
 

 

Entrevista 2.13 - Neusa 

 
(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- Hum.. Queria-lhe começar por perguntar …sobre ah… sobre  a profissão, hum..  a ideia 

que tem sobre a profissão? Sei que já tinha prática, alguma prática, entretanto ingressou 

no curso e a ideia que coloco, aquilo que pergunto é: Que ideia tem neste momento da 

profissão? Se ela mudou em relação ao inicio do ano passado? se mudou o que é que 

mudou? 

N- Sim, este ano não estou a gostar …do curso. 

Não sei talvez por ter uma expectativa diferente daquilo que eu estava a espera, o primeiro ano 

até correu bem, hummm.. o segundo ano não sei se foi por termos mudado o plano de estudos, 

mudado na escola, acho que isto ainda está tudo muito desorganizado, ninguém se entende, o 

facto de termos tido estagio e aulas ao mesmo tempo acho que não nos ajuda em nada, antes 

pelo contrario, acho que.. se eles tão a pensar que vão formar melhores enfermeiros acho que.. 

que não e… pronto acho que problemas a nível familiar também e as coisas não correram muito 

bem..  

I- Acumulou-se um papel de estudante com outros papéis familiares, é isso?  

N- é muito complicado… 

I- Tem outros papéis que conflituam com este? 

N- É um bocado complicado porque o meu marido também é militar…volta e meia vai para fora 

neste momento está na Bósnia, no primeiro ano estava em Timor… 

I- Hum hum 

N- …pronto é muito complicado conseguir conciliar… 

I- Já agora tem filhos? 

N- Tenho com 6 anos. Hum...  é muito complicado de conciliar é sempre um stress, na altura do 

estágio foi.. foi muito stressante  por causa dos horários, por causa de ir busca-lo, porque pronto 

é. é muito complicado porque é assim hum.. o nosso horário era das 8h as 15h fazíamos a 

contagem do turno só que nunca saiamos a essa hora, pronto, íamos sempre para a escola e 

ficávamos sempre lá até…até mais tarde. Nessa altura tive a ajuda da minha mãe, mas pronto, 

é..é sempre complicado, e as coisas este ano não correram muito bem, e depois também o facto 



de não me terem corrido bem eu comecei a… decepcionar-me um bocado com o curso e ate 

pensei em desistir na altura do estagio, tive mesmo..(risos) 

I- Essa huuum.. desilusão, não sei se é a palavra que usou, com o curso, deveu-se ehh a 

fact… eehh ahhh humm.. a factores relacionados com a  organização do curso ou mesmo 

com o curso em si? Não é? Uma coisa é… ir para o estágio estar com os doentes, com os 

colegas… 

N- Não isso é o que eu gosto… 

I-…outra coisa é a forma como aqui, ok? E consegue atribuir a origem? 

 N- é a nível da escola mesmo. 

I- Da escola… 

N- Porque… gosto mesmo, pronto, a nível de trabalhar com os doentes, sinto-me bem é aquilo 

que gosto de fazer. O que está por trás, a maneira como as coisas se foram criando é que, 

pronto,  decepcionou-me um bocadinho, e a maneira.. pronto, foi tudo muito complicado este 

ano. Depois também não tive, pronto, comecei a pensar preciso de ajuda não preciso de ajuda, e 

quando pedi ajuda já estava num estado assim mais avançado, estou a fazer antidepressivos… 

I- Ai é? 

N – Espero que resulte. 

I- Então… 

N- É muito complicado 

I- Ok... hum... ia perguntar, descentrando-se, se é que isso é possível, da questão da escola, 

das questões organizacionais, e centrando-se naquilo que acha que é ah.. aquilo que é a 

enfermagem. Aaah……ideias que tem neste momento ou como que é que diria... que neste 

momento está num café com um extraterrestre, e tem de dizer o que é que um enfermeiro 

faz, o que é que lhe diria? 

N- é assim um enfermeiro tem muita.. tem um papel muito importante… 

I- Tal como? 

N- na comunidade e não só, não é? E...e eu vejo-me nesse papel, pronto, vejo-me a ajudar as 

pessoas, ah… a compreender, a tentar melhorar o seu estado de saúde, pronto, temos todas as 

limitações da enfermagem, não é? Estamos assim um bocado limitados… 

I- Quando diz limitados estamos limitado em que aspecto?... Ou que em aspectos? E já 

agora porquê? 

N-É assim eu acho que… como é que eu me vou explicar.. 

I- Como é que vai explicar? 

N- risos 

I- Não é um teste isto.. 

N- Está bem 

I- É o que acha. 



N- Não sei acho que talvez na… em tentar mudar… eu falo por aquilo que nós os mais novos, 

mais novos neste caso em relação aos que já são enfermeiros, não é? Em relação aos 

profissionais,. Nós vamos com umas ideias diferentes de tentar mudar e tentar fazer coisas com 

os utentes que.. os enfermeiros mais velhos por vezes  não, não  vêem  isso muito bem, porque 

“ah não há tempo para essas coisas, e… vocês vêm com essas ideias da escola e..e aqui não há 

tempo para isso” não é? Está muito rotineiro, é fazer aquilo e fazer e esquece-se um bocadinho.. 

I- Ou seja limitados... mas é os estudantes ou a enfermagem? 

N- A enfermagem. 

I- A enfermagem. E então e as causas desse limite é dentro da própria profissão? 

N- Se calhar… algumas… 

I- Hum hum.. Ok. Acha que mudou a sua opinião sobre a enfermagem durante este ano e 

meio? Alguma coisa.. alguma que alguma imagem que tenha que não tinha? Alguma 

dimensão nova? Ou não? 

N- A ideia que eu tinha acho que mais ou menos que se mantém …em relação à enfermagem.. 

I- E do ponto de vista social? Qual é que acha que é a imagem social que a enfermagem 

tem? O que é que as pessoas em geral acham dos enfermeiros? 

N- Eu acho que a nível da sociedade já…(pausa carro) a nível da sociedade acho que as pessoas 

já olham para os enfermeiros de maneira diferente, já…pelos menos no contacto que tive no 

ensino clínico, já não nos vêem só como enfermeiros, já nos vêem também como um amigo que 

está ali, alguém com quem podem falar, quando têm algum problema podem recorrer e sabem 

que está sempre lá alguém…acho que.. que a nível de sociedade está a melhorar muito… 

I- Mas está a referir-se a uma faixa especifica da sociedade que é aqueles que … são os 

utentes que lidam directamente com… Estava a perguntar sobre a imagem que vê, por 

exemplo no telejornal, que vem no jornal ou que ouve alguém comentar. Acha que é a 

mesma? 

N- Não! 

I- Não… então qual é que acha que é a ideia que prevalece na sociedade? dos enfermeiros? 

N- (risos) 

I- Não há… Não precisa de ter resposta para tudo realmente. Hum… Outra questão 

hum… com que outros profissionais, que diria ao tal extraterrestre, como um enfermeiro 

trabalha? Com que outros profissionais? Com que outro grupo de profissionais? 

(Silêncio) 

I - Está a descrever algo a alguém que não conhece nada… 

N- Médicos, hum, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas… 

I- Ok… um fisioterapeuta faz o que? O que é que diria? rapidamente, aquela primeira 

impressão, o que é que ele faz? Qual é a sua especificidade? Ou um dietista, tanto faz. 

N- Um dietista é a nível da alimentação. 



I- Trata da alimentação. Fisioterapeuta o que é que ele faz com um doente? 

N- Faz massagens… 

I- Massagens… Ok.. E o enfermeiro? O que é que ele faz de especifico com um doente? 

N- Um enfermeiro faz tudo! (risos) 

I- Um enfermeiro faz tudo… 

(risos) Sim, porque as pessoas têm a ideia que um enfermeiro só sabe dar injecções e fazer 

pensos… 

I- Hum hum Mas na realidade você acha... 

N- Na realidade um enfermeiro faz tudo! 

I- Hum.. Algumas pessoas dizem que os enfermeiros…a enfermagem peca por não ter uma 

especificidade, não é, por ser um pouco generalista, por fazer tudo. Como e que reage a 

isto, não tem de concordar ou discordar, como é que reage? 

N- É assim nós temos mesmo que acabar por fazer tudo, porque quando estamos por exemplo a 

fazer a higiene a um doente… fazemos-lhe a higiene e…e depois ao aplicarmos um…um creme 

hidratante, por exemplo, estamos a fazer-lhe uma massagem. Não é? Em relação à alimentação 

também temos de ter…. pronto, se o doente for diabético, se for hipertenso, acaba…  acabamos 

por ter que saber isso tudo um pouco e não especificar, mas é tipo.. mas também há.. 

especialidades, não é? Há enfermeiros que…deixam de ser generalistas e…e optam por uma 

especialidade, pronto aí já é diferente, mas acho que no geral temos mesmo que ser generalistas. 

I- Hum hum.. Então, um bloco agora de questões um pouco mais .. por assim dizer, um 

pouco mais pessoais. Hum… de momento não está igual a quando cá entrou, o que é que 

acha que mudou em si? Se é que algo mudou. Uma coisa mínima? Que mudança é que 

acha que possa ter… na forma de estar, na personalidade, durante este ano e meio… que 

possa ter… se acha que está mais sensível a alguma questão.. 

N- Sim, isso estou (risos) muito mais, muito mais sensível, é assim… estou derivado a 

emancipação, sabe? É assim, é complicado ser mãe… ter as coisas de casa para fazer e depois 

estar sempre a pedir ao professores ou para sair mais cedo ou para chegar mais tarde e depois 

tenho os olhares dos outros colegas, pronto... que considero… 

I- Que não são mães mas também têm coisas não é? 

I- Também tem os problemas deles, e.. claro que toda a gente tem os seus problemas, tem a sua 

vida. Pronto e… sinto me um bocado mal em relação a isso, é…é…é complicado e… com o…o 

prolongar do… do… do curso é que cada vez vai ser mais complicado, porque no terceiro ano 

vai ser muitos mais estágios, no quarto ainda pior e… trabalho e… sei que vai ser mais 

complicado. Vamos ver… 

I- E qual o seu olhar sobre o mundo, ao olhar os doentes, ao olhar as pessoas, acha que 

durante este ano e meio mudou alguma coisa? 



N- Sim… é diferente… É assim.. a realidade que eu tinha era uma, tratava de pessoas, mas não 

eram, vá entre aspas, pessoas doentes hum… A realidade durante este ano e meio pronto, é 

completamente diferente, não é? Deparo-me mesmo com situações, pronto, com pessoas 

doentes, e… situações que mexem connosco, nós não… 

I- Como é que acha que isso a torna diferente, uma pessoa diferente? Na forma como olha 

para as situações? 

N- Agora já consigo ver as pessoas de maneira diferente, tentar perceber… já consigo perceber 

através do olhar, da expressão da pessoa, já consigo perceber se a pessoa realmente está a sentir 

dor, se não está, e pronto, já… 

I- Leitura do não verbal é recorrente… Hum… Sentes-se enfermeira? 

N- Ainda não… 

I- Não? E porquê? 

(Risos) 

I- Já lhe chamavam enfemeira... em relação a isso… houve ou não houve diferenças. 

Chamarem-na de enfermeira agora? 

N- Não… também já estava habituada, mas …tenho logo a resposta, é assim: “não sou 

enfermeira, sou aluna de enfermagem” e lá também não era enfermeira, eles viam-nos de bata 

branca, enfermeira. 

I- E o que é que fazia lá? 

N- Era auxiliar. Eles na tropa tem muito o hábito hum… os socorristas no caso da força aérea, 

há GNR e força aérea, eu era socorrista, ali na GNR são os auxiliares de enfermagem, vá, que já 

não existem, mas pronto. É, é socorrista na mesma mas chamam-lhes auxiliares de enfermagem, 

e…e quando me chamavam enfermeira “eu não sou enfermeira sou auxiliar” “ah pois como 

estava de bata branca”, “pois mas não sou enfermeira”. Mas é… 

I- Mas dizia porque achava que fazia sentido, ou porque podia ter represálias 

hierárquicas? 

N- Não, não, não, não! Não acho que tenha sentido, porque…é assim… não.. eu ali  no posto 

medico onde estava, no quartel, agora não mas ao inicio nós recebíamos lá também os 

familiares dos militares e a tendência das pessoas era para quando chegavam “sra enfermeira” 

“eu não sou enfermeira sou auxiliar, mas diga”  e depois queriam nos perguntar coisas que nos 

não poderíamos responder, não estávamos a altura para tal, e depois também fica mal não e? 

“olha é enfermeira e não sabe” e então tentava sempre.. 

I- Ia perguntar… Ia perguntar também como era vestir a bata pela primeira vez, mas é… 

é como continuidade?  

N- É. 

I- Ok. Hum… neste ano e meio que cá está, que experiências importantes que tenha tido 

ao longo do curso, relacionadas com curso, no estágio ou nas aulas, algum momento 



importante, coisas mais… que a tenham marcado e que tenha achado especialmente 

interessantes. 

N- Para o bom ou para o mau? 

I- Eh pah eu… eu não posso atribuir qualificações... 

N- para o mau…… 

I- Pode dizer para os dois. 

N- No estágio. 

I- No estagio. Quer falar um bocadinho sobre isso?  

N- Foi no centro de saúde, não tive uma experiência muito boa. 

I- Só um pouco sobre isso, sobre a natureza da situação. 

N- É assim não… não foi muito directo nada a mim mas também, foi mais com a minha colega , 

hum…uma atitude, pronto, menos boa que umas enfermeiras do serviço que no meu ver já se 

achavam muito a cima e nos mesmo lá no chão e… acho que não é de bom tom chamar à 

atenção a frente dos utentes ou… repreender o aluno a frente dos utentes, se estava alguma  

coisa mal no fim chamava a aula e dizia olha isto e assim, assim e assim se calhar tens de te 

aplicar um bocadinho mais, cuidado, não é a frente dos alunos, pronto, ela comigo também  

tentou um bocadinho mas… teve azar, se calhar já pela experiencia de algumas coisa que eu 

tenho consegui dar a volta a questão e não foi tanto por ai, mas também tentou por se assim 

bocadinho mais a cima, e depois é complicado porque… 

I- Mas o que e que a sua colega fez? 

N- Ela não fez nada. Não, não reagiu. Ela… O temperamento dela… ela quando…eu nesse dia 

por acaso mais tarde ela depois telefonou me a noite e ela disse “olha eu só tinha 3 coisas no 

meu pensamento era virar lhe as costas, responder lhe, ou dar-lhe um murro”. Mas pronto... ela 

diz que… conseguiu-se controlar e não fez nada. É assim e um bocado complicado porque ela 

também já é trabalhadora estudante também já tem assim uma idade diferente dos alunos pronto 

mais novos já vemos as coisas doutra maneira e a enfermeira que é muito mais nova do que nós, 

e nós pensamos assim, é assim, se eu vou lhe dizer alguma coisa ela vai me avaliar, se eu não 

disser estou a deixar com que ela continue com este comportamento, estamos ali, pronto, numa 

situação… e depois acabamos por ignorar, porque.. foi um bocado marcante… 

I- Hum hum e…uma boa situação, então?. 

N- Uma boa? (Risos) Este ano tem sido mesmo complicado! 

I- Imagine que estamos num cenário em que precisamos de recrutar todas as pessoas para 

fazer o curso e para começar já a trabalhar. Vai a uma entrevista e eu pergunto “o que é 

que sabe fazer neste momento?” Que é para decidir onde a vou por… 

N- hum hum... Algumas coisas (risos) 

I- Pois, mas que coisas?  



N- É assim aquilo que eu estava mais habituada a fazer era prestar cuidados pronto a nível de 

injectáveis, vacinas, pensos, é nessa área que eu me sinto mais a vontade, administrar 

terapêutica, porque administrava na presença do enfermeiro lá do meu serviço, no serviço na 

GNR, e no estágio também foi, pronto, era uma das 4 em que, tanto no centro de saúde como no 

estágio hospitalar foi uma da… da.. o que e que eu ia dizer, foi uma das conquistas que eu 

queria desenvolver mais, é um horário que eu não.. 

I- E acha que conseguiu? 

N- Sim acho que sim 

I- Porquê? Porque precisa de ajuda? Porque teve oportunidade de fazer coisas diferentes? 

Porque… 

N- Sim, eu…. no hospitalar tive oportunidade de fazer coisas que nós o ano passado so fizemos 

nos bonecos, não é? E é completamente diferente estar a mexer num boneco ou estar a mexer 

numa pessoa… e…e  gostei, tive lá situações que foram gratificantes. 

I- Hum… o facto de ter tido um pratica já anterior de meandros nesta área, ou em 

algumas dimensões desta área, acha que tem sido uma vantagem agora no curso? 

N- É assim, este ano foi um bocado complicado… porque devido aos problemas, pronto, que 

me surgiram, não é? hum.. eu parecia que estava a fazer tudo pela primeira vez. 

I- Hum hum… Coisas que já tinha feito? 

N- Coisas que já tinha feito… estava a fazer um frete. 

I- Mas atribuído à sua pessoa e não… 

N- Sim, não, é… pronto, devido aos meus problemas todos, à depressão, a tudo. Tanto que a 

Professora até dizia “oh Neusa eu sei que tu… que tu sabes fazer, tem calma”. 

I- Diz-me outra coisa, às vezes diz-se que há um grande, um grande desfasamento entre a 

teoria, as vezes não diz-se muitas vezes, entre a teoria e a prática, aqui na enfermagem, 

vocês assistem a com uma série de coisas teóricas, muita literatura, e então muitas pessoas 

dizem que a prática muitas vezes está desfasada da teoria. Como é que reage a isso, qual é 

a sua opinião? 

N- A minha opinião, e era essa a opinião que eu tinha em relação ao curso, pensei que fosse 

mais pratico do que teórico, apesar da teoria 

I- No início? 

N- No inicio, ser importante. Ah.. e acho que era mais fácil nos fazermos, termos por exemplo, 

duas horas de teoria e aplicar logo na pratica, em laboratório. Porque ao fazermos, nós… 

estarmos a fazer, conseguimos aprender melhor, e é ao fazer que nós vamos ver as nossas 

capacidades e desenvolver as nossas capacidades, e perder os medos, não é estarmos aqui há 15 

meses a encher-nos com teoria e depois chegamos à pratica uh… estamos sempre com receios 

com medo de… ai…com medo de fazer, de fazer mal, “e agora já não me lembro” e “como é 



que é?”, e “a gente deu isto”, acho que completar-se mais teoria e pratica, ao longo do… do 

curso acho que era muito mais proveitoso para os alunos, do que ter teoria e depois prática. 

I- E… mas ainda assim, volto… o que dissefoi interessante, mas volto a insistir, como é que 

reage ao facto de se dizer que a teoria não tem nada a ver com a prática? Ou que a pratica 

tem pouco a ver com a teoria? É aplicada depois a teoria? Ou não é ou..? 

N- Eu acho que sim, a teoria é sempre aplicável, mesmo a nível por exemplo… Portanto… é um 

bocado como a psicologia e sociologia, e actualmente isto, por exemplo, serve-me para quê? 

Mas no fundo serve-nos para muita coisa. Porque é importante nos percebermos há muita 

diversidade de culturas, religiões, e, e… nos para conseguirmos ajudar as pessoas temos de ter 

algum conhecimento em relação a isso, só que pronto… são… são cadeiras chatas, não é ? mas 

que são interessantes e que são aplicadas na… na prática. 

I- Hum… o que é que lhe falta para ser… uma… boa enfermeira? Ou uma enfermeira 

completa? O que é que acha que precisa de desenvolver ainda no resto, ao longo do resto 

do curso? Uma característica, ou uma competência… 

N- É assim, a comunicação, no principio é um bocado complicado mas depois com o tempo, 

com com… 

I- Comunicação em que circunstâncias, ou com quem? 

N- Tanto com os profissionais como com os utentes. Pronto e…. este ensino clínico acho que 

não nos ajuda nada a desenvolver essa competência porque… 3 dias, depois estamos 5 dias 

afastados… depois retomamos já são pessoas diferentes, pronto… e… enquanto que se fosse a 

semana inteira conseguíamos relacionarmo-nos melhor com os utentes e com a equipa, mas é… 

cada vez que chegamos parece que é a primeira vez, pronto é mais complicado, mas.. pronto é 

uma das competências que acho que tenho que desenvolver mais é… é a comunicação. Hum… 

Ao principio sou assim um bocadinho calada mas depois quando começo a falar… (risos) 

I- Precisa de mais tempos de adaptação…  

N- Sim, sim. 

I- …para conhecer as pessoas, de contacto com… 

N- E… também a nível de conhecimentos, também tenho de aprofundar um bocadinho mais 

porque isto ainda esta assim um bocado… 

I- Hum… alguma dimensão especifica dos conhecimentos que ache que precisa de investir, 

ou que a escola precisa de investir? 

N- Hum… Farmacologia. 

I- Farmacologia. Porque é que acha que isso é importante? 

N- É muito importante…! (Risos) 

I- Porquê? 



N- É assim, se… se tenho o azar de dar uma medicação errada ou ao doente errado ou uma coisa 

desse género, pronto, estou a por em risco a vida da pessoa, não e? Convém mesmo conhecer e 

saber aquilo que estamos a fazer, é muito importante. 

I- Hum hum… e acha que essa experiência deve ser feita por quem? Ou de que forma? 

N- É assim, acho que tem de ser feito por mim… tem de ser uma… uma das áreas que tem de se 

investir. 

I- É pela escola também? 

N- É assim, pela escola também, eu acho que e uma disciplina muito importante e da maneira 

como foi dada e avaliada deixam muito aquém. É… é sorte, uma pessoa tem sorte no totoloto e 

safa-se. 

I- Ok, e “como foi dada”, o que é que  acha que podia ser melhorado? 

N- É assim, era dada ao ano completo, estávamos todos juntos, acho que somos muito alunos, 

hum… depois a maneira de dar aula, a exposição é power point, corre, corre, corre, agora 

estudam em casa. E, também porque é… é… é  difícil para um professor tentar… conseguir 

transmitir a mensagem a 300 alunos, e … é muito complicado, e para quem esta do lado de cá 

ainda mais complicado é tentar perceber a mensagem que o professor está a tentar passar. 

Deviam ser turmas mais pequenas, haver mais professores a leccionar a cadeira, e turmas mais 

pequenas, eu acho que… era isso. 

I- Hum… hum… Centrando-nos agora um bocadinho nos estágios. O que… o que é que 

achou do estagio? Achou que foi um momento importante? Se sim, porquê? 

N- São momentos importantes e deviam de ser mais ao longo do ano… 

I- Ok. 

N- …mesmo no primeiro e do segundo ano. 

I- Um momento importante no estágio, foi aí que teve aquela experência, que foi… pior. 

Lembra-se de alguma, de algum momento em estágio, neste último por exemplo, que tenha 

sido importante? 

N- É assim, é… é como eu estava a dizer há bocado, hum… a gente chega e… eu por exemplo 

nunca estive sempre no mesmo doente, tive sempre a sorte, e ainda bem para os doentes, não é? 

Que estavam só lá de passagem, pronto, iam lá à urgência e depois para medicina interna 

internavam lá em cima, mas passado um dia ou dois… 

I- Nunca esteve 3 dias com o doente? 

N- Não…E estive uma semana, uma semana quer dizer 3 dias, estive como responsável do 

grupo… 

I- Não tinha doente? 

N- Não tinha doente, porque nos éramos 10 e o serviço não suportava tantos alunos, e então 2 

ficavam sempre… no inicio começamos por passar nos exames cardiologia, electrocardiograma, 

passamos por varias técnicas, hum… mas depois a professora achou que… se calhar nós 



ficaríamos um bocadinho prejudicados e então começámos a ir todos para o serviço mas dois,  

um ficava como responsável pelo grupo todo e o outro ficava de ajuda. Hum… E houve uma 

semana que fiquei, as duas últimas semanas, uma fiquei de ajuda e na outra fiquei responsável 

pelo grupo, e então tive sempre 1, 2 doentes (um dia… dois dias, acho que foi o… só tive uma 

doente 2 dias e foram situações também, pronto, assim… 

I- Que dificuldades diria, ou que teve, que trocar de doentes, diria… qual a sua 

dificuldade maior? Ou uma dificuldade entre outras? 

N- É assim, não… dificuldade assim… não, não me apercebi de nenhuma até que.. pronto… é o 

tal caso, foi… das situações que me surgiram foram situações sempre fáceis e… e consegui… 

manter o … o relacionamento naquele espaço de tempo com, com a pessoa, numa das doentes 

até fiz um plano de cuidados de diabetes, fiz um folheto e estive a ensinar a senhora, pronto 

tive…  tive sorte, pronto, não, não, não tive nenhuma situação assim mesmo daquelas… porque 

houve lá coisas… houve estudantes que desobedeceram… assim situações mais complicadas… 

I- Quando tem falado em estágio tem recrutado mais a questão do hospital… mas… o que 

é que a atraiu mais? Centro de saúde ou hospital? 

N- Centro de saúde 

I- Porquê? Porque é que prefere esse? 

N- Hum… porque eu gosto mais de trabalhar na comunidade… tenho… 

I- Gosta mais daquilo (centro de saúde) ou gosta menos disto (hospital)? 

N- (risos) é assim eu gosto das duas mas identifico-me mais no centro de saúde. 

I- Porquê? 

N- Se calhar já tem a ver com o que eu trazia de trás, pronto, se calhar já tem a ver um pouco 

com isso. No centro de saúde acabo por fazer mais ou menos aquilo que fazia onde eu estava… 

A nível de pronto pensos, injectáveis, vacinação, ensinos,(pronto… depois…acho que se calhar 

foi… 

I-  Saiu do centro de saúde para ir a casa das pessoas ? 

N- Fiz. 

I- Não tinha feito antes? 

N- Não. 

I- O que achou dessa experiência? Entrar em casa do outro, como é que te sentiu? Ou o 

que é que … 

N- é assim, ao inicio e complicado… estar a invadir o espaço da outra pessoa, mas é assim 

como não ia sozinha ia com uma enfermeira, pronto elas já tão mais habituadas, já conhecem as 

pessoas, já entram mais a vontade hum.. nos primeiros dias, mais o ano passado, o ano passado 

custou me mais um bocadinho, agora este ano, como o ano passado também já tinha feito 

cuidados continuados, este ano pronto já vi as coisas doutra maneira, mas pronto mas é sempre 

complicado… 



I- Entrar no espaço do outro… 

N- entrar no espaço do outro. 

I- E entrar em espaços diferentes? 

N- Ainda e mais complicado… 

I- O que e que chamou mais a atenção aí? Como e que, como é que reagiu? Entrar em 

cenários ou contextos bastantes diferentes? 

N- Bastante diferentes ... É assim, hum… só… só ao andarmos na… no terreno e que nós nos 

apercebemos da miséria que existe porque… hum… atrás dum prédio, por exemplo, todo… 

muito luxuoso, pode haver barracas e pessoas a passarem muitas dificuldades, pronto, consegue-

se… vê-se ali muita diferença a nível social que existe… 

I- Às vezes na mesma maneira, dois sítios… 

N- Completamente diferentes, é. 

I-  Hum… ok… estamos aqui no penúltimo bloco de questões… como é que trabalhava 

com os colegas em estágio? Grupos? Hum… de dez? Como é que é isso? Não há vantagem 

nenhuma? é uma mais valia? 

N- Muito complicado, estou traumatizada este ano (risos) 

I- Porque?  

N- risos 

I- Mas porquê? 

N- É assim, porque ehh… hum… se calhar pela, pela experiência que eu já tenho, pela idade 

que eu tenho, pela maneira de ver as coisas, hum… não aceito certas atitudes, não compreendo 

certas atitudes, é assim ate compreendo, que eles andam aqui a lutar pela nota e fazem tudo, mas 

mesmo tudo… 

I- Dê-me dois ou três exemplos de… de… concretize só isso um pouco.. 

N- Concr… por exemplo nos éramos 10 e havia sempre um elemento que ia sempre mais cedo 

para o serviço, não esperava pelos outros, hum… nos íamos todos almoçar esse elemento ficava, 

hum… coisas que a professora pedia na altura, pela primeira vez, isto também em a ver com as 

diferenças de escolas, a professora que nos estava a orientar já tinha orientado a Ravara, eles 

tinham uma maneira diferente que nos tínhamos lá, faziam coisas diferentes que nos fazíamos 

no primeiro ano, hum… a professora um dia pediu uma coisa e esse elemento à noite já o tinha 

feito, foi a caracterização do serviço, mas tudo ali ao pormenor, é assim, por acaso passou aos 

colegas porque a professora disse para passar, porque a pessoa em questão e muito 

individualista, muito… 

I- E acha que existe uma lógica de trabalho para a nota? É isso? Que pode gerar mau 

clima? 

N- Muito, e viu-se isso na ultima semana, elementos que no inicio até criticavam as atitudes de 

algumas pessoas do grupo e depois para o fim quando começaram a ver que se calhar se se 



comportassem da mesma maneira que os outros iriam ser beneficiados na nota mudaram 

completamente no comportamento. 

I- Ok 

N- É isso não.. mexe um bocadinho… na minha maneira de ser, e a minha de ver as coisas acho 

que é assim.. 

I- Acha que isso tem a ver, pode ter a ver com a idade? Uma vez que falou nisso… 

N- Hum… Não só… (risos) não só… mas também… 

I- Hum… em relação aos… aos enfermeiros de serviço, como é que foi a relação? Aquela 

questão que se passou foi marcante?  

N- Foi.  

I- Isto é certo. Já falamos disso, não é? Mas de uma forma genérica, a vossa, a sua relação 

com os enfermeiros de serviço? O que é que eles esperam de vocês?... 

N- É assim, é a tal coisa, eu ao inicio não me aproximo muito e acho que neste ensino clínico 

não me aproximei muito da equipa de enfermagem. Hum… só me dirigia a eles quando 

realmente precisava de ajuda ou esclarecer alguma dúvida, perguntar… perguntava alguma 

coisa hum… mas depois no fim fiquei um bocadinho surpreendida quando a enfermeira que nos 

estava a orientar, quando nos fez a avaliação, no dia da avaliação… ter dito que eu tinha sido 

um dos elementos que tinha sido destacado pela a equipa de enfermagem. Pela minha postura, 

pela minha maneira de andar pelo serviço, pronto… diferenciar-me em relação aos outros 

elementos grupo, mas não foi por eu ter falado com eles porque até havia lá uns com quem eu 

praticamente não falava, mas pronto fiquei um bocadinho surpreendida não estava a espera, não 

estava espera disso… 

I- E em relação aos professores, como é que é…? Acha que o facto de o professor lá estar é 

importante para vocês? Ou não? 

N- É, é importante 

I- Já agora porquê? Uma palavrinha…também 

N- É porque sentimo-nos mais seguros. Sentimo-os mais seguros, e qualquer coisa sabemos que 

temos ali o professor para nos dar ajuda, para nos apoiar, é diferente de cairmos no serviço e 

estarmos ali… pronto, ao deus dará como se costuma dizer, e em relação ao centro de saúde isso 

nota-se porque no centro de saúde nos estamos lá sozinhos o professor vai la uma vez por 

semana , quando acha que é necessário, enquanto que no hospitalar eu acho que é importante. 

I- Hum… uma outra questão: o que é que os doentes esperam de si? 

N- O que é que os doentes esperam de mim? (Risos) sei lá.. eles esperam que os enfermeiros 

lhes tratem da saúde, não é? lhes tiram as dores… mas não sei.. não… 

I- Então vamos para o último bloco de questões hum… Como é que é as expectativas da 

empregabilidade no final do curso? Você tem… 

N- Eu tenho! 



I- Estão garantidas não é? 

N- Estão Garantidas. 

I- E em que é que gostava de trabalhar? Vai ter um trabalho que a espera, pode ou não 

coincidir com aquilo que gostava… 

N- Hum… eu gostava de trabalhar na comunidade, centro de saúde da comunidade, acho que 

me identifico com isso…inicialmente 

I- E pode começar por aí? Vai começar por aí? 

N- Não sei… mas inicialmente gostava de ser instrumentista… num bloco operatório, acho que 

é muito stress. 

I- Assitiu a cirurgias? 

N- Aqui não mas na Força Aérea assisti e fiquei com o gostinho a partir dai, mas, é assim, 

também talvez pela vida que tenho agora acho que vai ser um bocado complicado hum… se 

calhar vai ser mais fácil conseguir conciliar a GNR com um centro de saúde cá fora do que com 

um hospital pronto por cauda de… 

I- Sim. E na GNR não tem hipótese de fazer centro de saúde lá, dentro? Ter uma prática 

lá? 

N- Sim, lá dentro tenho. Só que é diferente, pronto, a nível de comunidade nos não vamos é só 

mesmo dentro… 

I- E qual será a diferença aí? O que a atrai cá que gostava, mas que lá dentro não pode? 

N- É fazer a continuação dos cuidados,  porque lá dentro fazemos só ali, não não não fazemos 

na casa da pessoa. 

I- Hum hum. E em casa achas que tem margem ou terreno para acompanhar mais as 

situações que tem de fazer, perceber…  

N- Sim, acho que sim. 

 

  

 

 

 

 

 

 


