
 

Entrevista 2.08 - Helena 
 

(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.- Começava por perguntar do que se lembra das ideias do ano passado... do que 

mudou, o que acha que mudou na sua opinião em relação à enfermagem e ao ser 

enfermeiro... 

H.-É assim, continuo um bocado com aquela ideia que os enfermeiros têm que ser 

pessoas que têm de estar um bocado abertas, dizer tudo não é? Compreender as pessoas, 

compreender coisas que pessoas normais se calhar não estão assim tão dispostas para 

aprender. O que mudou foi saber que se calhar o enfermeiro ainda tem que ter mais 

capacidades do que isso, ou seja nos ensinos clínicos principalmente nos centros de 

saúde eu vi que muitas pessoas iam se calhar só mesmo para conversar, para pedir 

opiniões se calhar era mais fácil falar com o enfermeiro do que com pessoas da própria 

família e isso fez-me um bocado, não é chocada, se calhar na minha família não temos 

esse costume de recorrer a pessoas estranhas para pedir ajuda, mas há muita gente que o 

faz e então acho que tenho essa ideia que agora o enfermeiro ainda tem mais 

responsabilidade por isso. 

I.- Tem mais responsabilidades na área quê...relacional? 

H.-Sim e de compreensão dos outros mesmo, daquela coisa, mesmo que nós não 

concordemos com aquilo que se calhar vamos dizer à pessoa ou por exemplo se não 

concordamos com o que aquela pessoa anda a fazer mas temos que compreender que 

aquela pessoa tem razões para perguntar aquilo ou fazer essas coisas. 

I.- Disse no início que o enfermeiro tinha que estar atento a certas coisas da pessoa, 

porquê? 

H.- Sei lá, mesmo que a pessoa não fale, aquela parte do não verbal que por vezes nas 

aulas teóricas parece um bocado “Ah, isto é treta nunca acontece” mas geralmente 

acontece, os próprios gestos das pessoas, a maneira como olha, parece que às vezes vai 

dizer qualquer coisa mas depois retrai-se, temos que estar se calhar muito atentos a 



essas coisas porque dizem muito e era isso que eu não tinha muita noção se calhar no 

inicio. 

I.-  A partir de que experiência ficou com essa nova ideia, com essa consciência? 

H.- Essencialmente no ensino clínico porque confesso que no inicio do ano, 

especialmente no ano passado, aquela parte do holismo, aquelas aulas teóricas não me 

diziam muito, eu acho que andava ali um bocado a pensar “Epá, estou a dar isto e 

depois não serve para nada”, só no ensino clínico é que com os próprios enfermeiros, 

com conselhos que eles nos davam e com situações mesmo reais, por exemplo, 

adolescentes que iam àquelas consultas de planeamento familiar e assim, é eu que tomei 

noção que o enfermeiro estava mesmo ali para ouvir às vezes só, e para dizer “Pronto, 

não se preocupe, vai correr tudo bem”, isso conta muito, a pessoa vai logo dali com um 

sorriso, parece logo outra. 

I.- E dessa questão inicial que não fazia muito sentido, passou a fazer algum 

sentido, passou a fazer todo ou continuou a ser... 

H.- É assim passou a fazer algum, é assim ainda não é bem aquela... os assuntos teóricos 

que nós damos é o que nós aprendemos aqui nas aulas teóricas acho que é muito o ideal, 

o que devia acontecer, e nem sempre é assim, nem sempre pode ser assim, não é? 

Também tomei consciência disso mas também tomei consciência de que se pudesse 

acontecer era muito bom porque realmente faz sentido, depois na prática faz sentido que 

as coisas pudessem ser como nós aprendemos na teórica. 

I.- Mudou a opinião um bocadinho da sua experiência aqui. E as pessoas que a 

rodeiam o que elas acham agora? As pessoas que a rodeiam que opinião tem elas 

agora sobre vir a ser enfermeira e do ser enfermeira? 

H.- Continuam a apoiar-me, isso não se põe a questão. Começaram a notar muito 

quando foi a mudança do teórico para o ensino clínico no meu comportamento em casa, 

no teórico eu chegava a casa cansada e pronto não fazia nada, no ensino clínico por 

mais coisas que eu fizesse eu estava sempre a contar coisas e a dizer “ Eu hoje vi 

aquilo...” e a minha mãe principalmente dizia “Pareces outra, devias andar o ano inteiro 

em ensinos clínicos que era para ver se ficavas sempre assim”. Então continuam a 

apoiar-me e até mais curiosos em perguntarem-me certas coisas, por exemplo, nunca me 

tinham faaldo acerca de eu ser enfermeira e vieram-me pedir conselhos sobre o que é 

ser dador de medula que tinham ouvido falar, o que eu achava... 

I.- E quando fazem essas perguntas o que sente? 



H.-Eu fico contente, não é? Posso ser útil em alguma coisa e ver que eles gostam de 

participar na minha vida também e eu na deles. 

I.- Falámos da sua ideia sobre a enfermagem, a da sua família e do ponto de vista 

imagem social? Como acha que é neste momento a imagem que a sociedade tem 

sobre os enfermeiros? 

H.- Continuam a passar a ideia que os enfermeiros não fazem muito que são os criados 

dos médicos, principlamente amigos meus, que não são bem amigos, não é? Mas 

pronto, colegas que continuam a dizer “ Ah, enfermagem, vais ser quê, maqueira?”, 

aquelas bocas ainda cheias de preconceito. Os amigos mais próximos, depois também 

um bocado com os meus testemunhos e a contar o que faço e o que aprendemos, acham 

bem e sempre me apoiaram.  

I.- Porque acha que a sociedade tem essa ideia de enfermagem? Essa menos boa? 

H.- Não sei, se calhar pelo que veêm nos hospitais ou pensam que veêm nos hospitais 

ou por estarem um bocado descontentes  com tudo um bocado no geral acho que 

acabam por achar mal de tudo e que está mal e que os enfermeiros deviam fazer mais e 

“Andam sempre a reinvidicar mas também não fazem nada” “E tem horas dos... 

(imperceptível) trabalham uma noite e ficam não sei quantas...” pronto ainda há aquelas 

coisas na cabeça que não dá para explicar...  

I.- Mas disse no início tem a ver com aquilo que veêm nos hospitais, então mas se 

veêm é porque acontece... 

H.-Pois, eu acho que as pessoas que estão de fora não se apercebem, por exemplo, 

familiares que tiveram pessoas internadas e que seguiram mais de perto se calhar a vida 

nos hospitais e assim, começam a ganhar uma opinião dos enfermeiros diferente, muitas 

pessoas depois referem “Ah, a equipa de enfermagem foi espectacular, até ganhei 

amigos e não sei quê”, enquanto enfermeiros que vão lá só de vez em quando  pensam 

que vêem coisas que só elas vêem...não sei  

I.- E com que outros profissionais se relaciona o enfermeiro? E o que o enfermeiro 

faz e com quem é que eles trabalha? 

H.- Desde administrativos, que são aqueles que ouvem as queixas das pessoas todas que 

estão na fila que não têm consulta por isto ou aquilo, até aos médicos, fisioterapeutas, 

no hospital onde estagiei havia terapeutas, sei lá auxiliares, montes de pessoas, isto 

pessoas com que eles trabalham. O que eles fazem, desde o acompanhamento da pessoa 

em cuidados de saúde, exercícios, administração de terapêutica até àquela parte do 

conversar, do confiar.. 



I.- Falou em várias equipas, o que distingue os enfermeiros dos outros? Têm um 

nome diferente... 

H.-O enfermeiro acho que é a ligação entre todos, não sei. Sim, não é bem o que os 

caracteriza vá. É como se fosse assim, cada grupo tem uma tarefa e depois há o 

enfermeiro que até pode fazer tudo o que os outros fazem. Foi a ideia com que eu fiquei.  

I.- Isso não distingue ninguém em particular... 

H.- Pois não sei. Sim, acaba por não distinguir mas eu acho que é uma característica dos 

enfermeiros. Eu acho que podem fazer ali o elo de ligação, podem ter várias... 

I.- Não há respostas certas aqui, pense nisso, o que nos distingue dos outros se é 

que alguma coisa nos distingue. E se não nos distingue porque é que não nos 

distinguem e já agora o que acha sobre isso? E se nesso cerne não há nada que nos 

distinga dos outros porque é que temos de ser um grupo profissional autónomo, 

que reivindica autonomia? 

H.- Então por isso mesmo, se nós somos capazes de lidar com os outros todos e de 

orientar aquelas equipas todas, isso pode ser um ponto a nosso favor há que haver um  

enfermeiro que além do mais possa distribuir as tarefas, sei lá , acho que os enfermeiros 

se desenrascam bem. 

I.- Uma pergunta mais pessoal o que mudou em si desde que iniciou o curso desde 

há 1 ano? 

H.- Não sei porque não me lembro. Isto é tão díficil. Toda a gente me pergunta isso, 

toda a gente diz “tu mudaste” mas eu não sei. Dizem que estou mais crescida, estou 

mais paciente, dizem antes tu explodias por qualquer coisa, por exemplo vejo uma 

pessoa a ter uma atitude menos correcta até digo “mas a pessoa até pode estar 

chateada”, acho que sou mais...  

I.- Concorda com isso? 

H.- Se calhar sim, em algumas coisas sim. Eu acho que também nunca fui muito de 

criticar as pessoas, acho que agora ainda estou mais... por exemplo ainda começo a 

pensar “Calma, a pessoa pode ter alguma razão..” 

I.- Quem diz isso? As pessoas próximas? 

H.- Os meus amigos, porque qualquer coisa que eles explodem logo, eu estou lá um 

bocado para apaziguar as coisas (risos). Não sei, assim as pessoas em geral, não há 

alguém assim específico que me lembre que tenha dito isso. 

I.- Sentes-se enfermeira? 



H.- Ainda não porque houve muitas coisas que as pessoas me abordavam para fazer e eu 

ficava nervosa. Epá agora estou com uma bata vestida e agora o que é que eu faço? E 

então sentia-me ali um bocado à toa, mas não sei acho que para lá caminho.  

I.- Como foi vestir a bata a 1ª vez?  

H.- Foi muito giro porque no Centro de Saúde onde nós ficámos , eu e a minha colega 

no primeiro dia o objectivo do estágio era, as enfermeiras pediram-nos para, sem vestir 

a bata frequentarmos o centro de saúde, sentarmo-nos um bocadinho nessa sala de 

espera e ficávamos a ouvir. A professora depois também acabou por concordar, houve 

uma reunião em que deram a ideia e nós fizémos isso. Então, sentámo-nos um 

bocadinho e fazíamos coisas do género, ir buscar uma revista e ficar a ler, pedir para 

aumentar o som da televisão essas coisas e depois ver como as pessoas reagiam para nós 

– “Ah, esta juventude...não sei quê...” principalmente idosos e depois no dia a seguir ou 

já à tardinha quando vestimos a bata  já era “Ah, Sr.ª Enfermeira, não sei quê... então 

por cá? As pessoas pareciam que ficavam mais simpáticas, parece que já éramos 

Senhoras Enfermeiras, já não éramos aquelas que estávamos ali sentadas na sala de 

espera.  

I.- E quais foram os objectivos da enfermeira quando fez isso convosco? 

H.- Acho que era um bocadinho percebermos essa diferença do vestir a bata, como é 

que as pessoas lidavam com o facto de sermos enfermeiros. 

I.- O que achou das pessoas terem uma opinião diferente sobre si? 

H.- Fiquei um pouco chateda com uma pessoa particular que tinha reclamado comigo, já 

não me lembro bem porquê, mas acho que foi qualquer coisa com a televisão, e eles 

começam a reclamar comigo “Esta juventude vem para aqui e quer passar à frente, ela 

não tem senha e não sei quê”e depois no outro dia a seguir, aquilo era numa sala de 

tratamentos, eu estava com uma bata vestida, veio ter comigo a ver se podia passar à 

frente porque não sei quê e já estava...  

I.- E lembrava-se? 

H.- Eu acho que sim, mas ele fez de conta que não e eu tmbém não lhe disse nada. Mas 

pronto..achei muita cara de... 

I.- E quando as pessoas a trataram pela 1ª vez por senhora enfermeira o que 

achou? 

H.- Houve uma vez que nem respondi e depois tive que pedir desculpa à pessoa. Fiquei 

parva, eu tava a conversar com as outras enfermeiras e tava de costas mas eu era a única 

que da sala de espera me viam, então “Sr.ª Enfermeira, Sr.ª Enfermeira...”  e eu nada, 



estávamos ali uma conversa informal, nem era nada horas de...pronto era normal. E a 

pessoa “Então estou aqui à horas...” e eu “Ah, desculpe”. Ok , eu sabia que estava a 

chamar “Oh, Sr.ª Enfermeira..” mas não respondi. Das outras vezes comecei a explicar 

que não era enfermeira, que era estudante porque achei importante porque as pessoas 

por exemplo, nós nem podíamos administrar terapêutica e se a enfermeira estava 

ausente eu ia chamando as pessoas, ia preparando as coisas, ia marcando a próxima 

sessão com a pessoa e assim e depois ficávamos ali um momento e a pessoa está assim a 

pensar “ Mas porque é que ela não me dá a injecção?” e eu tinha que explicar que 

pronto ainda não podia, depois as pessoas começaram a aceitar melhor, mas 

continuaram a tratar-me por Sr.ª Enfermeira,sempre. 

I.- E como é que você se apresentas às pessoas? 

H.- Lá está, eu sou a Helena, estudante de enfermagem, estou aqui no 1ª ano de estágio, 

umas pessoas ficavam a olhar “Não me vais tocar pois não?”,assim com medo,  outras 

“Ai, que querida!”, aquelas pessoas assim mais afectuosas, pronto. No geral, ouve 

pessoas que nos explicaram, lembro-me de um senhor diabético que tinha uma 

amputação no joelho que não estava a correr muito bem, mas ele mesmo tirou a prótese, 

ele andava com uma prótese, tirou a prótese, explicou quais as cirurgias que já tinha 

feito, ele deu-me ali uma aula quase mas foi útil, fiquei a saber mais coisas sobre aquele 

assunto. 

I.- Aprendemos com os doentes? 

H.- Eu aprendi. Claro que termos técnicos ele não dizia, ele dizia como sabia as coisas, 

mas a enfermeira ia dando umas achegas e assim. 

I.- Fazendo o balanço deste percurso, que experiências mais a marcaram até 

agora? Não tem que ser necessariamente a prática clínica. Dois momentos 

marcantes. 

H.- A primeira morte no hospital. Era uma unidade, eles não lhe chamam unidade de 

cuidados paliativos, mas pronto, as pessoas estavam um bocado... A doente não era 

nossa, nós nem tínhamos muito contacto com ela, mas calhou naquele dia irmos lá 

prestar-lhe cuidados no leito e assim, porque lá é política toda a gente deve tomar banho 

na sua casa-de-banho e quase sozinho e assim por isso só mesmo aqueles doentes que 

não podem mesmo é que tomam na cama, então nós fomos ver e depois naquele dia a 

senhora morreu. Então os enfermeiros  ficaram muito preocupados connosco, 

“Coitadinhos logo hoje, foram dar-lhe banho”. Eu não posso dizer que fiquei triste, nem 

que sofri com a morte daquela senhora, porque eu não conhecia, não é? Ao fim ao cabo, 



eu não tinha contacto nenhum com ela, mas toda aquela carga de ver os enfermeiros, a 

cuidarem da senhora e a chamarem a família e não sei quê foi um bocado... a cuidarem 

do corpo.  

I.- Já tinha visto um morto? 

H.- Em funerais já (risos). Não tinha tido contacto nenhum com isso por isso é que não 

dói tanto, lá está, por isso é que foi amrcante, nunca tinha contactado com isso. 

I.- Incomodou?  

H.- Lá está, um dia que um doente meu, morra, isso vai tocar-me muito mais. Não deu 

para ver bem como é que é sentir um doente nosso morrer, porque não considerava... Lá 

está não conhecia mesmo a senhora.  

I.- Falámos em dois momentos, falou na morte desta senhora e outro momento que 

ache assim... mais importante. Não tem que ser na prática clínica. 

H.- Não sei. As práticas clínicas foi o que mais me marcou. 

I.- Não ocorre? Então depois se ocorrer diga. Ia perguntar uma coisa: num cenário 

de guerra, não há enfermeiros disponíveis e vão recrutar pessoas que acabaram o 

1ºano, há trabalho à espera...Está na entrevista e perguntam “o que sabes neste 

momento, quais são as tuas competências”? 

H.- (Gargalhadas sonoras) O que eu sei? Então é assim, apoio psicológico posso dar, 

conversar com os soldados e a população em geral, posso prestar cuidados de higiene e 

conforto, posso fazer mobilizações, posso fazer ligaduras, alguns pensos mais ou menos 

simples, se forem complicados também nos desenrascamos, administração de 

terapêutica só treinei em bonecos por isso não sei se a coisa ia correr bem, mas pronto, 

sei lá o que poderia fazer mais? Massagens..já é alguma coisa...já não ficavam 

totalmente sozinhos. 

I.- Já falou um bocadinho disto, mas explore melhor: as diferenças entre a sua 

experiência aqui na enfermagem e os outros colegas que andam noutros cursos. 

Que diferenças ou que particularidades tem o mundo dos estudantes de 

enfermagem? 

H.- Termos prática logo no 1º ano, os outros ainda continuam nas teóricas, nas 

matemáticas, em coisas assim muito de estudar e exames para aqui e para ali e não têm 

estágios, esta é a grande diferença que eu vejo. Outra coisa é eles terem mais férias que 

nós também (Risos) – “Então tudo bem? Sim, agora estou de férias a estudar paro os 

exames.” – e eu tenho frequências e exames na mesma e não tenho férias, por isso é à 

parte. E as próprias temáticas enquanto que os outros são disciplinas, sei lá os meus 



colegas estão quase todos em engenharias, matemáticas e fisico- químicas, nós temos 

sei lá aquelas disciplinas de saber avaliar a pessoa... 

I.- E em que é que essa diferença grande que disse, a prática, traduz no final do 

curso às pessoas? O que acha que pode trazer? 

H.- Acho que nós saímos muito mais preparados para trabalhar do que eles. Sabem 

muito da teórica, mas depois ficam um bocado perdidos, o que é que eu faço agora? 

Mesmo em termos de, estão a tirar uma engenharia qualquer, mas que profissão mesmo 

é que eu vou ter, o que vou fazer? Enquanto que um enfermeiro, pronto, acho que já 

sabemos muito mais quais são as nossas opções, os meus colegas andam um bocado 

perdidos estão a tirar o curso e “Estás a pensar fazer o quê? Não sei”, estão no curso 

mas ainda não sabem bem, acho que correm muito mais o risco de no final do curso não 

gostarem daquilo que escolheram. 

I.- Costuma ir às festas académicas? O que distingue os enfermeiros dos alunos de 

enfermagem? Algum símbolo, algo que os possa distinguir... 

H.- Não.  

I.- Um objecto que associe aos enfermeiros, à enfermagem? 

H.- Um objecto? Ah, é a lamparina. 

I.- Centrando nas práticas clínicas, ia perguntar em que medida corresponderam 

às expectativas. 

H.- Aconteceu o inversos do que estava à espera. Pensei que fosse gostar mais da parte 

do Hospital do que do Centro de Saúde e aconteceu-me o inverso, não sei se foi pela 

relação com os próprios enfermeiros, no Centro de saúde eram sempre aquelas quatro 

enfermeiras que estavam sempre connosco, tivemos um acompanhamento se calhar 

mais regular,  enquanto no hospital a equipa, eles eram tantos que estavam sempre a 

rodar, enfim havia um ou dois é que íamos vendo todos os dias mas portanto não havia 

tanta cumplicidade, digamos assim. No hospital acabei por contactar mais se calhar com 

os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais e com os próprios auxiliares do que 

mesmo com os enfermeiros, e isso fez, não foi não gostar, foram experiências 

diferentes. Depois o hospital foi bom na mesma, na medida que,... , eu acho que se 

ficasse agora nos anos seguintes no mesmo sítio não ia gostar, o facto de ser privado, as 

políticas deles lá não são... pronto, acho que só naquele hospital é que aquilo acontece, 

as pessoas não andam de pijama, andam com a sua roupa, maquilham-se, têm terapia 

ocupacional, vão passear quando quiserem ao  Centro Comercial, tem motoristas, a 

família pode ficar lá... 



I.- Não gostaria de ficar lá? Não percebi... 

H.-Gostaria, mas acho que aquilo foi mesmo bom calhar no 1º ano. Porque deu para 

explorar tudo o que damos na teórica, lá dá para acontecer, lá aquilo é o hospital ideal 

digamos assim. Eu gostei muito mas enquanto que os meus colegas aqui às vezes falam 

de patologias assim e eles já viram e “Ah, é horrível”, eu não vi nada disso. Para mim 

eram pessoas que estavam ali quase como num lar, a fazer (imperceptível) porque têm 

realmente muito boas condições e pronto. 

I.-  Superou em alguns aspectos... 

H.- Sim, eu gostei. 

I.- Coisas que não tenham correspondido às expectativas. 

H.- Não fiquei com uma ideia, sei lá do que é os hospitais comuns ou um hospital onde 

as coisas não funcionam daquela maneira. 

I.- Que dificuldades encontrou enquanto estudante na prática clínica? 

Obstáculos... 

H.- Obstáculos? Se calhar a visão de alguns enfermeiros que não estavam com muita 

vontade de ter uns emplastros, porque eram um bocado isso que nós nos sentíamos nos 

primeiros dias do hospital, era a enfermaria e nós “Pudemos?- Sim, sim”, havia uns que 

explicavam e havia lá um enfermeiro que era excelente que explicava mesmo tudo, 

“Olha vou falar deste” e depois é que se lembrava  “Se calhar estou a ser chato. - Não, 

não continue”. Havia outros que nem falavam com os estudantes, isso aí chateou-me um 

bocado.  Depois foi a dificuldade de responder a algumas coisas que os doentes 

perguntavam “Mas então eu não posso tomar este medicamento a esta hora porquê?” e 

eu “Humm, ok, não percebo nada disto, o que faço agora?”, tinha que explicar que era 

estudante que ainda não tinha capacidades para responder a isso mas podia chamar o 

enfermeiro para responder, pronto algumas pessoas eram mais ompreensivas, outras 

“Ah, então o que é que está aqui a fazer?” e não sei quê e pronto... 

I.- O que fazia quandodiziam isso? 

H.- Quando reagiam mal? Tinha que respirar fundo e tal e entretanto lá aparecia o 

enfermeiro. 

I.- E quando a chamavam “emplastro”, ou quando se sentia emplastro o que fazia? 

H.- Ficava muito chateada, amuava assim um bocadinho para mim, não era exterior, 

mas ficava mesmo assim coiso, depois para o fim já não ia atrás porque eles achavam 

que eu era emplastro, não é? (risos) Ou depois no fim já nem ia atrás de ninguém já 

sabia o que podia fazer sozinha e pronto já dava... 



I.- E a experiência de Centro de Saúde como foi? Tem falado mais no Hospital 

aqui. Em relação a esta prática clínica o que chamou mais à atenção? 

H.- Acho que se faz mais nos Centros de Saúde do que aquilo que eu imaginava, eu 

também  acabava por ter aquele preconceito de que os enfermeiros de centro de saúde 

não fazem tanto como os do hospital e se calhar não é bem assim, são coisas diferentes, 

não é? Horários se calhar completamente diferentes, não se fazem noites, nem há 

urgências ou as que há são meninos com febre ou não é assim tão exaustivo mas acaba 

por ser muito importante, porque dei conta das tais pessoas que recorrem lá com 

frequência para várias coisas, desde aconselhamento até... 

I.- Saíu do centro? Foi a casa das pessoas? Como é entrar em casa das outras 

pessoas? 

H.- É um bocado assustador. Porque só o facto de nós “Não se importa que vá ali à sua 

casa-de-banho lavar as mãos?”, parece que temos de estar ali a entrar pela casa das 

pessoas e tal, depois o cheiro da casa das pessoas, não quer dizer que cheire mal ou 

bem, apanhamos as duas coisas mas não sei entrar naquela privacidade, depois havia 

aquelas pessoas que já conheciam a enfermeira que ia lá se calhar todos os dias e depois 

eu a entrar assim um bocado mal, outra vez emplastro, havia aquelas pessoas “Ah,então 

muito bem estudante, então está a gostar?” e havia outras que ficavam um bocado “Mais 

uma para vir meter cá o nariz” (risos). E eu sentia-me um bocadinho mal, não é?(risos)  

I.- Não sabia o que havia de fazer às mãos... 

H.-Pois,um bocadinho (risos). Estava assim um bocado vá lá deixa-me abrir umas 

compressas, alguma coisa para fazer para não estar aqui a olhar..(risos) 

I.- Ia perguntar outra coisa, o que é que os utentes esperam de si, quando olha 

para eles o que eles esperam de si? 

H.- Muitos deles esperavam que eu soubesse resolver tudo e ajudá-los em tudo, não é? 

Só depois quando eu explicava que era estudante é que percebiam que eu não podia 

fazer aquilo que eles estavam à espera. 

I.- Esperavam que os ajudasse? Em quê, por exemplo? 

H.-Sim. Sei lá, lembro-me agora de um senhor que me abordou no corredor que dizia 

que se estava a sentir muito mal já com um derrame no olho,  estava com a tensão 19 

qualquer coisa e agarrou-me assim pelo braço, eu até não gostei, e  “Ajude-me porque 

eu estou a sentir-me mal”, ou seja ele esperava que eu o pudesse ajudar assim do dia, a 

única coisa que eu pude fazer foi levá-lo para a sala de tratamentos, chamar os 



enfermeiros, pronto foi a única maneira de eu o ajudar, mas ele se calhar esperava um 

pouco mais de mim porque pensava que eu era já enfermeira. 

I.- E os outros profissionais? Os enfermeiros? Já falou um bocadinho da questão 

“Emplastro”, o que esperavam que fizesse? 

H.- Em primeiro lugar todos eles perguntaram primeiro o que é que nós sabíamos fazer 

ou o que era suposto naquele estágio fazer, se era só observação ou se já podíamos fazer 

algumas coisas, depois de explicarmos o que é que já podíamos fazer eles deram-nos 

total liberdade nisso e depois havia os tais que até nos ensinavam outras coisas e nos 

deixavam experimentar e havia os outros que pronto “Tu sabes fazer isso , fazes isso e o 

resto eu”. 

I.- Falámos o que os utentes esperam de si, o que os enfermeiros esperam de si e o 

que os professores esperam de si? Estava algum professor em permanência? 

H.-No hospital sim. Esperava que eu atingisse os objectivos de estágio, e que me 

sentisse interessada, ela espicaçava-nos bastante nisso, dizia que nós tínhamos que ser 

curiosos em ir buscar as coisas e perguntar o porquê acho que era isso que ela esperava 

e acho que foi isso que no final na avaliação ela disse que esperava que alguns tivessem 

sido mais curiosos, embora ainda não se saiba fazer as coisas perguntar e querer ver.  

I.- Em relação ao final, quando acabar o curso, há alguma área que a interesse 

mais neste momento? Se fosse trabalhar agora o que acha que mais gostava de 

trabalhar, em que contexto e natureza do trabalho... 

H.- Eu já passei por tantas opiniões, eu antes de entrar para o curso achava que era 

pediatria, depois ao conversar com outros colegas de outros anos disseram “Se gostas de 

crianças não vai ser pediatria que vais querer”, porque custa muito e gostas das crianças 

e custa muito ver fazerem aquelas maldades todas e aquelas coisas às crianças, pronto, 

então ainda não pus de parte mas também ainda não experimentei, não é? Pronto, gosto 

muito de trabalhar com idosos, se calhar porque foi isso que trabalhei o ano passado, 

mas gosto, e interessa-me a parte da reabilitação. 

I.- O quê concretamente na reabilitação e já agora porquê... 

H.- Porque vi muitas pessoas, assim com AVC’s [Acidente Vascular Cerebral] a 

recuperarem e pronto gosto daquele desafio de todos os dias mexem um bocadinho mais 

o braço mas já é uma vitória, não é? Acho que há coisas muito interessantes nessa área 

que se podem fazer . 

I.- Como é que acha que estamos em termos de emprego ? O que a espera em 

termos de emprego daqui a 4 anos, daqui a 2 anos e meio? 



H.- Já se fala em desemprego, mas mesmo assim não posso já começar a “stressar“ com 

isso, não é? Ainda falta para acabar o curso e depois sempre disse aquela coisa, se eu for 

boa naquilo que faço, há-de ser fácil arranjar ou se não for fácil alguma coisa há-de 

surgir, não é? E depois também se fala muito no desemprego, mas também se fala na 

falta de enfermeiros, não sei, fico um bocado, não sei o que me espera mas também não 

quero já estar a fazer um “grande bicho de sete cabeças”. 

I.- Neste espaço de 2 anos e meio o que precisa de transformar para ficar uma 

enfermeira? Que competências precisa de desenvolver ou de desenvolver mais... 

H.- Preciso de aprender muita coisa, não é? E preciso ainda um bocado daquela coisa 

de, às vezes ser um bocadinho mais fria, não é o ser fria com as pessoas, mas é não 

transparecer tanto que estou com pena da pessoa ou “Coitadinho, até devíamos ajudar 

mais” e depois a pessoa fica ali naquela manha. 

I.- Porque é que acha que precisa de melhorar isso? 

H.- Porque no Centro de Saúde foi uma das coisas que as enfermeiras me diziam. As 

velhotas ficavam lá e para tinham faltado à avaliação da tensão do dia anterior “ Ah, é 

que a minha neta...” e eu “Vá lá, eu encaixo-a aqui..” e depois a enfermeira dizia “ela 

faz isso todas as semanas, não pode ser assim”. Então acho que tenho de me distanciar 

um bocadinho mais das pessoas. 

I.- Acabámos por falar muito das práticas clínicas, em termos teóricos, como é que 

comenta o período teórico ou o que é que lhe chamou à atenção, o que acha que 

poderia melhorar nos períodos teóricos? Ou melhorar ou o que faz sentido... 

H.-É assim acabei por perceber o que se dá faz sentido e se damos para alguma coisa é, 

não é? Acho que às vezes há uma, não quero dizer má, mas pronto, uma má divisão nos 

tempos que se dá a várias matérias e depois se dão a outras, por exemplo se calhar em 

vez de estarmos 4 horas a falar da ansiedade, se calhar era mais útil estarmos 4 horas a 

perceber outra coisas mais complicadas, por exemplo no módulo da respiração porque 

há coisas que se calhar são mais difíceis de compreender ou numa patologia em que 

estamos a dar as coisas a correr se calhar se tirássemos a ética ou uma coisa assim, não 

sei,  eu acho que é tudo importante, mas acaba por às vezes estarmos a dar aulas 

repetidas. 

I.- Algum conteúdo ou área que se lembre? 

H.- Por exemplo este ano, concretamente na Enfermagem ao Adulto e Enfermagem ao 

Idoso demos repetido aquela parte da ansiedade, do medo, da morte, é assim tudo bem 

que adultos, são adultos e idosos são idosos, mas estivemos a dar a mesma coisa nas 



duas disciplinas, se calhar em vez de estarmos a gastar, eles diziam isto tanto serve para 

adultos e idosos tirando as excepções tal e tal, essas aulas se calhar serviam para 

patologia, por exemplo, que a professora está sempre a queixar-se que são poucas e nós 

entretanto estamos a dar tudo a correr. Pronto, é só isso que eu acho, realmente os 

conteúdos estão lá e são aqueles que acho importantes mas há uma má divisão da 

importância que se dá aos temas. 

 

 

 


