
  

Entrevista 2.12 - Maria 
 

(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.- Neste momento como é a sua ideia, provavelmente já não se lembras da ideia de 

quando entrou no curso, mas como é neste momento a sua ideia sobre o que é  ser 

enfermeira? O que é isto da enfermagem? Pergunta vaga... mas o que é para si ser 

enfermeira? 

M. - Bem, actualmente acho que tenho uma visão completamente diferente daquela que 

tinha. Acho que estou mais ciente da responsabilidade que o enfermeiro tem e de, ao 

fim ao cabo, de todo o trabalho por trás, no início nós víamos como sendo o perfil da 

enfermagem, não sei se me estou a fazer entender  

I.-Qual é esse perfil então? 

M. - É aquele perfil do cuidar de estar junto à pessoa, para a pessoa estar ali, ter certas 

atitudes e a ter certos comportamentos perante das pessoas, temos muito trabalho por 

trás,muitas bases teóricas, muitos fundamentos, ao fim ao cabo... isto para estar a 

responder à pergunta ... 

I.- O que é para si ser enfermeiro? Falou da responsabilidade, de uma visão 

diferente quando entrou. Tinha uma visão que mantém-se do ponto de vista de ser 

uma profissão de relação com o outro, mas com competências técnicas... 

M.- Sim, sim, e além disso neste momento vejo o enfermeiro muito associado à equipa, 

ou seja o enfermeiro não está sozinho, ele tem muitas coisas a seu cargo mas parece que 

tem de espalhar esse, que tem de accionar esse trabalho por várias fases e por várias 

pessoas. 

I.- Aproveito para perguntar uma coisa que só vinha mais lá para adiante, mas... 

com que outros profissionais trabalha o enfermeiro?  

M. - Médicos, assistentes sociais, com tudo o que está directamente ligado com a 

comunidade no sentido de encaminhamento, mais? Sei lá, o enfermeiro pode 

encaminhar para aquelas associações, sei lá aqueles grupos de apoio, tipo Alcóolicos 

Anónimos ou desse género, pode encaminhar nesse sentido, não sei se poderá 



recomendar algum médico sei lá, ou quando vê que está com depressão dizer “Vá a x 

médico”, não sei se é possível fazer mas pelo menos tenho essa noção que é possível, 

pronto e depois directamente ligado ao doente, à família. 

I.- Mas em relação à família, neste momento trabalha com a família é isso? 

M. - Sim, a família em algumas situações.... 

I.- Na teoria ou na prática? 

M. - Não, não, na prática. Acho que na teoria também podia falar mas acho que na 

prática, vai dependendo dos casos e das situações em que tiverem envolvidas ao fim ao 

cabo do grau de dependência da pessoa porque se calhar se eu for agora fazer uma 

cirurgia a qualquer coisa, o enfermeiro não vai solicitar o apoio da minha família mas se 

por exemplo for uma pessoa que já tenha tido um AVC ou isso vai de certeza reportar à 

família. 

I.- Para desenvolver um bocadinho: quanto ao enfermeiro que trabalha com a 

família, que aspectos, o que é que ele pode... 

M. - Ao nível dos ensinos, dando conselhos sei lá múltiplas coisas, como é que deve 

actuar, como é que a família deve, neste caso o cuidados informal, como deve actuar 

perante a pessoa mediante as reacções que a pessoa possa ter, sei lá estou a pensar numa 

situação de depressão, muitas coisas... Acho que  

I.- Vou só insistir um bocadinho com que outros grupos profissionais... 

M. - Os que eu tenho mais presente é os médicos, assistentes sociais, terapeutas, 

terapeutas da fala, fisioterapeutas, nutricionistas... 

I.- Ok, então ia pedir que me dissesse o que o enfermeiro faz de específico tendo em 

conta que há outros grupos profissionais que acabam por partilhar algumas... o 

que é que o fisioterapeuta faz, rapidamente? 

M. - A parte física, ao fim ao cabo. 

I.- Ok, o que é que o nutricionista faz? 

M. - Trabalha a alimentação. 

I.-O que é que o enfermeiro faz de específico? 

M. - (Risos) Pois é uma grande questão... agora apanhou-me, realmente é verdade... mas 

é díficil(risos). 

I.- Não apanhei, o meu objectivo não é “apanhar” aqui mas esse riso denota algo 

que não tem a ver com... tem a ver consigo...  

M. - Eu percebo a pergunta que fez e realmente tem todo o sentido mas é verdade, 

quando pensamos num determinado profissional associamos logo um, neste caso a 



nutrição ou  a parte física, quando olhamos para o enfermeiro não vemos concretamente 

o que ele faz mas a verdade é que ele articula um bocadinho tudo, eu acho que ele é 

como se mexesse um bocadinho com tudo, mas ao fim ao cabo, tirando aquele aspecto 

de dar cuidados directos à pessoa , mas ao fim ao cabo eu acho que ele é o intermediário 

entre a pessoa e se calhar estes profissionais adequando um bocadinho a forma como 

eles têm de actuar , mas é, realmente é verdade, eu nunca tinha pensado nisto. O 

enfermeiro ao fim ao cabo não tem nenhum campo específico. É na pessoa, é certo, mas 

a pessoa é muito vasta. Tem muitas coisas associadas dependendo do seu problema.  

I.- Ainda assim, como é que caracteriza o que pode ser o desempenho do 

enfermeiro. Aspectos que ele no seu dia-a-dia aborde ou trabalhe? Ou dimensões 

que ele trabalhe mesmo que não seja muito específico. Imagine que está a 

descrever a alguém que vem de outro planeta o que é que o enfermeiro faz.... 

M. - Ao fim ao cabo o enfermeiro dá um bocado pela pessoa quer durante o 

internamento quer depois noutra fase mas regula aquilo que a pessoa tem de tomar , o 

grau de evolução da pessoa nesse internamento, presta cuidados ao nível da higiene e 

tudo o que é a parte mais prática, das técnicas,faz tudo o que é a nível de técnicas por 

exemplo tudo a nível de entubações, algaliações, que ao fim ao cabo acabam por ser 

prescritas pelo médico, trabalha também a nível da alimentação, se está a ser cumprida 

essa alimentação, alimentação essa que foi prescrita pela dietista ou pelo um 

nutricionista e ao fim ao cabo vela um bocadinho por tentar manter dentro dos padrões 

normais aquilo que é recomendado por cada especialista digamos. 

I.- Como é que reage a esta frase provocatória “Então o trabalho dele é, ( é uma 

frase para comentar) faz basicamente tarefas ou dá resposta ao que outros 

determinam?” 

M. -  É assim, eu acho que em parte ele faz isso por não só pelos outros serem mais 

especializados em determinada área, ele faz isso, mas acho que o próprio enfermeiro 

tem autonomia para adequar cada situação, perceber por exemplo, sei lá, tem autonomia 

para perceber quando é que um medicamento faz mal ou faz bem apesar de ser prescrito 

por um médico que até tem mais conhecimento que o enfermeiro nesse domínio mas 

tem capacidade para isso e tem conhecimentos para isso aliás. Não sei se respondi... 

I.- Voltando um bocadinho ao início, acerca das pessoas que o rodeiam. A sua 

imagem mudou, a imagem da enfermagem. E a imagem da enfermagem face aos 

seus familiares ou pessoas que o rodeiam? É igual, manteve-se, mudou? 



M. - Se calhar mudou um bocadinho. Vivo com os meus pais e o meu irmão. Acho que 

mudou um bocadinho porque aperceberam-se que eu já sabia mais de determinada área 

e que já tinha mais conhecimentos nessa área e não sei o quê e pronto começaram a 

perceber que se calhar era mais importante, mas acho que atribuem tão pouca 

importância ao enfermeiro. 

I.- Tão pouca importância... Já agora mudou um bocadinho porquê? 

M. - Mudou um bocadinho porque eu também lhes demonstro aquilo que sei e por 

exemplo às vezes quando o meu pai vem-me perguntar uma coisa sobre uma 

determinada coisa, dou-lhe uma resposta adequada que ele acho que acredita, pelo 

menos acreditava mais quando eu estava no primeiro ano, não sei.  

I.- E já agora do ponto de vista social, estamos a falar ainda das sensações e 

imagens que as pessoas têm, do ponto de vista social qual é a imagem que as 

pessoas tem na generalidade em relação à enfermagem na sua ideia? Socialmente 

têm os mesmos... 

M. - É assim eu não tenho uma ideia muito formada, o que eu vejo às vezes é diferente 

daquilo que eu sinto. Por exemplo, se calhar ainda vejo um bocadinho que as pessoas 

vêm os enfermeiros como auxiliares dos médicos e às vezes é verdade, eu acho que vai 

depender muito do sítio onde nós tivermos  

I.- Porque dize ainda? 

M. - Porque digo ainda? Porque antigamente era assim. Ao fim ao cabo antigamente os 

enfermeiros faziam aquilo que os médicos mandavam, agora se calhar o enfermeiro tem 

mais autonomia até por causa da Ordem e tudo e pronto e é mais capaz, não só a nível 

instrumental mas também a capacidade de mostrar aquilo que aprendeu e desenvolveu. 

Mas isso para responder? 

I.- A imagem que há social... 

M. -  Sim, eu acho que ainda se vê um bocadinho, depende de alguns sítios e não sei... 

por exemplo eu tive num serviço de Nefrologia e lá a enfermagem está muito 

desenvolvida pelo menos é o que eu acho, porque estive num hospital, e se calhar lá 

parecia que o que o médico dizia era tido... como... pronto! Acabava ali, ficava ali, 

estava óptimo, perfeito. Noutro hospital, não sei se era pela equipa ser mais nova tinha 

muito mais à vontade até para discutir até às vezes com o próprio médico “Ah, mas eu 

acho isto assim” e estar ali a falar meia hora sobre uma temática que muitos achavam 

que era só do médico mas naquele serviço o enfermeiro domina, foi o que eu achei. Por 

exemplo em num dos serviços, o que o médico dizia não se punha em causa. Em 



medicina. Também era uma equipa mais velha já com outro estofo, é diferente, mas ali 

fiquei completamente espantada e até mudou um bocadinho a minha opinião sobre o 

que é ser enfermeiro e o trabalho de enfermagem porque a própria equipa reunia-se 

durante as passagens de turno para discutir “Ah, mas eu acho isto..não sei quê” , pronto.  

I.- Finalizando um bocado este tema sobre as impressões e as imagens. Em relação 

ao tal alienígena que falámos... o que é que lhe diria sobre em que possíveis 

contextos podemos encontrar enfermeiros a trabalhar? 

M. - Em que possíveis contextos? 

I.- Sítios? Locais? Instituições? 

M. - Ah. Hospitais.  

I.- É a primeira coisa que ocorre. E outras? 

M. - Sei lá...Lares. Em sítios que, não concretizando, mas em sítios em que seja 

necessária uma supervisão mais especializada, de alguém competente, sei lá, 

concretizando não sei... mas... 

I.- Lares também enquadra isso. 

M. - Sim, é, ao fim ao cabo sim. 

I.-Ok. Agora entrando num bloco ligeiramente mais pessoal. O que é que acha que 

mudou em si quando entrou para cá há um ano e meio? 

M. - O que estou diferente dentro da área de enfermagem? 

I.- Não, enquanto pessoa mesmo. Se é que está diferente... 

M. - Eu acho que sim, acho que sim. Não sei exactamente concretizar, mas pronto estou 

mais competente ao nível da parte técnica e tudo. 

I.-Do ponto de vista como olha para o mundo hoje ou para as pessoas... 

M. - Eu por exemplo tinha muita dificuldade em lidar com as situações de final de vida 

e se calhar a enfermagem levou-me a ver as coisas um bocadinho diferentes e a 

ponderar como devia reagir e como não devia reagir e se calhar nesse sentido ajudou-me 

a ser uma pessoa mais assertiva. 

I.- Escolheu a opção de Paliativos? 

M. - Ainda ponderei ir. Por acaso gostei. Era para aí a minha segunda opção, mas 

pronto desta vez Complementares. 

I.-Tinhas alguma dificuldade em interagir com situações de final de vida... 

M. - Sim, sim. Sei lá e ao fim ao cabo, não sei mas olhar, ter sensibilidade para coisas 

que eu não tinha. 



I.- É capaz de concretizar uma ou duas situações em que ache que seja mais 

sensível agora? 

M. - Eu sempre fui uma pessoa que às vezes digo as coisas e sou um bocado bruta a 

falar e não tinha essa noção até entrar para aqui, porque sei lá  às vezes eu dizia as 

coisas às pessoas e as pessoas ficavam assim coiso, mas eu não reparava naquilo que 

suscitava nas pessoas e agora estou um bocado mais ponderada e percebo exactamente 

como é que a forma como falo ou a forma como me expresso que efeito é que vai surtir 

na pessoa que estou a falar. E se calhar estou um bocadinho mais ponderada e digo as 

coisas de outra forma  agora digo as coisas, explico e perceber melhor ao fim ao cabo.  

I.-O que é que lhe falta antes de mais? Imagine que estamos num cenário em que 

precisamos de pôr todos os estudantes a trabalhar. Precisamos mesmo, é o 

cenário... e na entrevista perguntam: “o que sabe fazer neste momento que é para 

saber onde é que a pomos a trabalhar”. O que é que diria do ponto de vista dos 

seus saberes? Após um ano e meio de cá estar... 

M. - Nefrologia que foi a área que eu...eu adorei estar em Nefrologia, acho que aprendi 

muito nesse estágio porque o professor exigiu mesmo muito de nós, exigiu que nós 

soubéssemos muita coisa e acho que foi muito importante e isso ajudou. Queria que nós 

soubéssemos desde a terapêutica toda que eles faziam até efeitos secundários, tudo, 

nesse aspecto acho que sim, a nível da terapêutica acho que sim, muito melhor. Mais 

coisas? Humm...não estaria apta para trabalhar nuns Cuidados Intensivos, acho que me 

falta muito ainda. 

I.- Mais uma coisa que saiba? Uma coisa que saiba fazer ou que diria “eu sou boa 

nisto” ou “eu nisto oriento-me”. Ou um saber ou uma competência ou... 

M. - Competeência? Hummm.... 

I.-Deixe-me colocar de outra forma:  algo que ache que precisa desenvolver até ao 

final do curso. Que é que lhe falta para ser uma boa enfermeira ainda... 

M. - A questão da autonomia. Ainda tenho muita necessidade de ter um professor ao 

meu lado a dizer, claro que a pessoa estando determinado tempo dentro de um serviço 

vê as coisas de outra forma, mas às vezes sento a necessidade de validar com ele porque 

é que é assim, porque é que não é, isso sem dúvida sinto falta. De mais 

competências...hummm... 

I.- Perguntava também que experiências importantes teve aqui na escola, 

momentos marcantes, porque esses momentos mudam-nos, não é? Momentos 



importantes desde que para cá entrou que tem a ver com a frequência do curso. 

Momentos importantes...  

M. - Mas durante o curso todo? Mas relacionado com o quê? 

I.-Momentos importantes para si. Não te quero canalizar nesta fase nem para a 

prática clínica, nem para a teoria. O meu trabalho não é sobre o estágio nem 

teoria. 

M. - Eu acho que os estágios foram os momentos mais marcantes deste percurso porque 

é mesmo ao fim ao cabo validar tudo aquilo que demos na teoria e passar para a prática, 

foram sem dúvida momentos mais marcantes sobretudo este último estágio que eu tive, 

mas aspectos... 

I.- Houve algum momento dentro do estágio, porque estágio são todos, alguma 

experiência concretamente que se lembre que possa ter sido importante para si? 

Fazer algo de forma diferente... 

M. - Por acaso, agora não falando de Hospital mas de Centro de Saúde tive uma 

situação interessante que foi, lá puseram-nos a dar vacinas e terapêutica injectável e eu 

não tinha ideia da representação que isso cria nalgumas pessoas, a própria vacina e sei lá 

aquilo para mim , eu também habituada a agulhas, mesmo já na minha infância sempre 

fui habituada a tirar sangue e tudo e nunca tive muitos problemas e eu via pessoas 

adultas, sei lá com 40 e tais até se fosse preciso, a entrar dentro de uma sala e entravam 

na boa e não sei quê e depois de repente quando assim que viam a agulha e eu com a 

agulha na mão ficavam pequeninos e parecia que aquilo era horrível e tapavam e  tive 

uma situação... 

I.-Estava com a agulha na mão? 

M. - Sim, estava com a agulha na mão e disse “Ah, pronto” e pedi autorização à 

enfermeira para dar e pegava e tive a situação mesmo de um senhor que tapou com o 

braço e disse “Ai,ai, eu tenho muito medo e não sei o quê” , até fiz uma interacção sobre 

isso, porque achei super interessante o homem a fugir e teve que ir lá a enfermeira 

sentá-lo e “não seja piegas, sente-se lá aqui” e pronto e lá lhe dei. Mas não tinha a noção 

e até fiquei com essa noção que as pessoas têm medo das agulhas. 

I.- Outra questão agora. Dizem muitas vezes, diz-se frequentemente que existe uma 

discrepância grande entre a teoria da escola e a prática que vivem os alunos. Como 

reage a esta afirmação? 

M. - Ah, sem dúvida, acho que sim. Concordo, concordo plenamente. Concordo 

plenamente porque por exemplo na escola ensinam-nos a puncionar de preferência com 



luvas e o que eu vi  foi gente a meter um abocath sem luvas, sem protecção nenhuma. E 

depois a própria experiência que a pessoa vai ganhando, ao fim ao cabo vai adquirindo 

formas de trabalhar que são próprias, não tem de ser da forma como deram na escola, 

mas se calhar a forma como ela considera que foi mais correcta ou porque X ou Y disse 

e que ela adoptou como sendo a sua forma de trabalhar. 

I.- Como é que se sentiu, nas circunstâncias onde achou que aquilo que estava a 

fazer era um bocadinho diferente ou muito, daquilo que a escola tinha ensinado ou 

preconizado? Como é que geriu isso dentro de si? 

M. - Dentro de mim, foi um bocadinho .... foi um confronto ao fim ao cabo porque é 

estar a decidir entre aquilo que foi dado e é dado como certo e correcto e aquilo que 

depois se faz na prática. Não sei , eu senti-me confusa nessas situações. 

I.- E o que fazia nessas situações? 

M. - Nessas situações normalmente falava com o professor, porque é que era assim, 

primeiramente tentava perceber porque é que se fazia assim, porque é que na escola se 

dava de uma maneira e na prática se fazia de maneira diferente, ele depois dava a 

explicação lá dele e pronto e tentava-nos explicar porque é que a situação era feita assim 

lá. E pronto ao fim ao cabo, se calhar depois acabava por fazer da maneira como os 

enfermeiros lá faziam porque não sei, não era ter medo que eles me fossem repreender, 

se calhar era um bocadinho ter medo que eles me fossem repreender por fazer assim ou 

depois perguntar “Ai, mas porque é que estás a fazer assim?” e eu, sei lá, não sabia 

responder e dizer “ ah, foi assim que me foi ensinado na escola” mas depois eles davam 

a maneira, o ver deles sobre aquilo e até achava que estava correcto. 

I.-Ia  só perguntar uma coisa, estamos a entrar mais nos estágios, quando entrou 

em estágio como é que foi vestir a bata a primeira vez? 

M. - No 1ºano? Foi um grande momento. Senti-me assim importante (risos) porque ... 

I.- Lembra-se da primeira vez que lhe chamaram “senhora enfermeira”? 

M. - Ah, foi tão giro (risos). Senti-me orgulhosa. Acho que tive mais esse impacto, não 

sei, não tenho tão presente o primeiro estágio, mas neste segundo estágio em que tive 

mesmo, veio uma senhora falar comigo, acho que era mãe de uma senhora que estava lá 

internada e veio ter comigo com uma questão, como se eu fosse enfermeira do serviço 

“Ah, Senhora Enfermeira explique-me lá isto e não sei quê” e eu a partir desse momento 

tive que assumir o papel de praticamente de enfermeiro e explicar o que se passava com 

a pessoa, realmente até foi com uma senhora que tinha sido minha doente e então era 



mais do que minha obrigação dizer o que se estava a passar com a senhora e como é que 

ela tinha estado durante o dia e eu aí, senti-me muito bem (risos). 

I.- E você olhaste para si de uma forma diferente? Ou sentiu-se de uma forma 

diferente? 

M. - Senti-me de uma forma diferente, sim. 

I.-Consegue só concretizar um bocadinho em que medida é que se achou diferente? 

M. - Senti nessa altura que já tinha um estatuto perante uma sociedade que era 

respeitado , tinha passado daquele nível, a senhora não sabia que era aluna estagiária e 

senti-me mesmo...senti-me valorizada. Senti que a minha opinião naquela situação 

contava bastante para a pessoa, neste caso a filha, tirar as suas conclusões e saber como 

é que devia agir com a mãe. 

I.- Nas práticas clínicas tem falado mais dos contextos hospitalares... 

Hospital/Centro de Saúde... como é que foi? O que é que gostou, o que não gostou? 

O que é que preferiria para trabalhar? 

M. - Preferia sem dúvida o hospital. 

I.-O seu discurso tem estado mais centrado no hospital. Porquê? 

M. - Gosto muito mais de Hospital, o ano passado fiz ao contrário tive primeiro Centro 

de Saúde e depois Hospital, uma das coisas que eu notei foi como tive primeiro Centro 

de Saúde dei muito mais de mim. Foi muito mais desgastante para mim fazer primeiro 

Centro de Saúde, era o primeiro estágio, tinha que dar muito de mim no primeiro 

estágio, depois fui para o Hospital muito mais cansada, já em final do ano, já nem 

aguentava e tive que tentar dar o meu melhor mas correu muito melhor o Centro de 

Saúde. Este ano como tentei que fosse ao contrário, tentei que fosse primeiro o hospital, 

porque eu tenho consciência de que no hospital temos muito mais capacidade de 

aprender sobre várias coisas, são trabalhos diferentes ao fim ao cabo, enquanto que no 

Centro de Saúde estamos ali mais no sentido de aconselhar, de... Parece tudo mais 

teórico, ali no hospital temos que ter muito mais prática, muito mais forma de nos 

desenvencilharmos, relacionar as coisas, relacionar patologias, relacionar tudo e ao fim 

ao cabo acabamos por ter a parte que temos no Centro de Saúde, numa área diferente . É 

diferente, se eu tivesse de trabalhar, trabalhava no hospital. 

I.- Teve a oportunidade de no Centro de Saúde de ir a casa de pessoas? Como é 

que é isso de entrar em casa das pessoas? 

M. - É interessante, é interessante porque ao fim ao cabo, o enfermeiro com que a gente 

costuma ir, o enfermeiro dos Cuidados Continuados, já é visto como uma pessoa que é 



quase amiga da família e entra ali e pronto as pessoas abrem a porta e têm uma relação 

muito próxima com o enfermeiro e ao fim ao cabo acabam por transmitir isso também 

para nós e depois a própria enfermeira apresenta-nos e diz “esta é agora a aluna que vai 

ficar comigo” e pronto a pessoa abre-se naturalmente. 

I.-Mas então em casa do outro, normalmente é o outro que vai à “nossa casa”, o 

hospital... 

M. -  É diferente, é entrar dentro do mundo da pessoa, entrar dentro do espaço da 

pessoa, é ver como é que ela vive, que condições é que tem, ao fim ao cabo é a bolha 

pessoal de cada um e estamos a entrar dentro dessa bolha, sei lá,  por um lado é bom 

porque permite-nos muito mais contacto com a pessoa e por isso muito mais relações de 

amizade e tudo mais, se por exemplo eu agora encontrasse alguém a quem eu fui a casa 

no Centro de Saúde era capaz de vir ter comigo e de me cumprimentar e tudo mais do 

que aquelas que tive em Hospital, já nem se lembram de mim , também estavam noutros 

contextos, era diferente e também tinham outras patologias se calhar estavam mais 

doentes, era diferente. 

I.- Que grandes dificuldades encontrou no seu estágio? De uma forma geral ou se 

quiser concretizar num deles... 

M. - Eu senti muita dificuldade, um dos aspectos foi na transmissão da informação que 

nós tínhamos que passar para o paciente, às vezes sentia-me ali um bocadinho, não sabia 

se o que eu ia dizer se adequava, se ia entrar para outros campos e não queria estar a 

criar na pessoa determinadas concepções. Pronto, depois ao nível das técnicas, falta de 

prática ainda, na execução das técnicas.  

I.-Em estágio viveu situações diferentes com grupo de colegas ou sozinha só com os 

enfermeiros. O que é que foi para si uma experiência mais interessante? Mais 

produtiva do ponto de vista da aprendizagem? 

M. - Eu acho que foi mais vantajoso estando com os colegas, porque por um lado eles 

partilham as coisas que aprendem e nós com eles, trocamos impressões e com o 

enfermeiro sozinho, por exemplo o dos Cuidados Continuados, é diferente porque há ali 

uma fase em temos primeiro que nos apresentar e depois ele tem que perceber 

exactamente aquilo que nós sabemos, parece que estamos ali a ser avaliados 

directamente e no outro não é tão prevalente essa visão e até parece,  pelo menos eu fico 

mais restringida quando estou ali com o enfermeiro sozinha do que com os meus 

colegas. 



I.-  E o que é que os enfermeiros do serviço esperam de si? Ou dos teus colegas? O 

que é que esperam de vocês? 

M. - Ao fim ao cabo eles esperam que nós já tenhamos algum estofo a nível teórico, eu 

acho que a maior parte deles não espera que nós estejamos muito desenvencilhados na 

prática. Esperam sim que nós saibamos explicar porque se faz assim e não de outra 

maneira, mas não que saibamos manejar X ou uma sonda ou outra coisa qualquer. 

Esperam ao fim ao cabo uma boa postura de nós, que não vamos para lá fazer tudo o 

que nos apetece. 

I.-E os utentes, o que esperam os utentes de si? 

M. - Depende dos utentes (risos). Alguns esperam que nós lhe digamos tudo o que eles 

têm, por exemplo quando um doente não tem certeza do seu diagnóstico, faz perguntas e 

faz perguntas que se calhar não fazia ao enfermeiro porque  sabe que ele não lhe vai 

dizer mas a nós tenta ali entrar para ver se a gente descai. 

I.- Teve essa experiência? 

M. - Tive. Era um senhor que não sabia que patologia renal é que ele tinha, ele queria 

saber tudo e mais alguma coisa e como é que era e se tinha que fazer hemodiálise e 

como é que era e sedoía muito e não sei o quê, e pronto eu expliquei-lhe ao fim ao cabo 

tudo o que, mas ele queria saber mesmo informações específicas e o diagnóstico ainda 

estava em aberto e eu tentei muito não entrar por aí, não fosse fazer alguma coisa mal. 

I.-Como é que contornou? 

M. - Ao fim ao cabo, dei-lhe uma resposta um bocado vaga, disse “Olhe tem que pedir 

esclarecimento ao médico ele saberá melhor falar sobre isso, ainda não tem certeza do 

seu diagnóstico e pronto tem que esperar”, foi a resposta que eu lhe disse. 

I.- Um último tema. O que é que gostava de trabalhar, nesta altura o que é que lhe 

chamava a atenção, se acabasse o curso agora qual era a área que privilegiaria? 

M. - As minhas experiências ainda foram poucas, mas eu gostei muito da Nefrologia, 

gostei, a equipa também contribuiu para isso, gostei muito da área da Nefrologia, acho 

que nunca iria para uma Medicina, é um bocado pesado, não sei, a minha experiência de 

Medicina também não é muito boa se calhar por isso é que  não responderia. Sei lá, 

acho que nunca iria para uma Ortopedia, porque tenho uma colega minha que foi para 

Ortopedia e acho que aqueles instrumentos não eram muito bonitos de se ver e a 

própria..., também é pesado, também é por aí. 

I.- Hospital... e concretamente dentro do hospital? 

M. - Nefrologia e concretamente mesmo na Hemodiálise, gostei muito de lá estar. 



I.- Como é que está a ver o emprego para daqui a 2 anos, perspectivas de 

empregabilidade como vê? 

M. - Agora estou um bocadinho na expectativa, vamos lá ver como se vai desenvolver. 

Tivemos aquela acção sobre o que vinha aí, não é os seminários é os....o ano passado,  

mas pronto espero encontrar emprego dentro de uma área que goste e na qual gostaria 

num sítio onde já estivesse estagiado. 

I.- De que é que depende você arranjar emprego numa área que goste? 

M. - De que é que depende? Depende de se eu gostar de ao fim ao cabo do que vou 

fazer, da equipa com quem vou trabalhar. 

I.- De que é que depende chegar lá, trabalhar nesse sítio onde gosta, ainda para 

mais, num contexto onde há dificuldade? 

M. - É assim, eu acho que nesse caso se já tiver estagiado lá, vai contar muito o meu 

empenho e forma como eu mostrar o meu valor perante os profissionais. 

I.-Depende de si, então nessa medida? 

M. - Sim, sim, acho que sim. Ao fim ao cabo acho que é isso, porque o emprego está tão 

mau que ...não sei. 

 

 


