
  

Entrevista 2.16 - Pedro 
 

(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 a profissão. Lembra-se qual era a sua ideia 

inicial? Qual é sua ideia, neste momento? 

P. - Acho que é uma profissão, que hoje em dia, está sendo cada vez mais valorizada, 

tem um papel fundamental na sociedade dos dias de hoje… sem eles [enfermeiros], os 

hospitais não funcionam… mas, a nível da sociedade, ainda não é valorizada o 

suficiente, pelo trabalho que os enfermeiros desempenham… 

I.- Não é valorizada porquê? 

P. - Porque já vem - como até dei nas aulas – são um bocado aspectos históricos… 

como o facto de os enfermeiros sempre terem sido subalternos aos médicos… ainda 

hoje há essa imagem… e as pessoas não estão bem dentro do assunto. Embora nas 

alturas em que vão aos hospitais seja aos enfermeiros a que recorrem sempre…não tanto 

aos cuidados do médico mas ao enfermeiro, que está mais próximo da pessoa. 

I.- Essa é a ideia que tem? A razão dessa desvalorização tem razões históricas, não 

é? Mas ainda há alguma coisa que aconteça hoje que permita alimentar isso? 

P. - Penso que creio que seja só uma imagem concebida pela sociedade, não é.… não é 

uma profissão que… 

I.- Mas a sociedade não inventa. Não estou a dizer que ela tem razão… alguma 

coisa que possa... por que é que a sociedade pensa assim? Na sua ideia, porquê? 

P. - Porquê? Talvez por pensarem que os médicos são mais importantes… o trabalho 

que desempenham… não tanto o trabalho do enfermeiro não seja tão importante 

embora, como já disse, nas horas piores, quando as pessoas estão doentes, recorrem 

mais ao enfermeiro que ao médico. 

I. - Portanto acha que é uma profissão que está valorizada… ou tem um valor… 

não é? Por que é que acha que a profissão de enfermagem tem esse valor? Por que 

é importante? 



P. - É importante porque são os enfermeiros que cuidam das pessoas nos hospitais, que 

estão mais próximos, que estão atentos, que fazem os diagnósticos dos problemas… 

portanto, no âmbito de enfermagem … 

I. - São eles que estão próximos dos doentes, é isso? Falou na sua opinião sobre a 

profissão, sobre a sociedade, também… e as pessoas que lhe estão próximas, o ano 

passado tinham uma ideia… 

P. - Tinham uma ideia um bocadinho… má… Má não é o adjectivo apropriado… mas 

sempre me disseram que a medicina é que era a profissão adequada, que a enfermagem 

era uma profissão mais de mulheres, mas como há um ano que já estou aqui, já têm 

outra imagem da profissão até pelos conhecimentos que levo para casa, o trabalho que 

eles me vêem a fazer, pensavam que era mais uma profissão mais prática, não exigia 

tanto conhecimento teórico e consegui alterar um bocadinho essa visão má por parte da 

minha família.  

I. – Acha que foi o responsável por mudarem de opinião? 

P. - Em grande parte, sim… embora também como esteja nesta profissão, já procuram 

mais… muitas vezes, a minha mãe procura informações e notícias sobre vários assuntos 

relacionados com a profissão mas, sem dúvida, o facto de ter entrado para aqui para 

estudar o que estudei neste ano, que o curso foi muito díficil… 

I. – Por que é que sentiu necessidade de mudar a opinião que eles tinham sobre…? 

P. - Em parte porque eu gosto de ter o… não é que não tivesse o apoio mas sinto que 

estão mais a apoiar-me neste momento do que era no início do ano… então, senti uma 

certa necessidade de alterar essa maneira de… a opinião deles…  

I. – Ainda no diz respeito às ideias que tem sobre a profissão, o que é que 

distingue… ou com que outros profissionais pensa que se relaciona o enfermeiro… 

daquilo que já viu, já ouviu, já participou…? 

P. - Relacionam-se com os médicos, têm uma relação com os médicos no cuidado do 

doente, seguem os prognósticos dos médicos, quando diagnosticam alguma coisa falam 

com os médicos, têm relações com outros técnicos… como os técnicos de cardiologia, 

que trabalham com as máquinas, até com os farmacêuticos e com administrativos… 

I. – Daquilo que viu na relação com os médicos, o que é que lhe chamou a atenção, 

como é que a descreve? 

P. - Estive a estagiar em Cardiologia, no Hospital … notei uma certa distância em 

relação aos enfermeiros… os médicos mostravam uma certa superioridade em relação 



aos enfermeiros… o seu discurso era numa base de ordem, não parecia haver uma 

cooperação cíclica mas sim unidireccional…  

I. – Como é que os enfermeiros geriam isso? Como é que os enfermeiros 

trabalhavam em função disso? 

P. - Em conjunto trabalhavam, discutiam em grupo as decisões… com os médicos não 

tive muito a oportunidade de ver essa relação, mas notei só superficialmente.  

I. – E em que é que isso punha limitações ao trabalho dos enfermeiros? 

P. - As acções dos enfermeiros eram um pouco condicionadas pelos discursos dos 

médicos, que muitas vezes até entravam nos domínios da enfermagem… e os 

enfermeiros sentiam-se um pouco subalternos e procuravam decidir o seu trabalho um 

pouco pela acção dos médicos, não tanto uma posição autónoma mas mais subalterna.  

I. – Isso é a forma como descreve o modo como os enfermeiros lidavam com isso… 

e a forma como você viveuisso? Como é que trabalharia lá? O que acha? 

P. - Se calhar tentaria procurar ser um pouco mais autónomo, embora os médicos 

tenham a sua razão, nos âmbitos que lhe são devidos, mas penso que já entravam um 

pouco no domínio de…escapou-me agora a palavra…do trabalho do enfermeiro. 

Certamente iria procurar conjugar os dois também, mas não tanto numa relação… claro 

que estar do lado de fora também é mais fácil… Procurar não tanto sentir-me subjugado 

à superioridade que os médicos demonstravam no serviço. 

I. – Medidas para fazer isso? Ou uma forma de potenciar o fazer isso? 

P. - Trabalho em equipa dentro da enfermagem, talvez. 

I. – O que distingue, qual é o cerne, os enfermeiros dos outros profissionais, neste 

momento para si?  

P. - A relação com as pessoas. Uma relação mais próxima de confiança, empatia. Isso 

notei muito, foram os únicos profissionais no hospital que se interessaram mesmo pelo 

doente, não só pela doença em si, mas pelo doente. Foi o principal. 

I. – Mais algum domínio? Algo que nos distinga dos psicólogos por exemplo? 

Porque os psicólogos também.. 

P. - Se interessam… 

A nível dos cuidados, a nível do acompanhamento da pessoa, no seu tratamento, na sua 

reabilitação são extremamente importantes.  

I. – E esse acompanhamento? Se tivesse que descrever esse acompanhamento? O 

que consiste esse acompanhamento?  



P. - Num acompanhamento muito próximo, na satisfação das suas necessidades 

humanas básicas, procurar que o doente satisfaça todas as suas necessidades humanas 

básicas e actividades de vida como faria se não tivesse naquela situação, procurando 

sempre fazer o melhor, procurando que seja satisfeito… 

I. – O melhor do doente? 

P. - Sim. Satisfeito a todos os níveis o mais que possível, não só fisicamente, mas 

também emocionalmente e psicologicamente.  

I. – Vamos mudar um bocadinho de tema, falámos das ideias que tem sobre a 

profissão ou que os outros têm, agora ideias sobre si enquanto estudante, enquanto 

futuro enfermeiro. Em que é que mudou? Um ano depois em que o Pedro é 

diferente?   

P. - Tomei mais noção da realidade que eu não tinha muitos contactos, nem com os 

Hospitais, nem com Centros de Saúde. Percebi a realidade de, tanto em comunitária 

como em centro hospitalar, adquiri muitos conhecimentos em diversas áreas tudo 

relacionado com enfermagem, aprendi a relacionar-me melhor com as pessoas, tinha 

uma certa dificuldade em, no início, numa relação, agora parece que já me libertei um 

bocadinho desse obstáculo.  

I. – Que experiências é que acha que permitiram essa aprendizagem? 

P. - Principalmente o estágio hospitalar, embora no estágio de comunitária também 

tenha tido várias oportunidades, mas de facto cuidarmos de um doente x dias seja muito 

importante, porque estabelecemos uma relação e o facto de ter tido vários doentes foi 

proporcional a ter estabelecido várias relações diferentes e ter conseguido melhorar essa 

minha faceta.  

I. – Diz que, fundamentalmente, conhecimento sobre o sistema de saúde, sobre o 

trabalho do enfermeiro e sobre o relacionamento com os outros mas viu alguma 

coisa em si que esteja diferente? Já falou na área da relação… 

P. - Preocupo-me mais, não era despreocupado mas era mais despreocupado que agora, 

agora qualquer coisinha “ Mãe, vai ao hospital” “Vó, qualquer coisa…”, preocupo-me 

com a saúde da minha família, às vezes quem vai lá a casa brincam e eu procuro dar 

indicações às pessoas para resolverem os seus problemas. Agora tudo o que esteja 

relacionado com a saúde que dê na televisão preocupo-me mais, porque tomei mais 

contacto com a realidade porque vivia assim um bocado despreocupado com esses 

assuntos, não despreocupado completamente, mas menos do que agora.  

I. – Sentes-se enfermeiro? 



P. - Ainda não me sinto completamente como já sendo. 

I. – Então em que é que já está apto? Imagine um cenário de guerra, precisamos de 

todas as pessoas que sabem alguma coisa para ir trabalhar. Entrevistam-no, e: “O 

que sabe fazer? Que daqui a 5 minutos tenho que o destacar para ir para um sítio 

qualquer”. O que já sabe fazer neste momento?  

P. - Hummm…. 

I. – O que sabe neste momento já?  

P. - Em termos de técnica sei aquelas coisas básicas de 1º ano que é fazer a cama, dar 

banho, cuidados de higiene e conforto, em termos de alimentação, posicionamentos, 

mobilizações, transferência, agora em termos de alimentação entérica e algaliações e 

enemas, isso já está assim um bocado mais complicado porque eu não tive muita 

oportunidade de treinar, embora em casos extremos, se fosse em cenário de guerra….  

I. – Essas coisas que já sabe fazer, são do domínio da técnica, de treino mas num 

trabalho de introspecção o que é que acha... que competências tem mais, que 

desenvolveu este ano? 

P. - Competências como já fiz fundamento…hummm… em termos para promoção de 

saúde também alguns aspectos, promoção e prevenção também, agora… 

I. – Nas práticas já o trataram como enfermeiro? 

P. - Sim. 

I. – Como é que foi a primeira vez? Em primeiro lugar vestir a bata ou a farda 

como é que foi ir de bata para um sítio… são duas perguntas, não... primeiro: 

Lembra-se de ter vestido a bata a 1ª vez? 

P. - Lembro, lembro.   

I. – Como é que foi vestir pela primeira vez a bata ou a farda? 

P. - Foi uma grande responsabilidade por estar assim e estar identificado com um 

símbolo foi uma grande responsabilidade. 

I. – Que símbolo? 

P. - O símbolo do enfermeiro, o profissional de saúde que ajuda as pessoas… muitas 

vezes no Centro de Saúde recorriam e eu dizia que era estudante de enfermagem, 

porque muitas vezes não tinha confiança para responder às perguntas colocadas mas 

procurava indicar a melhor solução, o melhor caminho às pessoas. Sentia-me muito útil 

na instituição e acima de tudo uma pessoa muito responsável…sentia responsabilidade.   

I. – Consegue lembrar-se da primeira vez do que sentiu quando disseram “Oh, Sr. 

Enfermeiro”? 



P. - Por acaso não me recordo da primeira vez, mas deve ter sido no centro de saúde. Eu 

ouvia e muitas vezes não respondia ao estímulo verbal, mas quando me era dirigido 

mesmo directamente respondia logo que era estudante de enfermagem, mas sentia-me 

muito importante dentro da instituição, sentia-me mais, mais homem (risos) por dizer…  

I. – Experiências importantes que tenha tido durante este ano nas práticas clínicas 

ou na escola, estamos a fazer o balanço ao longo deste ano, não estamos a fazer o 

balanço dos estágios… ao longo deste ano experiências importantes ou fortes… 

P. - Fortes…Por exemplo no estágio de comunitária na área da vacinação e foi muito 

importante a 1ª vacina que dei, fazer a punção do local, foi bastante importante aí é que 

me senti mesmo útil e que estava a aplicar os meus conhecimentos, embora eu não tenha 

dado na escola, mas no centro de saúde as enfermeiras estavam sempre a dizer para 

fazer e a dizer a teórica para fazer isto e aquilo e foi extremamente importante, senti 

mesmo uma grande alegria até por estar a exercer como estudante funções do 

enfermeiro. Mais, também durante o estágio hospitalar gostei muito de um paciente que 

eu tive porque era um doente complicado, tinha umas quantas desorientações a nível 

espacial e temporal, era um doente difícil, tinha que estar imobilizado e foi 

reconfortante ver no fim do estágio quando já estávamos mais para o fim do estágio ver 

que tinha melhorado bastante e foi muito reconfortante ver as melhorias daquele doente.  

I. – O que é que estava já orientado? 

P. - Estava orientado, teve alta, estava consciente, embora não tenha percebido isso, 

certo? Mas para mim foi na mesma reconfortante. Não tive o agradecimento pessoal, 

mas senti-me preenchido.  

I. – O que diferencia a sua experiência de estudante de enfermagem de outros 

estudantes do ensino superior? 

P. - De outros estudantes…temos um curso muito mais prático logo ao 1º ano termos 

estágios hospitalares e comunitários, enquanto que muitos colegas que entraram neste 1º 

ano estavam sempre a queixar-se que o ensino académico e universitário era, passo o 

calão, secante, que era só teórica que era muito aborrecido, isso foi o principal mas foi, 

foi, em relação a outros cursos também foi trabalhoso, diziam que este curso era prático 

que não havia muito para estudar e eu achei curioso, achei curioso. 

I. – Práticas clínicas agora, o que é que encontrou lá que estava à espera ou o que é 

que não que estava à espera? As duas coisas. Em que medida corresponderam às 

suas expectativas ou não…. 



P. - O trabalhar com o doente, correspondeu bastante às minhas expectativas, embora 

tenha sido aquele primeiro doente um bocadinho complicado, mas o aplicar das 

técnicas, o estabelecer de relações como tínhamos dado nas aulas teóricas correspondeu 

plenamente às minhas expectativas embora tenha estado num serviço muito específico 

em que era complicado muitas vezes lidar com os doentes….  

I. – Cardiologia? Complicado porquê? 

P. - Sim. Porque não tínhamos bases teóricas para responder a muitas perguntas 

colocadas pelos doentes, pela família, tínhamos que tentar direccionar para outros 

profissionais, para os profissionais mesmo de saúde.  

I. – Enfermeiros também? 

P. - Enfermeiros principalmente.  

I. – E que dificuldades encontrou nas práticas clínicas? 

P. - Dificuldades…houve uma certa descoordenação entre a teórica e a prática. Nos 

serviços primavam mais pela…por…como havia poucos recursos materiais, usar menos 

recursos materiais em detrimento de seguir à risca as práticas. 

I. – Dificuldades… 

P. - a nível económico e de materiais, até de recursos humanos. Há muita falta nos 

hospitais.   

I. – E você que dificuldades sentiu? 

P. - A primeira foi em estabelecer relações mas depois para o fim já estabelecia 

facilmente. Senti um pouco de dificuldade em diagnosticar problemas nos doentes. 

I. – Porquê? Porque acha que sentia essa dificuldade? 

P. - Não tomava iniciativa estava à espera que os outros o fizessem, sentia-me um 

bocado automatizado com o serviço e com os colegas. Depois mais para o fim já 

diagnosticava algumas acções a serem feitas.  

I. – Tornou-se mais activo? 

P. - Mais activo, sim. 

I. – Menos passivo? 

P. - Sim. Ao início era muito passivo, à espera que me dissessem o que era para fazer e 

mais para o fim já tinha mais autonomia.  

I. – Outra coisa, o que acha que os utentes esperam de si neste momento? 

P. - Neste momento…que cuide deles, dentro das minhas competências, que eu 

explicava sempre quais as minhas competências, na altura por exemplo não tinha 

domínio da terapêutica, então era uma questão que quando eles me colocavam essa 



questão eu respondia que não era das minhas funções mas procurava sempre orientar, 

direccionar para outros profissionais nomeadamente, enfermeiros. Mais, o que eles 

esperavam de mim?  

I. – Por exemplo os enfermeiros do serviço o que esperavam de si? 

P. - Acho que esperavam que eu pudesse pôr em prática o que tinha aprendido no 1º ano 

do curso mas tinham a ideia de que no 1º ano não se fazia muita coisa ainda. 

I. – Tinham eles a ideia, acha? 

P. - Era. Diziam muitas vezes, perguntavam se no 1º ano já tinha aprendido isto ou 

aquilo, por isso a expectativa deles face a alunos do 1º ano também não era muito alta.  

I. – Não era muito alta? 

P. - Não era muito alta, tinham a ideia que não fazíamos muita coisa, pronto que não 

tinham tido tempo suficiente para aprender o necessário. 

I. – E os professores? o que esperam de si? Teve com um professor no campo de 

estágio e pelo menos no outro também no 1º ano… 

P. - Esperavam que fossemos mais... que fossemos autónomos.  

I. – O que a professora esperava de si? 

P. - Esperava que nós conseguíssemos fazer os diagnósticos e que fossemos autónomos 

nesse sentido, e procurássemos tomar medidas para ajudar os doentes, para…não me 

vem agora a palavra… 

I. – Agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal, responde se quiser 

naturalmente, disse que é um bocado conformista, vem para um profissão que 

historicamente não é muito autónoma como é? 

P. - Um contraste. Pois, se calhar no exercício profissão seria um bocadinho diferente, 

agora na aprendizagem... 

I. – Como se vê aí? 

P. - Uma pergunta complicada. Mas a nível da aprendizagem, estava a referir-me mais a 

nível da aprendizagem, a nível da autonomia da profissão tentaria sempre valorizar mais 

a profissão. 

I. – Pense nisso, neste ano e para o ano exploramos. Outra pergunta, onde gostaria 

de trabalhar? Projectos profissionais? O que gostaria de desenvolver em termos 

profissionais? 

P. - Eu gostei dos dois estágios, embora tenha gostado mais do estágio do centro de 

saúde porque era, não era assim tão dinâmico, não era uma vida muito agitada, estava de 

castigo, estive muito em saúde infantil do qual gostei muito, gostei muito de saúde 



infantil, os ensinos feitos às mães, era se calhar uma área em que gostava de trabalhar, 

mais em comunitária ou então em investigação. 

I. – Fundamentalmente em quê? O que o atraía em comunitária? 

P. - A saúde infantil, vacinação, sala de tratamentos também, embora não tenha tido 

muito contacto. 

I. – Mas o que é que o atraía aí? Está a descrever… o que é que atraía? 

P. - O contacto mais perto da comunidade, um estudo mais perto dos problemas da 

comunidade 

I. – Atrai-o mais o centro de saúde? Pelo menos a experiência gostou mais… 

P. - Mas gostei mais da experiência, gostei também da experiência hospitalar. Mas 

gostei mais da experiência hospitalar. 

I. – Era isso que eu o ia confrontar, ao início da nossa conversa só se referiu ao 

centro de saúde muito mais amiúde, na nossa conversa, e eu diria que até há pouco 

tempo só falou da experiência hospitalar… 

P. - Porque foi algo importante no desenvolver da minha personalidade, no desenvolver 

da, no estabelecimento da comunicação e relação com o outro e o centro de saúde…. 

I. – Que diferenças desses contextos fazem que uma tenha sido mais importante 

que a outra no desenvolvimento dessas competências?  

P. - Temos mais actividades, na parte do contexto hospitalar, tínhamos mais autonomia, 

no centro de saúde era mais um estágio de observação.  

I. – O estudante tinha mais autonomia, e o enfermeiro tem mais autonomia nalgum 

lado? 

P. - O enfermeiro no centro de saúde tem um papel importante nas suas consultas de 

enfermagem e em termos de consultas médicas pouco faz, e em termos hospitalares foi 

o que eu já referi, a superioridade dos médicos face aos enfermeiros. 

I. – Então acha que há mais autonomia em certos contextos por parte dos 

enfermeiros? 

P. - Humm…Penso que são coisas diferentes. No centro de saúde os enfermeiros tinham 

autonomia nas suas consultas, no estágio hospitalar tinham autonomia nos cuidados 

embora fossem muito orientados pelos médicos, não intervinham tanto no centro de 

saúde pelo menos… 

I. – Só antes de passarmos às últimas questões, uma questão que eu acho 

importante pensarmos, os enfermeiros pecam pela tal tradição de falta de 

autonomia.  Só concretizando um bocadinho melhor porque já falámos nisso, mas 



o que pode o Pedro fazer para tornar a profissão melhor? Com coisas concretas... 

em que pode investir, ou fazer?  

P. - Isso é muito complicado.  

I. –Porque isso acontece? Quais são as razões? 

P. - É a história, a visão social dos enfermeiros… 

I. – Outra questão então, como está a ver o final do curso em termos de 

empregabilidade, em termos de emprego, o que acha que vem aí? 

P. - Ainda não estou muito a par de emprego mas já era altura de começar a pensar 

nisso, mas sempre ouvi dizer que está… que é um curso que não tem muita saída porque 

há muito poucos empregos disponíveis. 

I. – Neste momento? 

P. - Sim. 

I. – O que sente em relação a isso? 

P. - Tento-me esforçar ao máximo para conseguir tirar as melhores notas possíveis, para 

talvez seja mais valorizado no futuro.  

 


