutica, entubações, algaliações… 

I – Estás a basear-se em saberes/procedimentos mecânicos…São essas as 

competências que tem não é?  



S.- Ok. Claro que para saber a prática tem que se saber a teórica, mas às vezes sinto um 

maior à-vontade na teórica do que na prática não temos que fazer tudo daquilo que eu 

sei da teoria. (pensa) 

(pausa) 

I – Ok…O que é que lhe falta para ser uma enfermeira? 

S.- O que é que me falta para ser uma enfermeira… Falta saber mais, saber muito 

mais… 

I – O quê, concretamente? 

S.- Para já, tudo aquilo que ainda não dei e vou dar nestes anos que faltam, a nível da 

pediatria, maternidade, psiquiatria…Aquilo que eu já dei tem que…foi dado muito por 

alto, muito rápido, e que nós não fizemos um elo de ligação quando fomos para a prática 

e então parece que, quando estávamos na prática, tínhamos que saber obrigatoriamente 

aquilo tudo. O problema é que nem tudo foi dado e que ainda há falhas minhas para trás 

por aprofundar e para corrigir e….falta-me prática, bastante prática. 

I – Experiências, uma ou duas experiências interessantes até agora no curso. Que 

considere importantes, marcantes ou intensas ou que contribuíram 

para…Momentos importantes ou experiências importantes… 

S.- (Pensa) Este último estágio houve uma senhora que me marcou um bocadinho 

porque nós entrámos em Março e ficámos lá até inícios de Junho e a senhora já lá estava 

há algum tempo. A senhora era completamente consciente, tive com ela bastante tempo, 

prestar os cuidados de higiene…e não só, foi tudo, alimentação, terapêutica… Tudo o 

que a senhora precisava era eu que ali estava e lembro-me que a senhora foi…ía ser 

operada, sei que fui assistir à operação, fui com ela para o bloco eu lembro-me do 

cirurgião iniciar a cirurgia e disse “Não vale a pena, é um caso perdido.” então fechou-

se…E lembro-me que a senhora acordou preocupadíssima para saber como é que tinha 

corrido e ninguém foi capaz de dizer, a senhora voltou e claro que era eu que ali estava 

com ela, no serviço de internamento, na cirurgia, e exactamente era eu que ía ter essa 

responsabilidade era comigo que ela se sentia mais próxima, e ela sabia que eu estava na 

cirurgia, era a mim que ela ía perguntar. E lembro-me de ter que lhe dar uma resposta de 

que não sabia como é que tinha corrido porque não estava dentro do assunto, mas 

custou-me, custou-me. Porque a senhora foi operada, não sabia, já referi isso, não sabia 

porque é que estava a ser operada, o médico não quis saber, não disse nada…e lembro-

me que a professora em estágio pediu-me para ir atrás de um médico porque era uma 

das funções do médico era essa e era ele que tinha que dar informação.  



I – Portanto, teve que mentir ou omitir… 

S.- Não, não. Não menti, omiti. Disse que não era a mim que me competia e que ía 

chamar o médico, que era ele que saberia dar as informações melhores do que eu. 

I – E a senhora, como é que reagiu? 

S.- A senhora reagiu mal e depois, todas as pessoas que entravam de bata branca no 

quarto, ela pensava que iam vê-la, lhe iam dizer alguma coisa. Ela estava sempre 

naquela expectativa e ansiedade. E custou-me muito. E a senhora estava em espera para 

Cuidados Paliativos, morreu à espera e morreu de uma forma que podia ser diferente. 

As dores eram imensas, ninguém lhe dava analgésicos…ninguém lhe aumentava, e no 

dia em que lhe deram a morfina, a senhora morreu, mas morreu de uma forma, para 

mim, muito estúpida e morreu sem saber aquilo que tinha. Não é que fizesse falta antes 

de morrer mas ao menos a senhora…ía calma. 

I – E como é que correu a relação nos dias seguintes com ela, depois desse 

momento… 

S.- Depois a professora tirou-me…E eu fiquei sem… 

I – Porquê? Pediu? 

S.- Não. A professora simplesmente disse que eu não conseguia controlar as emoções e 

que me estava a ligar muito à pessoa e então foi outra pessoa… 

I – Quando fala em controlo de emoções…o que é que… 

S.- Da minha parte não há porque acho que…não sei se é por não ter gostado da 

situação que se passou com a doente, não percebi…Não sei se a professora em questão 

não queria que eu me aproximasse mais, me envolvesse em demasia… 

I – Não ficou claro para si porque não ficou com essa doente? 

S.- Não. 

I – Não perguntou? 

S.- Não. Não perguntei mas eu ía ao quarto falar com a doente, na mesma…até porque 

ela ficou com o colega, rapaz, e ela para além de ser idosa tinha assim um bocado de 

preconceito e ela chamava-me, e chamava-me para lhe prestar os cuidados de higiene. 

I – Percebeu o porquê de não ficar com a doente? 

S.- Indirectamente eu percebi o porquê, que disse que eu não sabia controlar as 

emoções, a partir daí não perguntei mais nada. 

I – E concorda com isso? 

S.- Não. 



I – E como é que te sente acerca de uma apreciação que fazem sobre o seu “não 

controlo” emocional, não concordou com…? Foi clara, esta questão? 

S.- Sim. Nesta situação eu não, não pensei muito, eu mesmo não estando com a doente, 

eu ía sempre ao quarto, ou seja, eu mantinha não um contacto assim tão próximo mas 

pronto… E também não quis….eu engoli e pronto…foi para outro. Porque também 

estava em estágio, era campo de estágio e o objectivo era obter o máximo de 

experiências e acho que o facto de irmos trocando de doentes era bom para mim, pronto. 

E então não me chateei com isso e passei à frente. Mas claro que era preciso saber o 

porquê, não é chegar ao pé de mim e dizer “isto, isto e aquilo” “não consegues, não 

controlas, vamos mudar”. 

I – Vamos pegar na última dimensão deste aspecto… 

S.- Sim… 

I - …que acho que não respondeu, que é como é que se sente… 

S.- Mal… 

I – Mal? 

S.- Sim… 

I – Mal. E porque é que não… 

S.- Sinto-me um bocadinho, como se diz…impotente, sem força ou sem capacidade 

para ultrapassar seja o que for…Parece que chegou ali, tenho um obstáculo e então 

volto para trás porque já não o consigo ultrapassar e pronto… 

I – Ia perguntar sobre as práticas clínicas….As práticas clínicas corresponderam 

às suas expectativas? 

S.- (pensa) Corresponderam em certa parte. Mas não concordei com a forma como o 

estágio estava organizado. Senti um avanço muito grande nas primeiras semanas e 

depois retiraram-nos tudo para depois fazermos tudo outra vez. Não gostei… 

I – Porque é que vos retiraram tudo? 

S.- Ou seja, nas duas primeiras semanas estávamos em observação, estávamos em 

observação por isso conhecer a dinâmica, a rotina daquele serviço. Mas depois, sempre 

que podíamos, tínhamos oportunidade, quando o enfermeiro em questão deixava, 

praticávamos, fosse o que fosse. Ao fim da segunda semana já tínhamos dado 

terapêutica já tínhamos mais autonomia e acho que era o que estava escrito, nós só 

podíamos ter, pelo menos com a professora, só começávamos a administrar terapêutica 

depois, nas duas últimas semanas, do estágio. Então foi como se houvesse um avanço 

muito rápido… 



I – Então o que é que fazia sentido, o que é que lhe fazia mais sentido? 

S.- O que me fazia mais sentido…Era deixar o desenvolvimento por cada um, não é? 

Começávamos como começámos, na observação e à medida que cada um se sentisse 

preparado ía evoluindo e o enfermeiro ou a professora que estava a acompanhar ía 

deixando ou não, permitindo ou não a evolução e a prática do aluno. 

I – Grosso modo, que dificuldades encontrou nas práticas clínicas? Que 

dificuldades sentiu no estágio? 

S.- Não acho que tenha tido dificuldade em fazer nenhuma prática. A questão era mais, 

não saber onde estava o material, não haver material e ter que recorrer a outro tipo de 

material e era mais uma questão de insegurança minha, que era antes de começar a fazer 

seja o que for, ir perguntar tudo, saber se estava bem se não estava, e sentia-me mais 

segura com alguém por perto do que sozinha, e era mais por aí. Não senti dificuldade 

em fazer a prática, mas sim que alguém supervisionasse. 

I – Do ponto de vista não-mecânico, não-prático, sentiu alguma dificuldade? 

S.- Não… 

I – Falou sobre o controlo emocional… Não quero estar a mexer, não quero ser 

desagradável mas… 

S.- Não, não…. 

I – Mas é uma questão que concordas ou não e se concordas, achas que é uma 

dificuldade? 

S.- Que seja uma dificuldade até concordo, mas acho que também faz parte… 

I – Não estou a dizer que é… 

S.- Pronto, mas…(pensa) Eu não senti dificuldade nenhuma em me relacionar com as 

pessoas até porque falava com todos não tinha dificuldade nenhuma, explicava as 

pessoas entendiam, interagiam…Não sei, não sei o porquê da resposta que tive… 

I – Como é que é entrar em casa das pessoas na comunidade?  

S.- Sim, porque foi o que me marcou mais a partir do…em que a pessoa está mais…está 

constantemente sobre pressão. 

I – Porque é que estás sempre sobre pressão no hospital? 

S.- Porque estamos sempre em contacto com os doentes. Não é, por exemplo, nos 

cuidados continuados nós vamos a um domicílio, estamos lá o tempo que for preciso, 

mas depois fazemos uma pausa para preencher, fazer o registo, “agora vamos a 

outro…” e ali não, estamos 8 horas ou mesmo dois turnos sempre…é uma rotina 

diferente. 



I – Essa é uma diferença. Outras diferenças…O que é que a atrai mais no hospital 

ou no centro de saúde? Qual deles a atrai mais? 

S.- (pensa) Atrai mais o hospital, pela dinâmica e porque tem áreas diferentes. Enquanto 

que, também eu só falo daquilo que sei, nos cuidados continuados centrava-se tudo na 

mesma patologia… 

I – Em que contexto? 

S.- Cuidados Continuados. Era tudo na mesma patologia, basicamente. No hospital não, 

dá para ter uma noção de tudo e dá para aprender mais. 

I – Mas como é que é isso de ir a casa das outras pessoas? 

S.- Eu gostei, não tinha qualquer problema. Talvez também pela enfermeira que tinha 

que estava à vontade, mas não tive problema nenhum. Era estranho observar as 

condições em que as pessoas vivem e o estado de saúde em questão e… mas faz falta 

porque nos centro de saúde e mesmo nos hospitais dizemos às pessoas para fazer “isto, 

isto e aquilo” e depois, não sabemos em que condições em que vivem. “Utilize isto e 

aquilo, e faça aquilo assim, assim” mas depois chegamos casa das pessoas e não têm 

nada e às vezes é inútil estar a dizer essas coisas à pessoa porque a pessoa ouve, não diz 

que não tem e não vai fazer nada… 

I – Então, e pegando naquilo que acabou de dizer, em que é que o seu olhar ficou 

diferente, em relação a essas pessoas, depois de ter entrado em casas diferentes? 

S.- Por exemplo, no contexto de centro de saúde, antes de dizer à pessoa que tem que 

fazer “isto, isto e aquilo” perguntar se tem possibilidade, se tem ajuda ou não tem, 

conseguir informar, tirar o máximo de informação a nível do ambiente familiar, e das 

condições físicas e económicas que a pessoa tem para depois ter, conseguir prestar os 

cuidados adequados. 

I – Estamos no último bloco de questões. Enquanto estudante, como é que começou 

a sua relação com os enfermeiros do serviço? Eles estavam lá, não estavam….  

S.- Não tive razão nenhuma de queixa, com nenhum. Também porque a maior parte dos 

enfermeiros do serviço eram recém-licenciados e talvez tenham-se posto um bocado no 

nosso papel que eles estão lá há bem pouco tempo, e então ajudavam-nos e chamavam-

nos para ver coisas novas, para experimentar, tinham paciência, explicavam “éne vezes” 

se fosse preciso, se errássemos, que é normal errar, eles desculpavam, diziam “estejam 

à-vontade, isso faz parte, não se preocupem, se tiverem dúvidas venham perguntar”. 

Conseguem-nos por num ambiente melhor para aprendermos muita coisa porque se a 

pessoa não demonstrar também vontade em colaborar, a pessoa retrai-se um bocado. 



I – E a presença da professora? Em que medida é que ela… 

S.- Ajudou… 

I – Ou não… 

S.- Ou não, pois. Não, não me ajudou…  

I – Sem problema nenhum…Estamos a analisar uma situação, não é uma pessoa, 

ok? 

S.- Sim. (pensa) A do ano passado ajudou-me… 

I – Porquê? O que é que havia na sua prestação que era útil aos estudantes. 

S.- Para já, era professora da escola, sabia perfeitamente aquilo que tínhamos dado ou 

não, só aí é diferente, e acho que faz a diferença toda. Depois, também não sei se esta 

diferença tem a ver com estar ainda no primeiro ano e agora estar no segundo, e a 

vivência ser diferente e termos que ter mais responsabilidade…Mas no primeiro ano eu 

dirigi-me à professora a perguntar, a professora explicava mas eu sabia que depois tinha 

que ir fazer uma pesquisa em casa, tinha que ir pesquisar e analisar, mas eu sabia que 

naquele momento professora era importante, porque era o primeiro ano não tínhamos 

experiência e aquele apoio ajudava-nos. Porque também éramos muitos e uma 

professora ajuda sempre a dinamizar e a orientar o grupo. Este ano eu senti a presença 

da professora como de avaliação mesmo, não senti como ajuda, porque sempre que 

pedia ajuda, eu e os meus colegas, a resposta era ir pesquisar; “vá pesquisar”, e as 

respostas eram sempre as mesmas e tantas que começámos a não perguntar nada e já 

íamos pesquisar por nós próprios. Então, este ano, não aprendi nada com a pessoa que 

orientava, mas mesmo nada, não ensinou nada, simplesmente estava ali para fazer de 

intermediário entre nós e os enfermeiros, fazer alguma observação, mas aprendi mais e 

colaborei mais com os enfermeiros do serviço do que propriamente com a professora. 

I – Ok…E com os colegas? Como é que é o trabalho de equipa com os colegas? 

Como é que isso acontece? 

S.- É mesmo trabalho de equipa. 

I – É? 

S.- É. Eu agora não tive razão de queixa com nenhum, porque nós temos sempre a 

mesma preocupação era fazer aquilo que era destinado a cada um e depois antes de 

fazer uma pausa ou seja o que for, era ver se todos tinham feito tudo o que era proposto 

fazer. E se havia alguém mais atrasado e o outro ajudar a fazer, ou seja, nunca ninguém 

era deixado para trás, às vezes tinha dificuldade…E muitas vezes trocávamos 



experiências entre nós próprios, uma fazia uma técnica primeiro que o outro e dizia 

como é que era… 

I – Como é que isso aconteceu, esse ambiente?  

S.- Eu acho que era, para já porque nos conhecíamos também, alguns, e depois porque 

nos sentíamos todos no mesmo nível, sentíamo-nos todos na mesma posição de alunos, 

queríamos todos demonstrar que sabíamos, queríamos mostrar conhecimentos e essa 

falta de experiência e um bom ambiente ajuda a todos, não prejudicava ninguém. Acho 

que é mais por aí. E porque a professora não explicava e então tínhamos que ir por aí. 

I – O que acham que esperam os utentes de si? 

S.- Como aluna? Eles fazem um…Em primeiro lugar é o papel do enfermeiro, que nós 

lá, quando chegamos, normalmente já estão habituados a lidar com os enfermeiros do 

serviço, e quando lá chegamos e dizemos que vamos estar dois dias ou três dias com 

aquela pessoa eles sentem, que estamos ali para tudo, eles sentem uma grande 

aproximação a nós, então tudo o que precisam, chamam-nos, já nos chamam 

enfermeiros. É engraçado, contam-nos imensas histórias… 

I – Contam-vos histórias  

S.- Como é que era a pergunta? 

I - O que é que os doentes esperam de vós? 

S.- Eu acho que o mesmo que os enfermeiros, mas num sentido mais próximo, mais 

correcto, de intimidade. Porque eles têm noção que nós estamos ali só para aquela 

pessoa, só para eles, enquanto os que enfermeiros são um para dois ou três quartos. 

I – E os enfermeiros do serviço, que é que esperam de si? 

S.- (pensa) Primeiro, que aprenda qualquer coisa. 

I – Que aprenda qualquer coisa? 

Sim. E (pensa) isso é um bocado relativo porque depende dos enfermeiros, não é? O que 

é que eles esperam….Que colabore, que eu tenha uma atitude de iniciativa…que lhes 

pergunte… 

I – Então vamos passar para o último bloco [de perguntas]. Onde é que gostava de 

trabalhar? Neste momento, o que é que a atrai, qual é a área que a atrai mais? Se 

tivesse que ir trabalhar agora. 

S.- (pensa) Medicina. 

I – Medicina. Num serviço… 

S.- Sim. 

I – Ok. Por alguma razão? 



S.- Posso estar errada mas, eu também só tive em dois, medicina e cirurgia. Mas achei 

que na cirurgia, as patologias eram muito específicas, as cirurgias eram sempre as 

mesmas, parece que o conhecimento não alargava, era sempre aquele e aquele. E na 

medicina é uma parte diferente nas patologias, não sei…Parece que não estamos 

sempre, há sempre coisas novas para fazer e cirurgia além de ser mais lento do que 

medicina, isto pode ser diferente mas… 

I – E como é que vai estar o emprego, no final do curso? Quais são as suas 

expectativas neste momento? 

S.- Nenhumas. 

I – Nenhumas. Porquê? 

S.- Não. Toda a gente sabe que isto de emprego está muito mau. Se eu pudesse escolher 

ía para um hospital e medicina…agora estamos numa altura em que o que aparecer, seja 

o que aparecer é bom. 

I – Uma última questão: O que é que acha que ainda precisa de mudar ou 

melhorar? 

S.- As emoções. Eu não sei…isto ainda é muito no início, ainda faltam dois anos…Mas 

é a questão da prática e o conhecimento de muita coisa, coisas novas, técnicas. Acho 

que, por exemplo, o que falta aqui no segundo ano é nós não termos práticas nenhumas. 

Nós não conseguimos praticar nada e então, quando nós vamos para o hospital os 

enfermeiros diziam “Façam” e nós respondemos “Nunca fiz isto” e eles dizem “Mas 

como é que é possível?”…Percebe? Há uma experiência que falta, a nível prático, antes 

de iniciar o estágio. Essencialmente, acho que é por aí, para conseguirmos termos uma 

evolução melhor quando estamos na prática hospitalar. 

I – Ok. Terminamos. Obrigado. 


