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Entrevista 2.14 - Olga 

 
 
(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 
recontextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se renova o seu 
consentimento) 
 

I - O ano passado perguntei o que achava que era ser enfermeiro/a. Um ano depois 

o que é que acha agora o que é que isto de ser enfermeiro/a? 

O. -  Já não me recordo o que é que eu achava o ano passado…não me recordo mesmo. 

Mas agora... Hmmm…O que é para mim ser enfermeira…Agora (hesitação) no segundo 

ano como aprendemos mais as técnicas e mais as doenças. Não (hesitação) estou tão 

dentro da parte humana da profissão mas mais na parte técnica, mas passa por ajudar o 

outro em qualquer processo da sua vida. É basicamente isso. É um processo de saúde ou 

de doença, consoante a fase. 

I – O ano passado falámos disto também: qual é a imagem, que acha, que as 

pessoas em geral, a sociedade têm dos enfermeiros. 

O. - Está a mudar, acho que está a mudar, acho que já não há tanto aquele auxiliar do 

médico, já vêem a enfermagem como uma profissão mais digna e como uma profissão 

mais… não é individual, porque temos as outras profissões em si mas mais como uma 

profissão e não como uma bengala do médico ou de outra profissão qualquer, acho que 

está em emancipação. 

I – Está a mudar porquê?  

O. - Talvez pela forma como os enfermeiros se comportam, como (hesitação) falam da 

sua profissão, as atitudes – são mais proactivos. 

I - E as pessoas que a rodeiam de uma forma mais próxima? Falámos daquilo que 

acha, do que a sociedade acha… e as pessoas que a rodeiam, mudou a opinião deles 

durante este tempo? 

O. - Humm, não… 

I - Então qual é a ideia que têm da enfermagem? 

O. - É assim, a nível dos familiares mais próximos, claro que acham que medicina dava 

mais estatuto, a enfermagem não dá tanto estatuto mas…mas já é um bocado de outra 

maneira, já é um bocado de uma maneira mais positiva, mais “ah afinal isto é 
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importante, é uma profissão importante é uma profissão digna…”, acho que já têm mais 

essa visão. 

I - Já teve alguma prática não é? O que é que distingue, daquilo que tu sabes até ao 

momento, o que é que distingue os enfermeiros dos outros… em primeiro lugar, 

com que outros profissionais trabalha o enfermeiro? Que tu te lembres… com que 

outros grupos profissionais? 

O. - Trabalha com os médicos, com os nutricionistas, com… (hesitação) com os 

farmacêuticos, com… (hesitação) fisioterapeutas, com… 

I - E então? Cada um desses grupos tem um nome distinto, há-de ter uma função 

distinta… 

O. - Sim… 

I – O que o distinguirá dos outros? Naquilo que é a sua opinião, neste momento, o 

que é que distingue os enfermeiros dos outros profissionais. 

O. - Os enfermeiros fazem um bocado a ligação disso tudo. É o enfermeiro que vê o tal 

alerta para chamar o profissional… Vê que a pessoa não consegue comer determinados 

alimentos então vai chamar o nutricionista para o nutricionista ver que alimentos é que 

realmente a pessoa pode (hesitação) pode comer. Em alguma alteração, por exemplo 

postural de uma pessoa que não (hesitação) não apresentava essa postura e depois 

começa a apresentar outra postura, chama outro tipo de profissional. Vai variando 

I - E alguém chama o enfermeiro? 

O. - Não… o enfermeiro está sempre lá. Em situação de hospital. 

I - Ok. E fora do hospital… como é que isso acontece? (…) 

O. - Na comunidade sim, no nível da comunidade (hesitação) se a pessoa for ao centro 

de saúde o enfermeiro fica logo alerta senão… não sei, talvez por algum aviso, algum 

vizinho, alguma coisa assim. 

I – Ainda assim tenho que voltar à pergunta anterior, que é um bocadinho já 

provocadora. Então, se os outros profissionais têm a sua especificidade, eu volto a 

insistir, qual é a especificidade do enfermeiro? 

O. - Cuidar?  

(I- Isto não é um teste…) 

O. - (risos) Mas é a minha opinião... Acho que é cuidar da pessoa, daquilo que ela não 

consegue efectuar sozinha, por exemplo a nível hospitalar, torná-la mais independente 

possível. Torná-la o mais autónomo possível…?! E… 

I - …mas uma terapeuta também? 
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O. - Sim… também (risos) 

I - O médico também… 

O. - Mas o enfermeiro também… (risos) 

I - Sim, está bem, mas o que eu pergunto é: porquê que é só do enfermeiro e não é 

dos outros? 

O. - Porquê que é só do enfermeiro…? 

I – (…) há uma dificuldade em elencar, ou em descrever a especificidade, uma 

especificidade associada à enfermagem? Pergunto… 

O. - Lá está …A frase que oiço muitas vezes é que é o profissional do não específico, ou 

seja, faz tudo mas não…acaba por …a sua área de manobra ser um bocadinho da área 

de manobra dos outros profissionais todos de saúde 

I - Por curiosidade onde é que ouviu? 

O. - Algures por aí… 

I - E como é que se sente em relação a isso? 

O. - Acho que é necessário… acho que é (hesitação) extremamente necessário porque os 

médicos não adivinham o que é que os doentes têm se nós não formos lá e dissermos 

mais ou menos o que… fazermos mais ou menos a ponte. 

I - Como é que descreve o que é que os enfermeiros fazem? Um extraterrestre 

pergunta-lhe “ah... enfermeiros? Sim, mas o que é que fazem?” ou “o que é que 

sabem fazer? Ou o que é que fazem?” O que é que lhe diria? O que é que eles 

fazem, em primeiro lugar? Sobre o que é que fazem? 

O. - Os enfermeiros? Fazem tudo a nível de saúde… como se deve cuidar de uma 

pessoa… (hesitação, pensando) agora o que fazem... 

I - Coisas que eles façam…. 

O. - Fazem o que é necessário para suprir essas necessidades, seja a nível de 

alimentação, de mobilidade de…. Até de recriação, fazem… 

I - Tudo bem. Agora vou propor outra lógica, uma pergunta um pouco mais 

pessoal até mas… o que é que, o que é que acha que mudou em si neste ano? 

Enquanto… em que é que é diferente? 

O. - O ano passado acho que mudei muito…até porque vim do secundário para o ensino 

superior. Este ano sinceramente (risos) na confusão que isto anda acho que não evolui 

coisa nenhuma e acho que já devia ter aprendido até mais do que aquilo que aprendi até 

agora. 
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I - Então o que é que a O. está diferente? Enquanto pessoa, do que quando entrou 

para aqui? 

O. - Então, o ano passado principalmente apercebi-me de… da parte mais humana das 

pessoas, não estava nada desperta a isso, era uma pessoa mais tecnicista, mais das 

matemáticas, dos números fiquei mais desperta às áreas mais da psicologia da filosofia, 

do cuidar, do falar, do conversar, dessas coisas… Este ano voltei-me outra vez mais 

para a parte mais técnica, também estamos a falar mais nas doenças mais… 

I - Ficou mais desperta, em que é que se traduz na sua vida diária, ficou mais 

desperta para isto e para aquilo, e na sua vida diária em que é que isso se traduz 

em termos de mudanças?(…) 

O. - Primeiro, comecei a andar muito mais calma (risos) 

I - A sério? Porquê? 

O. - …muito mais calma. Comecei a ter noção de outras coisas, a ver o mundo de outra 

maneira, a realidade de outra maneira, até o comportamento das outras pessoas de outra 

maneira – se a pessoa se comporta assim é porque tem uma razão para isso, então qual 

será essa razão… e até fazer este pensamento todo estou mais calma, mais serena, não… 

não me exalto tanto como era antigamente. 

I - Ai é? 

O. - Isso é claro. Isso para mim… 

I - Ai é? Ok… alguma questão mais? Alguma outra que note que…se sente de 

forma diferente? Mais ponderação, será? 

O. - Sim, também. 

I – Ok… Já se sente enfermeira? 

O. - Hummm ainda falta muito (risos)… 

I - Quando teve nas práticas clínicas, quando falou com as pessoas… apresentou-se 

e elas trataram-na por… como é que se apresenta aos doentes? 

O. - Sou aluna de enfermagem… apresentei-me que era: aluna do primeiro ano de 

enfermagem, ela disse-me o nome… 

I - É tratada por senhora enfermeira já, seguramente… 

O. - Há pessoas que trataram por senhor enfermeira, no hospital é por menina… havia 

muitas pessoas que se referiam como menina… a mim e às minhas colegas. 

I - E em ambas como é que se sentia em relação a isso? O que é que acha em 

relação ao tratarem-na por menina ou senhora enfermeira? Como é que se sentia? 
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O. - É assim um bocado forte, uma pessoa que só tem um ano de curso e já ser tratada 

por senhora enfermeira…mas por outro lado é uma responsabilidade, é um 

incentivo…carregar já um nome destes, é o nome da profissão só com um ano de curso, 

a pessoa não pode falhar. 

I - Sentia responsabilidade? 

O. - Sim. 

I - E quando tratavam por menina? 

O. - Acho que era igual, acho que era maneira das pessoas se referirem até aos outros 

enfermeiros às vezes tratavam assim não… acho que não fazia essa distinção. 

I - Viu algum doente tratar um médico por menino? 

O. - Ah isso não! Era senhor doutor. 

I - E o que é que acha em relação a isso? Dize que em relação aos enfermeiros…é 

natural... 

O. - Porque é assim, também é diferente a faixa etária dos médicos, pelo menos que 

estavam no serviço onde eu estive, os médicos eram mais velhos, eram (hesitação) já de 

idades (hesitação) … quase da idade do meu avô, mais velhos que os meus pais, as 

enfermeiras era tudo pessoas mais novinhas e mesmo que fossem mais velhas 

aparentemente pareciam muito novas. 

I - Acha que essa diferença de tratamento que tu constataste… acha que decorre 

da idade? 

O. - Pode ter a ver com isso… Acho que não tem a ver com…com a profissão ou com o 

estatuto ou com… 

I - Que experiências foram mais interessantes para si neste ano? Desde que 

entrou… Lembra-se de duas ou três experiências que tenham sido mais fortes, 

mais intensas? Não têm que ter sido as melhores, nem as mais compridas, nem as 

mais curtas… experiências que assim à primeira vista se lembre que tenham sido 

intensas. (…) Relacionadas com o curso, principalmente. 

O. - Acho que o estágio em hospital, acho que…sem dúvida foi o mais intenso e acho 

que me vai marcar…principalmente o doente que tive mais debilitado acho que é um 

exemplo que eu vou ter para o resto…o resto do curso. 

I - Um doente concretamente? Partilhando só aquilo que ache razoável... porque é 

que esse doente em particular foi mais marcante? 

O. - Estava em fim de vida e… e nunca tinha estado com uma pessoa em fim de vida, 

mesmo daquele tipo de pessoa de dizer este senhor morre…se não morre amanhã morre 
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depois e prestar-lhe os cuidados todos para ver… aplicar uma data de técnicas que 

apliquei ao senhor e… 

I - Morreu? 

O. - Morreu  

I - Contigo? 

O. - Não, comigo não 

I - Falou com a família? 

O. - Não…não tinha família nenhuma lá, aliás, (hesitação)eu tinha estado lá, vim-me 

embora e ele morreu nessa noite e… mas acho que não estava lá família, não estava 

ninguém. 

I - E…como era a comunicação com ele? 

O. - Ele era traqueostomizado, não falava, mas ouvia era hum…eu mexia-lhe na mão 

falava com ele, mexia-lhe na mão para ele se estivesse a ouvir ou se quisesse responder 

ou apertar ou fazer alguma coisa. 

I - Não pretendo invadir… a sua intimidade... mas o que é que se sentiu quando 

soube que ele morreu? 

O. - Eu senti-me (pausa)…aliviada, sinceramente, porque o senhor estava em muito 

sofrimento, estava a sofrer muito e eu estar ali, morrer dali a uma semana, dois ou três 

dias era prolongar-lhe o sofrimento e a mim custa-me mais ver uma pessoa a sofrer do 

que propriamente morrer. 

I - Alguma ideia, ou pensou nisso, porquê que custava vê-lo em sofrimento nesse 

período? 

O. - (pausa) No período de quê? 

I - Que cuidou dele… 

O. - De qualquer maneira acho que me iria sentir impotente, saber que ele estava a ter 

dores e eu não poder fazer nada. 

I – (…) Quando vestiu a bata pela primeira vez, como é que foi? 

O. - A bata foi um máximo, foi no centro de saúde, e foi num sítio que não era bem da 

minha residência mas é um sítio que conheço bastante bem e conheço imensas pessoas. 

Quando vestia a bata senti-me, não sei, importante. Quando vesti a (hesitação) farda 

(pausa)…achei giro, quer dizer, a farda não(pausa)…não é…não é aquela coisa, mas 

pronto(risos). 

I - Viu-se de uma maneira diferente com bata? O que é que sentiu? 
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O. - Senti que era uma… uma nova etapa da minha vida, que era a…era a primeira vez 

que a iria vestir mas que com aquela bata ainda ia passar quatro aninhos da minha vida. 

I - Ok. Falou em responsabilidade há pouco. Queria perguntar outra coisa: 

estamos num cenário de guerra, cenário de guerra… já recrutámos, já 

empregámos todos os enfermeiros que tínhamos disponíveis e fomos às escolas… 

independentemente… 

O. - Ai!! eu ía logo, eu ia logo… 

I - Muito bem, quero é saber o que é que sabe fazer que é para saber para onde a 

mandava trabalhar. Tente-se abstrair e tente dizer como se apresentaria do ponto 

de vista dos saberes. 

O. - A nível de técnicas (hesitação) … numa situação dessas o que sabia fazer ia lá 

fazer, o que não sabia também tratava de aprender. 

I - Não se preocupe porque havia trabalho para toda a gente, não se preocupe com 

outro tipo de situação. Preocupe-se com o que saberia dizer que sabia fazer. 

O. - Então num cenário de guerra o que é que interessaria também eu saber… 

I - Esquece o cenário de guerra... O que é que sabe fazer? 

O. - Pensos, ligaduras… A algaliação não deve interessar muito (risos) reanimações 

também não deve interessar muito, as entubações de nasogástricas também não interessa 

muito…ah aspiração de secreções também é capaz de interessar, humm.. 

I - E outra coisa, os enfermeiros apresentam-se enquanto grupo profissional como 

os experts da relação… 

O. - Humm humm 

I - Ela não emerge daquilo que diz saber fazer, ou seja, a minha pergunta não é 

para reduzir para questões do saber manual, é mais ampla. « 

O. - Nesta situação eu diria que era ajudar a morrer, acompanhar a pessoa nesse 

processo, retirando as técnicas à parte. Tirando isso… 

I - Ok ok. As práticas clínicas, falámos só…falámos um pouco das práticas clínicas 

que elas são importantes. Em que medida é que elas corresponderam às 

expectativas. Tinha uma ideia? Foi construindo? 

O. - Não vejo expectativas absolutamente nenhumas mas… aliás até estou um 

bocadinho em pânico com este estágio porque o do ano passado foi tão bom e tão 

maravilhoso, não podia ter sido melhor… 

I - O estágio? Porque que diz que foi bom? 
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O. - Tanto um como o outro… tanto um como o outro. As pessoas, os colegas com que 

tive, os enfermeiros que me acompanharam, os orientadores, os sítios de estágio, tudo… 

até as pessoas com quem tive…os clientes, os doentes, foi tudo muito bom mesmo. Foi 

uma experiência muito boa. 

I - Expectativas, ok… Diz que não levava ideias, espera mas alguma ideia havia de 

levar, alguma coisa que não tenha tido oportunidade de fazer ou alguma 

expectativa que não tenha sido cumprida? 

O. - Não, eu passei por todas as áreas, tive…tive mesmo em todas as áreas. Pensei que 

me custasse mais os domicílios. Houve situações que me custaram muito porque o 

sofrimento era mesmo evidente e não se podia fazer nada mas pensei que me fosse 

custar ainda mais, entrar no meio da pessoa, na casa da pessoa, conversar com a pessoa, 

estar dentro das situações, dos problemas, do contexto de vida dela no hospital é 

diferente. 

I - Pensava que ia custar mais. Porque é que achava que ia custar mais? 

O. - Por essas razões, do entrar no contexto da vida dela de…não saber entrar, de ser de 

alguma forma evasiva, de ser agressiva… 

I - E custou? 

O. - Não, acho que…a enfermeira também nos deu muito apoio, tinha um colega que 

era muito calmo, muito sereno e de alguma forma eu fui buscar aquela serenidade, fui 

aprendendo com ele com aquele comportamento, a enfermeira era mais despachada… 

I - Era uma pergunta que tinha para pôr exactamente, era... como tinha sido 

entrar na casa das pessoas. Estava a falar de expectativas …mas ainda assim 

dificuldades que tenha encontrado na prática clínica, ainda assim há-de ter tido 

dificuldades em relação a algum aspecto, alguma dificuldade que tenha tido? Ou 

algum aspecto que ache que tenha tido que… 

O. - Ao início foi mais o estabelecer comunicação. Não saber o que havia de dizer, não 

sabia como é que havia de dizer… tinha medo das reacções das pessoas, de algumas 

estarem um bocado mais perturbadas ou de não corresponder às expectativas que elas 

tinham… 

I - Tinha medo de não saber o que dizer... 

O. - Sim 

I - E porquê? 

O. - Porquê que eu tinha medo?... não sei porque acho que…pode influenciar muito….a 

prestação de cuidados, os meus e depois os colegas que vêm depois, tanto os alunos 
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como os enfermeiros. Se eu disser alguma coisa mais agressiva ou menos correcta eles 

já vão ficar com aquela marca e quando vier outro enfermeiro já…já não vão estar tão 

abertos. 

I - Uma outra questão que foge um bocadinho a esta lógica que trazíamos; Cliente, 

utente, paciente, doente, como é que define o destinatário dos seus cuidados? O que 

é que agrada mais? O que é  que faz mais sentido? 

O. - Eu acho que cliente é muito aquela coisa do “ah eu estou aqui porque estás a pagar” 

mas…também doente põe as pessoas numa situação muito de fragilidade, muito 

vuln…vul-ne-ra-bi-li-dade e há pessoas que até nem o são até…apesar de estarem 

doentes são bastante pro-activas nos seus cuidados e… 

I - Como as grávidas… 

O. - Exacto, ou até…eu não estive com grávidas (risos) estive mais foi com idosos e há 

aqueles idosos que sim senhor têm o 4º ano e há outros que nem isso têm que “há é 

como a menina quiser” ou “como a senhora enfermeira quiser” mas há outro que não, 

estive com professores neste caso uma professora, estive com um senhor que era... 

qualquer coisa…ele lia muito, era qualquer coisa de literatura, não sei bem (…) mas 

sabia muito, o senhor sabia muito e falava imenso e era uma pessoa culta. 

I - Ainda assim disse que cliente não, doente não… então como é que…se passasse 

por si definir um termo, o que é que lhe faria mais sentido? Ainda temos utentes, 

ainda temos pacientes e há-de haver outros… 

O. - Ah o paciente…pois às vezes eles precisam de ter alguma paciência (risos). 

Utente…talvez utente. 

I - Voltando um bocadinho às práticas clínicas…como é que ultrapassou essa 

dificuldade na comunicação com o outro? 

O. - Por observação dos colegas, de colegas alunos como colegas profissionais, fui 

vendo como é que eles faziam (hesitação) optei inicialmente por utilizar alguns chavões 

para depois começar a adaptar-me eu, pôr a minha personalidade nesses chavões 

I - Que chavões? 

O. - Era as fras…isto foi principalmente no…na comunidade do entrar na casa das 

pessoas, eles diziam sempre a mesma coisa e fui-me adaptando a esses chavões. Não me 

recordo assim agora…especifico 

I - Ainda nas práticas clínicas, o que é que é preciso para ter sucesso nas práticas 

clínicas? 
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O. - (risos) isto parece um bocado mau dizer isto mas é preciso ter sorte (risos). Eu acho 

que é essencial ter sorte. É essencial ter sorte com os colegas, com o orientador, com o 

local, até com os próprios doentes. Porque se eu numa circunstância específica for com 

um doente, estou muito bem com ele mas secalhar se estivesse com outro já não estava 

bem, mas passado uns tempos se estivesse com o outro secalhar já me adaptava bem, já 

conseguia acompanhá-lo melhor. 

I - Sorte. É só sorte? 

O. - Não, também não é só sorte. É preciso os conhecimentos teóricos, os 

conhecimentos práticos, é preciso saber estar, é preciso serenidade, calma… 

I – É preciso engraxar? 

O. - (risos) Não, não é por aí. Eu pelo menos sou da opinião que a graxa não é…é mais 

a sorte do que propriamente a graxa e acho que se um aluno tiver uma postura correcta e 

tiver conhecimentos acho que a graxa está por aí só…acho que é só isso. 

I - Como é que foi a relação… com os outros enfermeiros? No serviço. Como é que 

era, como é que vocês se posicionavam no serviço em relação aos outros 

enfermeiros? Como é que foi esse trabalho, essa relação… 

O. - Havia colegas que se relacionavam já mais “tu cá tu lá”, eu punha-me assim um 

bocadinho de parte, mais a observar, ver como eles faziam, tentava perguntar primeiro 

ao orientador do que aos colegas apesar dos enfermeiros dizerem “não, não perguntas ao 

orientar que eles começam a apertar em vocês, perguntem a nós”. 

I - A sério? 

O. - Eles diziam isso (riso). Não mas também há orientadores e orientadores, e achar 

que… 

I - (…) Portanto, optava por se colocar um bocadinho à parte, ver e depois 

perguntar não é? 

O. - Humm humm 

I - E com os doentes como é que era a vossa relação? A sua relação com os 

doentes? 

O. - Bom eu é assim…esta parte da relação treinei-a entre aspas mais na comunidade, 

acho que quando fui para o hospital já estava mais segura de mim, daquilo que havia de 

dizer, como é que havia de fazer, senti que tinha resposta positiva de..de…dos doentes. 

Tive com doentes também – a primeira era bastante comunicativa, as outras…foi tudo 

pessoas bem comunicativas, tirando o senhor que, enfim, não dizia nada… 
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I - E entre colegas? Como é que se processa a relação entre colegas em cada 

estágio? 

O. - É assim, eu…eu senti-me muito bem, senti-me um elemento de uma equipa. Nós 

falávamos todos uns com os outros, ajudávamo-nos, os colegas que estavam com 

doentes mais dependentes nós quando despachávamos “independentes” davamos uma 

mãozinha e inter-ajudávamo-nos. 

I - Ajuda. Clima de ajuda é isso? E com o professor? Professora? 

O. - A professora também nos acompanhou muito, havia professores que os colegas 

disseram que não apareciam muito no estágio, a nossa professora participava muito, 

ajudou-nos muito…hummm tirava-nos imensas dúvidas que nós tínhamos imensas 

dúvidas e…e misturava-se, acabava-se por misturar connosco, chegava a uma certa 

altura que…claro que respeitávamos como professora obviamente mas já tinhamos uma 

relação diferente, já tínhamos…tínhamos já uma professora integrada na nossa equipa 

de alunos. 

I - Bem visto, muito interessante. 

O. - O que nos dava mais confiança. Não nos dava tantos nervos. 

I - Sim sim, percebo. O que é que pensa (…) o que é que os doentes esperam de si? 

O. - O que é que os doentes esperam de mim… depende dos doentes não é, depende da 

situação deles. Mas acho que…que essencialmente…inicialmente um apoio para 

fazerem aquilo que não conseguem, muitos deles até para resolver os problemas deles. 

I - Que tipos de problemas? Quando diz isso está a pensar em situações…deve 

estar a recortar alguma situação da experiência, alguma que tenha. Ou tipos, ou 

exemplos. 

O. - Mais na comunidade, as pessoas mais desfavorecidas economicamente…que tem 

que ser a enfermeira a orientá-las para a segurança social, para os subsídios para 

os…essas coisas, o enfermeiro é sempre um recurso 

I - Ia perguntar uma coisa em termos de… o que é que a atrai mais neste momento 

em termos de contexto para trabalhar? Não em…não em especialidade ou não em 

área, em que contexto? Em que local? 

O. - Local… 

I - Eu não queria “afunilar”, para o hospital ou para o centro de saúde mas o que é 

que a atrai mais? 

O. - Hospital sem dúvida 

I - É? Porquê? 
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O. - (hesitação) Não sei, mas quando vim para aqui sempre tive muito a visão da 

emergência pré-hospitalar e o hospital acho que passa mais por isso do que 

propriamente o centro de saúde. O centro de saúde é mais parado, é mais…e passa 

muito por problemas sociais. O hospital não, é mais problemas físicos é mais…é mais 

tecnicista. 

I - E o que é que a atrai nessa questão da emergência?  

O. - A adrenalina, a adrenalina da…da velocidade com que se faz as coisas o… não é 

tão parado, o centro de saúde é muito parado. 

I - E agora falámos em local de trabalho mas em termos de especialidade…em 

termos de serviço, digamos concretamente em que serviço gostava de trabalhar? 

Que natureza, com doentes de que natureza? 

O. - Idosos. 

I - Idosos? Mas isso não tem muito a ver com urgência. 

O. - (hesitação) também tem, também tem… 

I - Também, também é verdade…Mas os idosos então, porquê? 

O. - É assim, até agora também só demos idoso não demos ainda maternidade 

nem…acho que são mais acessíveis os idosos, (hesitação) eu pelo menos acho que são, 

acho que…também pelo que vi no centro de saúde as crianças são muito, enfim 

(hesitação)…como é que hei-de dizer, muito…são muito crianças, choram depois vêm 

os pais atrás e…trabalhar com os pais ainda é mais complicado, as grávidas também 

acaba por ser complicado, apesar de estar numa situação…muitas delas de felicidade 

mas há outras que nem tanto, depois há aquela situação toda do…como é que aquilo se 

diz? Aquela…a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis, o 

aborto… 

I - Acha que são áreas que a atraem menos porquê? 

O. - Menos porque…não sei acho que, vejo-me naquela posição e…pelo menos na 

minha idade e pensar que aos 18 anos já há raparigas grávidas, há não sei quantos 

abortos e casados e ui…(risos)não sei… 

I - Ia perguntar, em termos de empregabilidade como é que isto está? O que é que 

faz ideia que a espera em termos de contexto, em termos de probabilidade de se 

empregare? Que cenário para daqui a 3 anos? 

O. - Daqui a 3 anos… 

I - Não vê o cenário? Ideias sobre isso? 
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O. - É assim isto agora está mau mas está mau para todos os lados. Acho que há…há 

poucos enfermeiros a quererem trabalhar na área da geriatria e da gerontologia, por isso 

nessa área não sei se haverá assim tantos problemas em encontrar vagas. 

I - Ok. Agora outras questões relacionadas mais…mais com a escola. O que é que 

melhoraria aqui na escola em termos de... agora ia dizer de organização mas não 

(…) O que é que melhoraria aqui na escola para melhorar a formação dos 

estudantes. Alguma coisa que se lembre…imagine-se a directora da escola “como é 

que eu posso melhorar isto para os estudantes?” 

O. - Eu não tenho nenhum sítio para onde fugir, é mesmo na organização 

I - Sim 

O. - E mais prática, nós não temos prática quase nenhuma. Temos, ok, aulas práticas 

onde o professor faz a prática, nós olhamos, tudo bem mas assim fazer 

mesmo…segundo os conhecimentos que tenho de colegas agora do primeiro ano, eles 

têm mesmo horas no horário para praticarem com um professor que nós não tivemos 

isto no ano passado e não estamos a ter este ano e acho isso essencial. 

I - Mais…mas então mais prática aqui na formação, mas porquê já agora? Na 

formação, na escola…porquê já agora? 

O. - Porque…é assim, eu estar a estudar em casa por livros e depois chegar ao… 

(hesitação) às pessoas e estar só a fazer o vi nos livros, acho que não, acho que há mais 

variáveis que nos livros não…não vem e que nós precisamos de fazer. 


