
  

Entrevista 2.17 - Rodrigo 
 

(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? 

H.- A ideia que eu tenho pessoalmente sobre ser enfermeiro é uma pessoa que neste 

caso teve uma formação e é capaz de prestar cuidados especializados a uma pessoa que 

neste momento carece de um cuidado, visto não ser uma satisfação das suas 

necessidades humanas básicas mas ser englobado onde está inserido, normalmente é a 

família 

I.- Faz ideia se a sua ideia inicial sobre enfermagem já mudou? Lembra-se? Faz 

alguma ideia porque é que isso mudou? O que mudou a sua ideia? 

H.- Tenho agora… fazendo uma retrospecção  do que me fez entrar para aqui, tinha uma 

ideia e ainda tenho essa ideia de um cuidador que está perto da pessoa, não tinha era 

tanto aquela ideia de humanização de cuidados, pronto não tinha essa perspectiva do tal 

holismo, tinha mais a ideia da enfermagem basicamente com um carácter cientifico e 

biológico. Relacionamento entre o biológico e o científico, não tinha tanto esta ideia 

que, que… agora fundamentalmente passa para os alunos da ideia do global da pessoa. 

I.- Essa é a sua ideia da profissão e a daquelas pessoas com quem vive? Família ou 

não... Que é que eles acham agora sobre o que é a enfermagem? 

H.- As pessoas que me rodeiam, exactamente por terem a mesma ideia que eu tinha 

antigamente, muitas vezes fazem comentários ou perguntas ou afirmações. A mais 

comum “Ainda dás muitas injecções?” ou “Também fazem cuidados de higiene?” “ 

Como é que é isso? Como é que reages?” Normalmente as pessoas reagem “ Eia, fazes 

cuidados de higiene? 

I.- Como se sente quando perguntam isso? 

H.- Primeiro fico escandalizado porque as pessoas cingem os cuidados de higiene e 

conforto, àquilo que é  mesmo, aos cuidados de higiene, eu vou tendo talvez mais 

crítica, mas eu talvez de uma forma já espontânea encaro aquilo como sendo algo 

necessário, tem um seguimento de qualquer coisa, está contextualizado na pessoa. 



Pronto e normalmente fazem perguntas e afirmações que leva exactamente para este 

tipo de estereótipos ou ideias que as pessoas têm sobre a enfermagem na sociedade.  

I.- Como é que reage, o que lhes diz? 

H.- Explico o que faço, explico que é inserido num contexto e que existem formas 

muito especiais e especializadas de as fazer e que no fundo isso acaba por  não custar 

nada ou acaba por ser no seguimento de um  plano de cuidados que tenho de fazer e 

conjunto de objectivos que tenho de responder . Não sei se percebem ou não mas muitas 

das pessoas conseguem perceber e conseguem perceber realmente que aquela ideia pré-

concebida de cuidados de higiene, injecções, aqueles trabalhos que parecem standard…. 

I.- Muitas vezes nessas conversas sobre enfermagem, sobre o que é ser enfermeiro, 

tem que explicar com que outros profissionais os enfermeiros trabalham… O que 

diria se tivesse que explicar a alguém com quem é que o enfermeiro trabalha,  com 

que outros grupos profissionais… 

H.- Normalmente as pessoas quando falam de outros profissionais fazem sempre a 

ponte com a parte médica, a maior parte. Às vezes perguntam qual é o relacionamento. 

É um relacionamento muito próximo, até digo mesmo é um relacionamento mais 

próximo do que a maior parte das pessoas pensa, o conjunto de intervenções e o âmbito 

dos cuidados são muito próximos e não tão díspares como as pessoas pensam. Pronto, 

apesar de focar esse aspecto que nós temos esse contacto, mas toda a gente fala, pelo 

menos as pessoas que estão à minha volta que nós enfermeiros ou estudantes de 

enfermagem temos um relacionamento muito próximo com os outros profissionais  

I.- Quais são eles? 

H.- Médicos, Auxiliares de Acção Médica, os técnicos que por exemplo realizam  os 

meios auxiliares de diagnóstico , dietistas, nutricionistas, fisioterapeutas… 

I.- Cada um deles tem uma função ou um desempenho específico. O que é que 

distingue os enfermeiros dos outros? Qual é o seu cerne? O fisioterapeuta o que é 

que faz? 

H.- O fisioterapeuta trata de lesões musculo-esqueléticas por exemplo. 

I.-E uma dietista? 

H.- Uma dietista cria planos de dieta para os doentes. 

I.- E o enfermeiro? 

H.- O enfermeiro é uma pessoa que cuida e que ao fim ao cabo acaba por abranger todas 

essas áreas. 

I.-E porque está a rir? 



H.- Porque eu acho isso um pouco injusto para a classe dos enfermeiros. 

I.- Isso o quê? 

H.- Pelo facto do enfermeiro ser responsável pelo biopsicossocial do utente e ser 

responsável por isso, ser responsabilizado por isso, por ter esse trabalha, somos 

especializados.  

I.- Somos especializados em quê? 

H.- No cuidar. 

I.- Em que domínio específico? 

H.- O cuidar da pessoa. Temos que cuidar da pessoa no sentido em que quando a pessoa 

está mal, seja o que for, temos obrigação de pelo menos tentar satisfazer essa 

dificuldade. 

I.- Se eu fosse um estranho ainda era capaz de perguntar, um trata os ossos, a 

outra trata da dieta, o outro prescreve, o outro trata dos benefícios sociais, a 

assistente social,  e o enfermeiro? 

H.- O enfermeiro é como se costuma dizer o advogado do utente, se alguma coisa correr 

mal, desde todos os outros profissionais, o enfermeiro é que aquele que tem a obrigação 

de encaminhar para outros profissionais ou então se aquele profissional não satisfez 

aquela necessidade o enfermeiro tem a função de complementar. 

I.- E assim o enfermeiro não vai entrar naquilo que é a área de desempenho dos 

outros? Não corre esse risco? 

H.- Não, complementa. Da mesma forma que o fisioterapeuta complementa a nossa 

área, porque nós também temos alguma formação, não tão específica e não tão 

especializada como eles, mas nós também temos. Mas da mesma forma que eles 

complementam a nossa e para isso é que temos seguimento para eles caso não 

consigamos satisfazer os seus problemas, que as pessoas têm, da mesma forma eles 

também acabam por muitas vezes abranger a nossa área. 

I.- Passando agora para outra dimensão, o que acha que possa ter mudado em si 

desde que entrou há 1 ano e meio? Um aspecto que possa estar diferente, que tenha 

mudado, que ao fim ao cabo se tenha transformado…a forma de olhar, de ver … 

H.- A forma de percepcionar os problemas, isso é normal numa pessoa que não está 

habituada ou que simplesmente não sabe percepcionar o problema por si só, só o 

problema, uma coisa que eu tenho vindo a reparar é que consigo neste momento 

observar o problema e todo o conjunto de sistemas que estão, digamos, 

interdependentes. E consigo basicamente ver as consequências, o que poderá ser feito 



ou que vai acontecer a seguir e tenho um pensamento mais sistemático, pronto, consigo 

destacar esse aspecto. 

I.- Já agora, como é que acha, obviamente não foi só aqui, mas o que pode ter  

contribuído para desenvolver esse olhar sobre a complexidade das coisas? 

H.- As experiências do estágio e das pessoas, principalmente dos professores 

I.- Acha que tem uma outra visão sobre a complexidade das coisas, é isso? 

H.- Exactamente é isso mesmo. 

I.- Sente-se enfermeiro? Como é que se apresenta aos doentes? 

H.- Apresento-me como estudante de enfermagem, mas pronto estaria a ser um pouco 

hipócrita estar a apresentar-me como estudante de enfermagem se eu não me sentisse 

como enfermeiro, porque aí não sentiria segurança nas minhas intervenções, porque aí 

estaria em causa digamos, a minha competência. Sou estudante de enfermagem, ok, é 

uma realidade que é efectivamente o meu papel, mas se eu não sentisse a segurança de 

um enfermeiro acabava por ser de facto um pouco irresponsável da minha parte. 

I.- Os doentes tratam-no por Sr. Enfermeiro, não é? 

H.- Sim, sim, a maior parte. 

I.- Lembra-se da primeira vez que o fizeram? Mas mesmo que não se lembre o que 

sentia das primeiras vezes que diziam isso? 

H.- Não me lembro da primeira vez mas lembro-me das primeiras vezes. O que eu sinto, 

basicamente e muito linearmente é uma grande responsabilidade naquilo que vou dizer. 

Sinto mesmo a necessidade de, se não conseguir responder pelo menos à pessoa, pelo 

menos demonstrar que ao menos a pessoa sentiu ou não está arrependido de me ter 

chamado enfermeiro. 

I.- Ok. E vestir a bata as primeiras vezes como foi? 

H.- No mesmo seguimento daquilo que eu disse, pronto basicamente é como se nós 

adquiríssemos  um papel completamente diferente, a partir do momento em que 

circulamos de bata ou farda por exemplo nos espaços públicos onde circulam por 

exemplo outras pessoas estamos ao fim ao cabo a envergar a responsabilidade dos 

comportamentos do enfermeiro, ou o aquilo que o enfermeiro deve ser. Por isso é que 

não se pode ter uma atitude irresponsável, ou dizer o que se quer ou fazer o que se 

pretende, independentemente onde se está. Estamos a representar basicamente o papel 

do enfermeiro. 

I.- Imagine que precisamos de toda a gente do curso já para trabalhar, num 

contexto qualquer, não interessa agora, vai a uma entrevista e perguntam - “ Quais 



são as competências, o que é que já sabe, para percebermos onde é que o podemos 

pôr a trabalhar…” , o que diria se tivesse que mostrar aos outros?  

H.- É muito específico…ao fim ao cabo digo o que me sentiria mais à vontade 

sinceramente, a minha experiência como aluno, as áreas que já tinham sido leccionadas, 

a minha experiência pessoal enquanto aluno estagiário. 

I.- Que saberes então? 

H.- Ah, no relacionamento, de destreza prática, por exemplo, conhecimentos teóricos 

gerais, de orgânica e dos vários sistemas, mais especializados talvez aqueles onde eu 

estagiei, por exemplo. 

I.- O que lhe falta para ser um bom enfermeiro? Áreas que identifique que possa 

melhorar para investir… 

H.- Tirando de parte todos conhecimentos teóricos e científicos que ainda me faltam, 

talvez falte-me às vezes aquela capacidade, de às vezes de acomodar e realmente não 

sei. Pronto, às vezes sinto essa dificuldade. Sinto-me acomodado. Não sou conformista 

do ponto de vista, “Enfim, não sei…não é minha obrigação de saber tudo.” e custa-me 

às vezes as pessoas fazerem alguma pergunta e eu não saber, e isso, pronto, chateia-me 

um pouco. Também tenho um trabalho a desenvolver, por exemplo, no próprio 

relacionamento com os doentes, no facto de especificamente das entrevistas, tirar 

informações que estão subentendidas ou que os doentes não querem tirar, não querem 

dizer. Mais uma vez também o pensamento, solucionar problemas causa-efeito. 

I.- Era a sua primeira opção Enfermagem ou era Medicina?  

H.-  Enfermagem. 

I.- Em termos de práticas clínicas em que medida corresponderam às suas 

expectativas? 

H.- Isso depende dos estágios. Mas corresponderam bastante bem. Satisfatório, sim. 

Depende quando o campo de estágio está proporcionado aos alunos. Infelizmente há 

campos de estágio que não se podem proporcionar, por natureza logística, por natureza 

humana, por várias coisas. 

I.- O que foi importante para na prática clínica? Aspectos e momentos importantes 

na prática clínica? Uma vez que é consensual que as práticas clínicas são 

momentos importantes. 

H.- Por exemplo momentos, situações,  episódios que exigem uma intervenção rápida, 

momentânea, pensamento rápido da parte de qualquer enfermeiro que esteja na altura. 

Um senhor que por acaso aparentemente estava estável, estava a ser transferido de 



cadeira de rodas para o leito, tinha ido à casa-de-banho era de noite, devia estar só um 

auxiliar de acção médica, e o senhor começa a ter uma crise convulsiva e naquele 

momento a situação vivida tanto por parte do doente como pela parte da auxiliar de 

acção médica requer ter pensamento frio, sensato, do enfermeiro está ali de forma para 

fazer o que é melhor para a pessoa. Essas crises e essas situações, são situações em que 

nos despertam não só para estas situações mas são grandes momentos de aprendizagem 

que nós adquirimos um conjunto de informações que pronto depois é necessário sofrer 

um processamento mas que são de grande importância para nós. 

I.- Já agora quais foram as práticas clínicas que mais gostou e porquê? Foram 4 ou 

5 até agora… 

H.-   Os campos de estágio que mais gostei? Ok….hummm…Estes primeiros estágios 

que tive de 2º ano, também este próprio 2º ano, já temos capacidade para ver as coisas 

de uma outra forma, gostei dos dois. Porque fundamentalmente lidei com doentes 

oncológicos, nos dois estágios onde estive, porque primeiro é uma área que me interessa 

bastante não só pela vertente psicológica, social das pessoas e toda a panóplia de 

intervenções e teóricos que há acerca do assunto, a questão é que, lá está, é uma área em 

que há sempre coisas imprevisíveis e essas coisas imprevisíveis são sempre grandes 

momentos de aquisição de experiências.  

I.- Um foi no internamento e o outro? 

H.- Foi no mesmo hospital, mas no hospital de dia, onde os doentes que iam fazer 

quimioterapia em ambulatório. 

I.- Quando falámos em experiências importantes falou numa que se passou em 

contexto de hospital, quando lhe peço para falar nos estágios mais gostou indicou 

dois que foram no hospital, mas... e o Centro de Saúde? 

H.- A única experiência que eu tive no Centro de Saúde foi no primeiro ano , portanto 

foi no ano passado e foi uma experiência que não gostei ou que não aproveitei tanto por 

tudo o que disse há bocado, os recursos humanos e os recursos materiais não permitiram 

que eu pudesse ao menos satisfazer os objectivos de estágio. 

I.- Essa era uma questão que podia ter acontecido no hospital também… o que eu 

pergunto é … há diferenças substanciais entre o hospital e o centro de saúde? 

Algum deles o atrai mais, por exemplo como futuro, local de desempenho 

profissional? Ou colocando uma questão lá mais para a frente, onde gostaria de 

trabalhar no futuro? 



H.- Respondo às duas. Claro que existem diferenças completamente diferentes, são duas 

áreas completamente diferentes mas a vertente comunitária não tive oportunidade de ter 

experiências que me agradassem, no hospital já tive, também pela própria natureza dos 

cuidados, cuidados mais especializados, mas sim, não tenho preferência, de comunitária 

ou cuidados especializados mas neste momento se eu tivesse claro de escolher, nem que 

fosse para pôr em prática aquilo que aprendi, escolhia a vertente hospitalar, os cuidados 

especializados. 

I.- Voltando à sua experiência de Centro de Saúde, saíu do Centro de Saúde? Foi a 

casa de alguém? 

H.- Não.  

I.- Normalmente costuma-se dizer, ou é relativamente consensual que os 

estudantes referem, não só os estudantes, que há uma grande diferença entre os 

momentos teóricos da escola e depois a prática…que a escola vende uma realidade 

que não é a verídica. Qual a sua opinião sobre isso? Concorda, ou não concorda? 

H.- Eu concordo, sinceramente, apesar de também concordar que é necessário na escola 

nos dêem  essa vertente mais teórica, mas o que acontece é que nem a nossa sociedade, 

nem os hospitais e centros de saúde para onde vamos estagiar estão sensibilizados para 

certos aspectos que são, e na minha opinião são utópicos na enfermagem. O cuidado 

geral do utente, a satisfação de todas as necessidades humanas básicas é, por exemplo 

um exemplo que é utópico, infelizmente, na enfermagem.  

I.- Porque é que acha, partindo de que concorda que existe alguma diferença entre 

a teoria e a prática de enfermagem, entre a escola e o contexto clínico, o que acha 

que pode contribuir para isso? Porque existe tanta diferença? 

H.- Porque temos a teoria que supostamente era aquilo que era o ideal e temos a prática 

que é a realidade, que é muito mais difícil de se moldar à teoria , praticamente é o 

contrário, volta-se de novo à realidade.  

I.- Como é que nos estágios era a sua relação com os doentes? O que é que acha 

que os doentes esperavam de si? 

H.- Nunca senti qualquer diferença ou discriminação, posso dizer discriminação, pelo 

facto de ser aluno, esperavam exactamente o que esperavam de um enfermeiro qualquer, 

o que senti, como é normal sentir,  é que nas áreas que eles às vezes notassem que eu 

não pudesse ajudar a 100% ou como eles gostariam de ser ajudados simplesmente  

diziam “Pode chamar o Sr. Enfermeiro? “ ou “ É uma área que eu gostava de falar com 



o Sr. Enfermeiro” e pronto, numa forma muito educada diziam isso e é uma opinião que 

temos que aceitar perfeitamente.  

I.- E o que é que os enfermeiros do serviço esperavam de si, o que esperam dos 

alunos? 

H.- Visto muitos deles não conhecerem os objectivos já perguntam os objectivos no 

primeiro dia de estágio exactamente para isso, mas de mim, ou na minha experiência, 

esperavam que eu fizesse tal e qual as coisas que eles fariam exceptuando certas partes 

burocráticas ou pronto.. 

I.- E os colegas? O que é que os colegas de estágio esperam de si? Como é que é o 

trabalho em grupo? 

H.- Nisso o meu grupo tinha um grande espírito de equipa e uma grande relação entre 

todos os elementos. O que eu penso que eles esperam de mim é basicamente o que eu 

espero deles, que ao desenvolverem o seu trabalho haja um espírito de equipa, uma 

interajuda, ou seja toda a gente tem as suas responsabilidades perto do utente a quem foi 

atribuído, ou independentemente das responsabilidades, para o serviço e para o grupo, 

pronto. Sempre nisto, se me permite não invadirmos a outra parte mas ao fim ao cabo se 

precisarmos de ajuda temos alguém a quem recorrer e nisso aí, é o que eles esperavam e 

penso que todos os elementos do grupo satisfizeram essas necessidades. 

I.- Já falámos dos doentes, enfermeiros e colegas. E os professores? Na prática 

clínica não tiveram lá um professor em permanência convosco? 

H.- Não. Foi semi-presencial. 

I.- E o que é que ela esperava de vós? 

H.- Esperava que as nossas intervenções fossem fundamentadas, pronto, basicamente 

penso que qualquer professor é preferível não fazer do que estar fazer sem saber o que 

está a fazer, pronto basicamente.  

I.-  ...(incompreensível)... 

H.- Nesse aspecto o enfermeiro quando faz tem noção de saber o que está a fazer. Nesse 

aspecto o professor espera exactamente o mesmo e daí todo o percurso que fazem os 

alunos desde o princípio até ao fim para justificar a avaliação final. Mas apenas certos 

aspectos que não são equiparados ou que nos equiparamos aos enfermeiros, apenas 

certos aspectos do próprio serviço ou da consulta ...(incompreensível)... do número de 

doentes que normalmente têm a seu cargo, muitas vezes isso aí ficava de parte não nos 

dizia respeito no sentido em que muitas vezes a única coisa que chamava a atenção era 

muito específico para o nosso utente.  



I.- Que grandes dificuldades sentiu, as maiores dificuldades  (se é que houve 

dificuldades…) na prática clínica? Que pudesse alencar, enumerar… 

H.- Senti dificuldades por exemplo, como é natural no relacionamento com os utentes 

por mais que por exemplo  a pessoa se sinta à vontade há sempre pessoas que se fecham 

de certa forma. Senti algumas dificuldades, como também senti … 

I.- O que fazia quando sentia dificuldade com essas pessoas? 

H.- Pensava no que posso fazer, por exemplo perguntava porque é que a pessoa não 

podia falar ou esperava simplesmente que a empatia da relação melhorasse ao longo do 

tempo ou mostrar por exemplo noutros aspectos que estava presente e que estava 

disponível para que depois a pessoa começasse a perceber, que fizesse a ponte e 

pensasse se estaria ali ou não pessoa de confiança, desse género.  

Outra dificuldade, hummm…. A dificuldade que eu senti por exemplo, é às vezes, por 

vezes acontece dar resposta e isso ser necessário nessa altura, por vezes tenho 

dificuldade em dar resposta a mais do que uma necessidade, por exemplo. Sentia muito, 

de uma forma sistemática muitas vezes dar resposta de, por exemplo se ela me disser 

“Porque é que isto acontece? Porque é que vai ter consequências noutros aspectos?”, 

nisso aí sentia dificuldades porque acaba por ser a minha perspectiva. O aspecto mais, 

digamos difícil de tudo, porque decorar ou fazer toda a gente faz numa certa temática 

mas tornar isto em termos práticos, como é que isso se manifesta ou como é que isso ou 

quais as consequências que vai ter noutros aspectos nisso sentia alguma dificuldade. Daí 

também, respondendo outra vez à pergunta, ter sido também uma das áreas que eu tenha 

desenvolvido mais. 

I.- Centrarmo-nos na escola também, não só, mas também. Na preparação para a 

prática clínica o que poderia ter funcionado melhor? Se é que algo poderia ter 

funcionado melhor, em termos de conteúdos, matérias, de áreas de determinadas 

das disciplinas, algo que poderia ter se dado mais ênfase ou menos ênfase para a 

prática? 

H.- Por exemplo tenho …Dando o exemplo daquilo da realidade, da teoria se moldar à 

realidade acho que se dá ênfase a coisas que outras pessoas acham que são utópicas até 

os próprios professores, muitas vezes sei lá encaminhamento de cuidados, enfermagem 

da família, impacto da família face ao diagnóstico,  a questão do ensino e aquela 

inserção social, por mais que isso seja verdade, por mais que seja teoria que é 

necessária, actualmente as funções do enfermeiro não permitem fazer isso , das 

inúmeras actividades e responsabilidades que ele tem, e muitas vezes ficamos 



desfalques em certos aspectos que na realidade, na altura nos campos de estágio muitas 

vezes sentimos, por exemplo componente cientifica, teórica do modelo biomédico por 

exemplo. 

I.- Alguma área que veja por exemplo que devia haver mais investimento? 

H.- Fisiopatologia, farmacologia… pronto, tudo, fundamentos, tudo.  Porque 

basicamente aquilo que acontece é que actualmente nós somos avaliados, e mesmo na 

prática clínica, até a própria reputação que o enfermeiro tem, são avaliados basicamente 

nesse aspecto naquilo que faz, nas intervenções específicas que faz e os 4 anos que aqui 

estamos temos uma grande formação social, uma grande formação psicológica e que na 

nossa vida profissional se acaba por resumir a pouco a quase nada 

I.- O que é que os doentes valorizam ou esperam de nós? 

H.- Respostas rápidas e eficientes. 

I.- Em relação a si, por exemplo.. 

H.- A pequenas queixas e não me refiro por exemplo ...(incompreensível)... refiro-me a 

pequenas vicissitudes que os doentes pedem respostas rápidas e eficientes por exemplo. 

I.- Ouvi dizer que andam aqui 4 anos a ser “bombardeados” com uma 

determinada lógica e há outras áreas menos privilegiadas pelo curriculum. A 

minha lógica é: como é que isso se reflecte depois na resposta que damos às 

necessidades que as pessoas têm? 

H.- O enfermeiro generalista é óbvio que uma resposta especializada de uma certa área 

fica um bocado àquem das expectativas e por isso é que chegamos a um serviço 

especializado e temos um conjunto de enfermeiros que realmente superam as 

expectativas do ponto de vista daquela temática e daí a eles conseguirem dar resposta a 

quase todas as vicissitudes ou problemas que os doentes colocam, basicamente o que 

acontece é que nós somos, a componente teórica que nós recebemos no tratamento 

doméstico acaba por ser a de um enfermeiro generalista e o que acontece é que nós 

chegamos ali a um serviço especializado, ou mesmo num serviço de medicina e o que 

acontece é que fomos, lá está, bombardeados com um conjunto de coisas que depois na 

prática nós constatamos que na realidade foi muito pouco ou acaba por … 

I.- Interfere na qualidade dos nossos cuidados?  

H.- Claro. Até na própria confiança que o doente deposita em nós.  

I.- Entrando no último bloco de questões, que expectativas relativamente à 

empregabilidade no final do curso? 



H.- Esta conversa que eu vou ter, tenho-a com muita gente porque quando se fala de 

enfermagem essa é uma pergunta que actualmente se faz sempre, não sei porquê, mas é 

uma pergunta que se faz sempre,  mesmo pelos comentários “ah, isto agora está mal” 

logicamente mas eu continuo a achar que está mal basicamente para quem quer “ponto”. 

Porque eu acho que sendo lógico, procurando, não tendo a antiga ideia que tinha de 

basta ser enfermeiro para ter a empregabilidade assegurada, se esta ideia for abandonada 

e se encararmos a realidade e que as coisas não estão assim tão fáceis e não assim tão 

lineares, as coisas processam-se e acabar-se-ão por resolver e a empregabilidade há-de 

surgir, mas claro ninguém está a meter em causa que isto está mais difícil ou … 

I.- Depende do seu investimento? 

H.- Depende da pessoa, sem sombra de dúvida. Se dependesse mais do lado externo, 

todos os enfermeiros que saíssem actualmente do 4ºano estavam empregados não é?  

I.- Já falámos um bocadinho disso… mas porque é que o atrai essa área 

oncológica? São 2 perguntas a fim ao cabo, que não têm que estar relacionadas, 

onde é que gostava de trabalhar neste momento, e outra pergunta que não está 

directamente relacionada com esta é porque é que o atrai essa área oncológica? 

H.- Primeiro porque é uma área que é rica em todas as componentes, científica, 

psicológica, social, basicamente, social, é uma área em que há uma grande…os 

enfermeiros que trabalham nessa área, como se costuma dizer, têm uma grande estaleca 

do ponto de vista de lidar com situações de grande inconformidade e de grande crise , 

por exemplo e daí também o meu gosto, um enfermeiro recém-licenciado por estar 

numa situação destas  é um enfermeiro que têm de readquirir muito rapidamente uma 

capacidade extraordinária de lidar com as situações de mais imprevisíveis que possa 

esperar, do ponto de vista de doença aguda , sei lá de por exemplo de crises da família e 

tudo isso . 

I.- Uma última questão, num estágio o que pode fazer diferença um professor da 

escola, se é que pode? Se é que faz… 

H.- Em primeiro lugar concordo que deve haver e a razão é muito simples porque o 

professor está lá para orientar o aluno nem que seja não orientar os objectivos de 

estágio, ou seja o aluno pode ter por exemplo uma avaliação positiva mas passar 

completamente ao lado dos objectivos de estágio por incapacidade do enfermeiro 

orientador, ou porque não podia ou não sabia, ou por ele próprio gostar da sua 

prestação, mas realmente os objectivos  passarem completamente despercebidos para o 

aluno  


