
  

Entrevista 2.11 - Luisa 
 

(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 - A primeira coisa que eu perguntava era... no ano passado perguntei o que é que 

era isto de ser enfermeira? Qual é a sua ideia este ano? 

L. - A minha ideia continua sempre a mesma porque o meu objectivo (hesitação) temos 

que (hesitação)... é preciso ajudar as pessoas mas para ajudar as pessoas tinha que ter 

algum conhecimento, para tal, vim cá estudar que é para concretizar o meu sonho. 

Cuidar das pessoas que precisam de ser cuidadas e não têm conhecimento para tal. 

I - Ajudar as pessoas e disse conhecimento. Os enfermeiros têm conhecimento? 

L. - Para os enfermeiros fazerem um determinado... cuidar ou tratar da pessoa têm que 

estudar, têm que saber como intervir como... por exemplo uma intervenção… A 

promoção da saúde para ajudar uma pessoa têm que saber, têm que colher informação 

antes de... 

I - Se tivesse que descrever a alguém, a um amigo ou a uma amiga, áreas que um 

enfermeiro tem, o que é que dizia? Em que áreas é que um enfermeiro tem que ter 

conhecimentos? 

L. - Em que áreas... eu acho que o enfermeiro tem conhecimento um pouco de tudo 

apesar de... não aprofundar muito, mas tem um conhecimento um pouco de tudo 

(hesitação)… Como é que eu vou explicar isto…(pensa) 

I - Ainda assim, não aprofunda, mas há áreas em que tem conhecimento. Quer 

dizer algumas dessas áreas? 

L. - Sim. Lidar com o corpo humano, principalmente a área, o enfermeiro tem muito, 

muito conhecimento sobre essa área. Eu acho que é importante e é isso que as pessoas 

precisam. Não só de tratar dos orgãos ou de tal patologia, mas também de cuidar da 

pessoa psicologicamente porque isso ajuda na recuperação, que é importante. 

I - Para que é que existem os psicólogos então? 

L. - Eu acho que o enfermeiro tem um bocadinho desse, só que não... não existe uma 

área específica a dizer... não sei dizer isso… 



I - Ok. Como é que acha que... a sua ideia sobre a profissão. Como é que acha que 

a sociedade vê a profissão? Socialmente, como é que os enfermeiros... 

L. - Socialmente, penso eu, a sociedade ainda vê os enfermeiros como auxiliares dos 

médicos e não é. Porque os enfermeiros têm tanto conhecimento como os médicos; 

apesar da diferença que existe mas eles acham que os enfermeiros não têm o 

conhecimento que têm, ou que nós adquirimos na escola, nunca sabem disso porque 

nunca convivem de perto para saber aquilo. 

I - Porque é que acham isso?  

L. - Acham isso porque o enfermeiro ainda não tem essa autonomia, porque há pouco 

tempo que a enfermagem passou a ser como uma licenciatura, acho que é por causa 

disso. Para ter outra visão é preciso tempo, é preciso também ter uma certa autonomia 

no hospital porque os enfermeiros não estudam só a parte da terapêutica como fazem no 

hospital, fazem mais do que aquilo que fazem, penso eu. Eu acho que se eles têm um 

bocadinho de autonomia no hospital isso passa a ser visto com outra visão, o enfermeiro 

passa a ter outra... 

I - Outra visão da parte de quem? 

L. - Da sociedade. Passa a conhecer que o enfermeiro é capaz... o enfermeiro tem tanto 

conhecimento para... não só terapêutica. 

I – Portanto, diz que a sociedade ainda hoje os vê um bocadinho como auxiliares? 

Como é que se sente em relação a isso? 

L. - A mim...isso não... (hesitação) não julgo ninguém. Cada um é livre de pensar, ou de 

achar como uma determinada situação ou um determinado assunto, eu vou fazer porque 

eu gosto... não interessa (hesitação) o que os outros acham, eu vou fazer isso não para 

ter um... 

I - Uma opinião? 

L. - Sim, eu respeito os outros porque nós não podemos contar só com as nossas 

opiniões. Mas o meu objectivo é ver se ultrapassa daquilo que pronto, estão a fazer a 

leitura, porque eu acho… 

I – Ok. Já falámos sobre o que acha da profissão, o que é que a sociedade acha... E 

as pessoas que a rodeiam? Aquelas pessoas que são os seus amigos, a família, o que 

é que eles acham neste momento sobre a enfermagem? Sobre o vir a ser 

enfermeira? 

L. - Eu acho que a partir de agora... eles tinham outra visão diferente do que é que é 

uma enfermeira porque não tinham nenhuma pessoa de perto dedicada…à enfermagem 



e já interiorizaram diferente do que é que é uma enfermeira, que uma pessoa tem certo e 

determinado conhecimento e outra cultura e sabe lidar com as pessoas... acho que têm 

uma visão diferente. 

I - Porque é que mudaram, na sua opinião?  

L. - Não sei porquê… 

I - As pessoas que a rodeiam este ano mudaram a sua opinião. O que é que 

contribuiu para elas mudarem de opinião?  

L. - Acho que contribui um bocadinho porque também vou crescendo, com tempo vou 

ganhando mais conhecimento, há certas coisas que eu demonstro que não é assim... 

(pensa) num contexto muito simples e percebem e reconhecem, acho que é por causa 

disso. 

I - Ok. Pode ter contribuído então, para mudarem de opinião? 

L. - Sim, Sim. 

I - Com que tipos de profissionais o enfermeiro trabalha? É capaz de dizer? Se 

tivesse que explicar a alguém, com que outros profissionais trabalha o 

enfermeiro... Quais é que diria? Com que outras equipas de profissionais? 

L. - Eu acho que os enfermeiros trabalham mais com auxiliares, porque os médicos 

raramente estão... não sei, porque eu também tive muito pouco contacto com o hospital, 

acho que as pessoas com que eles falam um bocadinho... falam com os médicos quando 

uma pessoa está muito doente e precisa de fazer um exame, vem falar com a enfermeira 

depois de acabar eles ficam na sala deles ou no local deles e só se um enfermeiro têm 

uma grande relação é que conversam mais mas eu acho que tem mais relação com...para 

beneficiar o doente. 

I – Os auxiliares. E que outros grupos profissionais? 

L. - Com os outros grupos profissionais também têm, com os fisioterapeutas que 

também querem saber a evolução dos doentes às vezes têm uma relação porque querem 

seguir tudo e vão-se aproximando das enfermeiras. Depois os médicos, porque estão 

sempre naquela diferença, ele é enfermeiro eu sou médico... 

I - Que diferença é essa? 

L. - Não sei, porque ele é médico, estudou mais ou sabe mais que pronto... não sei, não 

vou julgar nem vou dizer nada em relação a isso. Mas isso depende de pessoa para 

pessoa, da educação da pessoa. Há médicos que lidam com a enfermeira como se 

fossem enfermeiras, não há esse tipo de mostrar que eu sei mais, eu estudei mais, temos 



níveis diferentes e há outros que não, nem sequer falam como deve ser, nunca encaram 

a enfermeira, falam como se fosse... 

I - E porque acha que isso acontece? Não lhe estou a pedir para julgar, não tem 

que dizer que é bom, que é mau, que eles são bons ou que são maus. Mas... porque 

é que acontece? 

L. - Isso acontece porque nós, enfermeiros, ainda não demonstrámos que somos 

capazes, temos que demonstrar. Nós é que temos que ganhar a nossa autonomia, não 

mostrar ao médico que eles sabe tudo porque nós também sabemos um bocadinho. 

I - Já me disse que uma enfermeira trabalha com médicos, fisioterapeutas, 

auxiliares. 

L. - E também trabalham… algumas enfermeiras que falam com empregadas de 

limpeza, estabelecem relação, mas isso é raro. Exemplo, no hospital, não vou chamar o 

nome, a enfermeira era muito confidente das empregadas de limpeza, falava muito com 

ela, não sei... Também isso é a educação daquela enfermeira, isso depende de pessoa 

para pessoa. 

I - Ia perguntar, o que é que distingue os enfermeiros das outras equipas, o que é 

que distingue a prática dos enfermeiros ou o trabalho dos enfermeiros em relação 

aos fisioterapeutas, aos médicos, aos auxiliares... 

L. - Um enfermeiro já trata uma pessoa como um todo...E a pessoa….Trata…. vou falar 

de mim, não vou avaliar os outros... 

I  - Sim, é a sua opinião que interessa. 

L. - Eu acho que o enfermeiro trata a pessoa como se fosse a ele, entre aspas, porque 

não é só tratar naquele momento mas tratar da pessoa... 

I - E as outras equipas não trabalham assim? 

L. - Trabalham, trabalham. Os auxiliares também trabalham mas não tem conhecimento 

que uma enfermeira tem. 

I - E os médicos, não trabalham? 

L. - Os médicos trabalham mas não estabelece muita relação com eles... 

I - Então o quê que distingue os enfermeiros dos outros? 

L. - Os enfermeiros tratam mais holisticamente. Cuidam da pessoa como humano em 

relação aos outros profissionais. 

I - Os outros não trabalham... 

L. - Trabalham, mas os enfermeiros trabalham mais nesse sentido. E o psicológico, 

nunca esquecem que eu acho que era importante os outros também trabalharem. As 



fisioterapeutas também trabalham mas trabalham mais no sentido de reabilitar a pessoa 

e pronto... Eu tive muito pouco contacto… 

I – Ok…Então e agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal: Em que é que a 

Luisa está diferente do ano passado? De há um ano para cá, depois de ter passado 

aqui um ano, já ter ido para a prática, em que é que está diferente? Seguramente 

está diferente... 

L. - Eu acho que estou diferente em tudo porque vou ganhando os conhecimentos e isso 

faz com que... vou ter que pensar para dizer isso. Lidar com as pessoas que... é diferente 

porque não tinha experiência, nunca toquei numa pessoa agora quando fico próxima de 

uma pessoa parece que sou eu, aquela pessoa igual a mim, eu também posso estar 

naquele estado, não contando com isso mas aquela pessoa... tenho que tratar dessa 

pessoa porque essa pessoa precisa de ajuda. Se tivesse os conhecimentos, se calhar não 

estaria a pedir. Mesmo que estivesse a pedir, a pessoa sempre precisa do outro, 

precisamos sempre um do outro. 

I – Acha que está diferente neste aspecto mas já dizia antes que queria ajudar os 

outros. 

L. - Sim mas eu acho que ganhei mais sentimento em relação ao outro, tinha, mas agora 

cresceu mais. 

I - E há alguma outra característica em que esteja diferente ou vê alguma coisa de 

forma diferente? Agora olha para as coisas e vê alguma coisa de forma diferente? 

L. - Sim, agora vejo as coisas diferentes, não tenho ainda muito conhecimento, mas 

quando vejo as coisas posso analisar sem falar com a pessoa, tenho uma visão 

diferente... 

I - Quer dar um exemplo, quando vê as coisas, pode analisar? Quer dar algum 

exemplo que se esteja a lembrar, uma situação ou de alguém que tenha visto no seu 

dia-a-dia? Uma coisa que veja... que tenha visto para analisar de forma diferente? 

L. - Sim, principalmente... (imperceptível) ...psicológico, quando uma pessoa está muito 

em baixo, quando uma pessoa precisa de ajuda e quer falar (hesitação) quer falar mas 

não... não consegue... quando a pessoa precisa de falar ou precisa de ajuda... por 

exemplo, uma coisa simples: dispneia; eu percebo logo, são coisas pequeninas penso eu. 

I - São coisas importantes. Ia perguntar outra coisa. Já se sentes um bocadinho 

enfermeira? 

L. - Ainda não, ainda sou pequenina... 

I - Já vestiu uma bata? 



L. - Já. 

I - Como é que foi essa experiência de vestir uma bata a primeira vez? 

L. - Foi uma experiência única porque quando a pessoa está com bata ganha... a pessoa 

obtém imensa responsabilidade porque as pessoas começam a tratar como se fosse 

já...uma enfermeira, eu ainda não sei nada, como responder aquela pessoa? Eu sou aluna 

e essa pessoa o quê que está a pensar de mim? É aluno mas já está cá, está a tocar em 

mim, tem alguma experiência? Vão-me fazer mal. 

I - E o que é que sentiu? 

L. - Eu sinto medo, sinto medo porque eu acho... é bom ir ao hospital cedo para a pessoa 

saber se é isso que eu quero ou não. Se eu quero lidar com um ser humano, é mesmo 

isso que eu quero? Por outro lado eu acho que não porque as pessoas...(pausa) fazer uns 

certos cuidados, tipo terapêutica, ainda não vimos uma certa... grande informação, eu 

acho que é um bocadinho… 

I - É bom para os estudantes e menos bom para os doentes? 

L. - Sim, porque os doentes começam a pensar muitas coisas também não temos que ver 

só para nós, eu sei que se nós não passarmos por essa experiência nunca vamos 

aprender. 

I - Vocês também administram medicação mas com supervisão de outros... 

L. - Sim, sempre. É isso que estou a dizer, mesmo com supervisão eles têm sempre 

aquela... 

I - Os doentes? 

L. - Sim, que estes ainda não têm experiência. Mesmo estando uma enfermeira ao lado e 

depois quando a enfermeira vai embora começam a falar "mas já sabe não sei quê?" 

Começam a perguntar para saber... mesmo se nós respondermos correctamente, os 

doentes ainda ficam assim porque nós...para eles não sabemos nada, nada, só acabando 

o curso mas há outros que não pensam assim. 

I - E ganhou confiança, nestas práticas clínicas que fez. Já ganhou confiança? 

L. - Sim já, já ganhei confiança, isso sim... apesar de ter medo de cometer algum erro 

mas já. 

I - Quando as pessoas a tratam, ou tratavam por Sra. Enfermeira como era o 

sentimento? 

L. - Eu sentia-me (risos) um bocadinho mal porque ainda não sou enfermeira e eu dizia 

"eu sou aluna, não sou enfermeira, sou estudante", sentia-me um bocadinho mal porque 



eu acho que isso é uma responsabilidade de enfermeira e eu não tenho nenhuma 

experiência… 

I- Se perguntassem o que é que já sabia enquanto enfermeira, o que é que diria... 

se tivesse que se apresentar "olá eu sou a Luisa, estou no segundo ano e já sei..." o 

que é que diria? 

L. - Já sei fazer uma colheita de dados, já sei fazer uma avalição...sinais vitais que é 

muito simples, básico, já sei... observar, era como aquilo que eu estava a dizer... não sei 

muitas coisas de diagnóstico porque ainda não sei nada mas tento ter um bocadinho de 

noção do que se está a passar para tentar explicar…. em relação à pessoa. 

I - Já sabe fazer colheita de dados, observar, mais alguma coisa? Avaliar sinais 

vitais, mais alguma coisa que pudesse dizer que já sabia? O que é que já sabia? 

L. - Acho que a pessoa nunca sabe, acho que a pessoa está constantemente a aprender... 

I - A pessoa sabe, fica é a saber mais coisas, mas já sabe algumas. E esta adaptação 

à escola? Que diferenças em relação ao secundário? Se tivesse que dizer a alguém 

que está no secundário, em que é que dizia que isto é diferente? 

L. - É diferente em relação às pessoas porque nós nunca nos conhecemos... no 

secundário também nunca nos conhecemos, nunca temos contacto... mas é diferente, as 

pessoas aqui estão mais preparadas, é o meu objectivo, eu vim para tal, eu vou centrar-

me mais nisto enquanto no secundário cada um vai escolher a sua área e as pessoas 

aproximam-se menos... 

I - Ai é? Acha que aqui as pessoas convivem menos, os alunos... 

L. - Não, convivem mas só que estou a dizer em relação ao secundário, é diferente. 

Penso eu, é a experiência que eu passei, acho que é diferente. 

I - Ia perguntar outra coisa... Perguntei em que é que estava diferente. O que 

precisa de mudar…Para ser enfermeira, o que é que precisa de mudar em si, para 

ser enfermeira? 

L. - Eu acho que a mim falta muito, o básico, que é o português, falta muito... eu sou, 

penso eu, sou muito sensível e eu nunca vejo o meu nível principalmente no estágio não 

me via diferente das pessoas que estavam lá, eu penso que todos nós somos humanos e 

somos iguais, já somos diferentes mas eu acho que preciso de dizer "eu sou aluna", por 

exemplo chamaram-me à atenção a isso que eu... principalmente os trabalhos que eu não 

tinha que fazer, que tinha que ser a auxiliar, fazia eu mas eu penso que quando eu 

estiver no serviço posso fazer aquele trabalho, não é como sendo enfermeira... é 

trabalho dessa pessoa, tenho que deixar para ela, acho que tenho que crescer nessa parte. 



I - Precisa de crescer nessa parte, que é...?  

L. - Que é perceber o meu nível, o que é que tenho que fazer ou não, onde é que tenho 

que ficar ou não, tenho que saber distinguir, eu sou aluno não sou auxiliar, por exemplo 

chamavam-me à atenção a isso porque há coisas... mesmo quando não tinha nada para 

fazer, já tinha estado com os doentes, quando tinha uma coisa para fazer eu ia fazer. 

I - O quê por exemplo? 

L. - Por exemplo ajudar o doente, deambular com o doente fazer a cama, ia fazer isso. 

Às vezes não era o nosso horário, ou não éramos sempre nós que tínhamos que fazer 

mas quando eu não tinha nada para fazer eu fazia aquilo. 

I - Então e precisa de mudar? Precisa de mudar isso? Mais alguma coisa que 

precise de melhorar? 

L. - Por exemplo a minha postura também... 

I - Porquê, o que é que tem? 

L. - Não sei, chamaram-me à atenção a isso também mas eu... 

I - O que é que acha que poderia ser melhor, aqui na organização da escola para os 

estudantes? Vocês são estudantes, têm necessidades... alguma coisa que pense que 

se poderia melhorar? Para a escola funcionar melhor e atender melhor os alunos? 

Para os alunos serem melhores enfermeiros. 

L. - Penso que em termos dos conteúdos eu acho que tem que se reforçar mais... não na 

área psicológica que é importante, que nós estamos constantemente a trabalhar nessa 

área mas eu termos de conhecer mesmo o corpo humano, eu acho que como enfermeira 

poderiam aprofundar mais, apesar de já estarmos a tirar o lugar que não é nosso, é do 

médico, mas eu acho que era para implementar mais o saber nessa área, acho que era 

importante. 

I - Porque diz que estamos a tirar o lugar do médico? 

L. - Porque quando estamos a estudar de mais, o que não é nosso, o que não vamos 

exercer nunca podemos dar opinião no momento em que não é necessário, acho que já 

estamos a falar do que não é nosso. Acho que não deveria haver limitação, como sendo 

na área da saúde, estamos a lidar com o ser humano, é deles que vamos tratar, acho que 

não devia haver limitação. 

I - Devia ser mais aprofundado o conhecimento? 

L. - Sim, penso eu. E não tinha que ser acessório, tinha que ser algumas coisas que 

temos como acessório, eu acho que é importante...Pronto, é acessório porque não é 

nosso… 



I - Algum conteúdo em particular? 

L. - Por exemplo os exames, exames médicos, algumas coisas... ah, vamos passar só 

esse slide mas nós não vamos executar essa técnica, não é nosso, ou aprofundar uma 

ordem sabemos na ordem geral mas não aprofundamos porque nós não vamos fazer essa 

avaliação. Nós só vamos fazer colheita de dados, estar com o doente, verificar os sinais 

que é para poder alertar. Eu acho que nós podíamos aprofundar mais porque é um ser 

humano com que estamos a lidar. 

I - Mais coisas... e em relação às práticas clínicas. As práticas clínicas 

corresponderam às suas expectativas? 

L. - Sim, correspondeu, o que eu fui fazer agora, o último, correspondeu. 

I - O último? Foi em Setembro, não? 

L. - Sim, foi em Setembro. 

I - O que é que chamou mais à atenção ou o que é que gostou mais, ou que é que 

achou mais importante nesse estágio? 

L. - Nesse estágio, o que eu achei mais importante... é executar as técnicas, o professor 

estar sempre a fazer perguntas, está sempre a explicar as coisas, quando acontecia logo 

explicava ou não explicava, perguntava e eu fazia exercicios, tinha que saber as coisas, 

respondia logo, tinha que saber, não era chegar, assistir a uma consulta de médico eu 

acho que isso não... se nós nunca vamos dar uma consulta, é bom nós sabermos, para ter 

noção do que os utentes vão dizer mas ficar 2 ou 3 horas numa consulta, acho que não... 

I - Então, que outras situações? Com doentes, alguma coisa que se lembre, um 

momento importante ou um momento intenso que tenha acontecido, uma 

experiência importante com um doente. Lembra-se de algum doente em particular, 

coisas que tenham sido importantes. 

L. - Lembro-me sim, há um doente... (hesitação) não sei... Não conhecia a senhora, mas 

começou a explicar a vida dela, eu acho que era importante... disse que nunca desabafou 

com ninguém e tem a filha, contou-me a história dela, disse agora que me contou ficou 

bem e eu acho que isso é importante e ela a partir dali começou a ficar bem, eu vou lá e 

ela está sempre contente...não digo que lhe trouxe umas coisas ou melhoria mas eu 

passei a vê-la diferente, porque tinha uma coisa que não conseguia, que gerava…Tinha 

uma coisa que a chateava muito…mas era capaz de…marcou-me muito, ela passou a 

tratar-me por... ela não me trata por Luisa, trata-me por Luisinha e o professor disse 

"Luisinha?" e eu disse sim, eu sei que a Luisa pode chamar-se também por Luisinha, o 



professor pensou que eu é que disse para me tratar como me tratam em casa e ela disse 

"não" a iniciativa foi minha, mas o professor nunca descobriu... 

I - Ia perguntar mais duas ou três coisas. Como foi a sua relação com os outros 

enfermeiros? No serviço havia enfermeiros, como era a sua relação ou a relação 

dos estudantes com os enfermeiros do serviço, como é que era isso? 

L. - Eu sempre tive boas relações - mesmo há enfermeiras - é normal, andam 

cansadíssimas às vezes não têm tempo, nós queremos saber tudo, estamos sempre atrás 

deles quando temos uma dúvida vamos logo e elas às vezes não respondem bem, mas eu 

compreendo perfeitamente, acho que eu tive boas relações apesar de outros não… 

julgam, pronto, que eu como estou sempre assim, não quero falar, não falo, quando há 

uma situação ou há uma reunião nunca falei. 

I - É mais reservada? 

L. - Sim, fico muito inibida por falar em português e há muitos acham que eu não sei 

nada, depois tive num estágio em Setembro e... pronto, o professor começou a verificar 

isso e viu que era diferente e eu falava... (imperceptível) ...vi mesmo que isso me vai 

afectar, porque neste curso eu preciso mesmo de falar. 

I - Exactamente. Percebeu que precisava de falar mais, de se expôr mais.. 

L. - Exacto, demonstrar que eu sei aquilo e isto. Mas depende, também depende da 

relação que eu estabeleci com a pessoa mas mesmo sendo obrigatório não falo mesmo. 

Mas tive boas relações com os enfermeiros. 

I - E com os doentes, estabelecia relação, como é que era isso? 

L. - Facilmente. Eu tinha (hesitação) chegava um doente, estabelecia uma relação, não 

sei como mas... 

I - Sentiu alguma dificuldade nas práticas clínicas, alguma... coisas que até possa 

ter melhorado, sentiu alguma dificuldade quando foi para o estágio? 

L. - Senti muitas dificuldade em termos de elaborar histórias clínicas senti muita 

dificuldade em português, eu tinha bagagem, não sabia como escrevê-lo porque tenho 

um vocabulário muito vago, não sabia e há muitas coisas que até hoje não consigo e isso 

vai ficar comigo, eu acho, às vezes deixa-me triste... 

I - Dificuldade na expressão…escrita?... 

L. - Sim, é dizer mesmo as coisas como deve ser. Senti e ainda sinto um bocadinho. 

I - E resolveu isso? Melhorou? 

L. - Sim, penso que sim. 

I - Como? De que forma é que melhorou? 



L. - Estive a ler muito, e no último estágio que eu tive tinha sempre histórias para fazer, 

tinha muito. História mesmo, cada doente que eu tinha. A professora mandava fazer a 

história e eu fazia tudo. Eu acho que a partir daí evoluí muito. 

I - E com os colegas? Essa relação, como é que foi? Aconteceu bem, alguma coisa... 

L. - Aconteceu. Na primeira não aconteceu bem não sei porquê. De me inibir muito e 

também... fiquei muito admirada quando aconteceu no último dia da avaliação as 

minhas colegas disseram que eu não ajudava e, onde fui chamada que eu não podia 

fazer muito porque eu fazia coisas a mais, fiquei muito...mas dou-me bem com os meus 

colegas, sempre. 

I - E já agora outra coisa, não fez só prática clínica no hospital... 

L. - Sim, fiz no centro de saúde também. 

I - O que é que lhe chamou à atenção no centro de saúde? 

L. - No centro de saúde preparei-me lá, como é que eu vou saber lidar com esta pessoa 

que veio hoje fazer o tratamento, como é que eu vou enfrentar essa pessoa, como é que 

eu vou curar a pessoa que eu nunca conheci e para saber os hábitos e como é que eu 

posso começar a falar com essa pessoa. 

I - Isso acontecia mais no centro de saúde, era diferente em relação ao hospital? 

L. - No hospital era diferente, a pessoa chegava com... há pessoas que chegavam com 

dor intensa, não queriam falar, não sabia como abordar essa pessoa, era diferente. No 

centro de saúde a pessoa chega porque precisa de começar um certo tratamento. Chega 

e... pronto, há pessoas que chegam sem algum problema, é um determinado tratamento 

ou precisam de ajuda para falar ou pessoas que querem falar e não têm um familiar em 

casa, vão recorrer ao hospital para poder falar. É diferente, acontece que no hospital vão 

com um problema de saúde e há pessoas que não querem mesmo falar e temos que saber 

como lidar ou como começar... como é que eu tenho que começar a falar com essa 

pessoa e como é que eu posso tentar que essa pessoa liberte e esteja mais à vontade e 

que se sinta na sua casa, é diferente. 

I - Do quê que gostou mais, do centro de saúde ou do hospital? 

L. - Ahh gostei do último estágio. 

I - Qual mais? 

L. - Eu gosto do centro de saúde e gosto do hospital. 

I - Mas gostou mais de algum deles? 

L. - Gostei mais porque... ali estive a fazer as coisas mesmo. 

I – Qual, qual? 



L. - O de Setembro fazia.. 

I - Portanto, mais do hospital? 

L. - Do hospital sim, fazia tudo mesmo. Fazia as técnicas, acontece que no outro não 

fazia nada, era assistir às consultas... 

I - Centro de saúde? 

L. - Não, era hospital mas não nunca fiz alguma técnica. 

I - Mas não fez nenhum estágio no centro de saúde? 

L. - Sim, gostei também mas gostei mais do... ali fazia mesmo. 

I - E no centro de saúde não? 

L. - No centro de saúde fiz, fiz pensos, só que não podia fazer administração de 

terapêutica, queria dar injecção, lá fazia tudo também, pesava as crianças, fazia tudo 

mas é diferente, no hospital fazia mesmo ,gostei imenso. 

I - E no centro de saúde foi a casa das pessoas? 

L. - Fui, fui. 

I - Como foi essa experiência de entrar em casa dos outros? 

L. - Foi muito difícil. Foi muito difícil, invadir a privacidade da pessoa, ver aquilo tudo 

lá e não sabe observar porque pode... é diferente, é diferente ir a casa da pessoa do que 

vir ao centro de saúde, é completamente diferente. Há uma que eu fiquei muito chocada 

porque eu nunca esperava que as pessoas, que tantas pessoas viviam assim. 

I - Hum hum, tinham poucas condições para viver? 

L. - Exteriormente tinham um palácio e lá dentro era uma dor grande e… 

I - Dor? 

L. - Uma dor. 

I - Pessoas idosas? 

L. - Pessoas idosas. Precisam mesmo de uma ajuda urgente, as pessoas têm tudo, têm 

filhos mas ficam sozinhos, ficam doente e não têm ninguém. Para mim é uma coisa que 

me marcou muito e acho que nunca vou esquecer isso. 

I - Há alguma área que a atraia para trabalhar? Imagine agora que acaba o curso 

hoje. Agora se pudesse decidir, escolher, onde é que ia trabalhar? O que é que a 

atrai? 

L. - Eu sempre sonhei em trabalhar com as crianças porque são as melhores do mundo. 

Gostava de trabalhar em pediatria. Também gosto de trabalhar com os idosos em 

Geriatria mas eu gosto mais das crianças porque eu acho que... eles não conseguem 

falar, mesmo doendo em algum lugar ou sentem-se mal, não conseguem exprimir, acho 



que precisam de uma pessoa mesmo procurando por gesto, toque até descobrir o local, 

eu acho que é importante... 

I - Esse desafio é um desafio por natureza não é? É um desafio? 

L. - Eu acho que é um desafio, desde criança sonho trabalhar com as crianças. 

I - Ai é? 

L. - É, é o meu sonho. 

I - E outra coisa e emprego, como é que é? Daqui a dois anos ou três, dois. Como é 

que acha que está o mercado de trabalho? 

L. - Eu acho que cada vez há mais degradação do mercado do trabalho porque há pouca 

contratação dos enfermeiros, contratam as pessoas que vêm do leste, que vêm de fora 

porque pagam menos e as pessoas que estão cá a formar acho que vai haver muito 

desemprego se isso continuar assim. E isso vai ser pior para o pais e vai gerar mais crise 

porque há mais créditos, há mais despesa.. 

I - E para si, vai trazer dificuldades? 

L. - Penso que não vou ter. 

I - Não? Pensas voltar para África? 

L. - Sim, penso voltar. Para além disso também quero trabalhar para fora, sem fronteira. 

Acho que eu vou lá para a organização não governamental que eu estou centrada depois 

vou cumprir o meu sonho. 

I - Ai é? Que é? 

L. - (???) tenho uma prima lá que já é da direcção, na... (imperceptível) ...há muitas 

organizações que eu posso. 

I - Trabalhar onde? No seu país? 

L. - Sim. E eu penso ir para os outros países mais carenciados que está em guerra ou 

que precisam mesmo de... Fazer pelo menos, um ano a fazer isso, voluntariado e depois 

trabalhar. Se der para ficar no meu país fico, se não der para ficar lá vou onde conseguir 

emprego mas lá tenho emprego garantido. 

I - Duas últimas questões para acabarmos. O que é que acha ou que pensa que 

esperam de si os doentes, ou as pessoas do centro de saúde as pessoas que vão ter 

consigo? O que é que elas esperam de si enquanto enfermeira? 

L. - Esperam sempre quando têm um problema que eu saiba resolver atempadamente, 

que eu sei tudo, que eu... pronto, pensam que eu sou - não é salvador mas - consegue 

estabelecer o problema, quando acontece logo eu consigo acertar no momento, sem 

pedir ajuda, consigo e que tenha mesmo essa autonomia, muitos doentes pensam isso. 



I - Os utentes esperam que resolva os problemas deles? 

L. - Que eu saiba e resolver logo no momento. 

I - E os enfermeiros nos serviços, o que é que tu acha que eles esperam de vocês 

enquanto estudantes? De si, o que é que acha que eles esperam de si enquanto 

estudante, os enfermeiros do serviço? 

L. - Esperam que eu saiba (hesitação) que eu saiba como eles ou saber mais porque cada 

geração que nasce sabe mais e há mais... por causa do desenvolvimento, é natural e eles 

esperam que... 

I - Que saiba até mais algumas coisas que eles? 

L. - Que eu sei mesmo. Quando eu vou fazer uma técnica ou fazer ou vou... fazer 

alguma intervenção tenho que saber, não ir fazer e depois chegar a meio e perguntar 

fazer as coisas e coisas e explicar e quando explicam….esperam que eu como aluna que 

eu saiba tudo sem ser de cor e quando eu chego lá trabalhe como deve ser porque são as 

pessoas, penso eu. 

I - O que é que esperam de si os seus colegas em estágio? Os seus colegas e os 

professores, o que é que esperam os seus colegas? De si e do estágio? 

L. - Que eu sei... pronto, que sabemos lidar que é importante, trabalho em equipa e saber 

resolver cada situação que aconteceu (hesitação). Eu acho que nós no estágio a primeira 

coisa é saber lidar um com o outro... 

I - Com os colegas? 

L. - Com os colegas. Acho que é mais importante para nós, é saber lidar, saber perceber 

mas que perceba a eles não percebo, é sempre dizer "sim sim" ou deixar para ele fazer 

quando chegar uma coisa que não quer tocar vais tu… mas penso que, no fundo é saber 

lidar um com o outro, ser amiga e trabalhar em conjunto. 

I - E os professores, o que é que esperam de si no estágio? 

L. - Não sei (risos). Isso não sei responder. 

I - Tem uma ideia. O que é que os professores esperam de si... 

L. - Os professores esperam... daquilo... os conhecimentos que vou adquirindo ao longo 

das aulas, eles esperam que eu consigo mesmo pôr em prática. Todos os professores 

esperam não é? E não chegar ao fim e não saber fazer nada eles ficam mesmo tristes, 

então eu estou a preparar essa pessoa chegou aqui, e com as outras enfermeiras a 

observarem, é muito feio. 

I – Ok. Agradeço.  

 


