
 

 

Entrevista 2.07 +2.15 - Gisela e Paula 
 

 

(Bloco P - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

recontextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se renova o seu 

consentimento) 

 

I. - Eu começava por perguntar à Paula, sobre a ideia que tem neste momento 

sobre o que é ser enfermeira.  

P - Enfermeira... penso que não é muito diferente da que tinha, quer dizer...já não me 

lembro do que é que disse o ano passado mas acho que ser enfermeira é tentar ajudar o 

outro no que ele precisar, só que antes via a enfermagem como uma coisa mais holística 

vá, agora também vejo, mas também mais técnica porque este ano tem sido mais essa 

parte técnica. 

I - Mais técnica este ano? 

P - Sim, muito mais. 

I - E... porque é que acha que mudou de opinião? O que acha que contribuiu para 

mudar? 

P - Os conteúdos que demos este ano, sobretudo isso, médico cirúrgica fez-me alterar 

um bocado mais esse pensamento. 

I - Como é que acha que socialmente a profissão é vista? Que ideia tem agora do 

modo como o mundo, a sociedade vê a enfermagem? 

P - Toda a gente diz que a enfermagem é uma profissão muito bonita "ai gostava muito 

de ser enfermeira e assim", acho que é bem aceite. 

I - Porque é que acha que as pessoas dizem isso? 

P - (pensamento) não sei... 

I - Gisela, qual acha que é a opinião da sociedade sobre a enfermagem, a sua 

imagem social? 

G - Eu acho que fica um bocadinho aquém... a imagem social não é assim muito por ai 

além porque a imagem social num hospital... o topo é o médico e sempre o médico 

depois o enfermeiro já é assim um bocadinho mais a baixo, em termos de padrão social 



não é o mais desejável que fosse possivelmente porque a licenciatura também não é 

muitos anos e o enfermeiro pode ainda não ser também tão reconhecido mas... depois é 

a tal coisa, se calhar também depende um bocadinho de hospital para hospital e de meio 

para meio porque eu estou num hospital e vejo que lá as pessoas trabalham lado a lado, 

médicos e enfemeiros, no ano passado estive noutro em que o médico era o topo e o 

enfermeiro estava a baixo. 

I - E já agora, que ideias temneste momento sobre a profissão? 

G - Sobre a profissão... acho que está numa fase de desenvolvimento, acho que sim, os 

enfermeiros... eu vejo isso muitas vezes, comparando os actuais enfermeiros formados à 

pouco tempo com os enfermeiros já com mais anos de profissão são muito ligados ao 

médico, “e o que é que posso fazer e o que é que não sei o quê...”, enquanto os 

enfermeiros de agora são muito mais autónomos e com muito mais interacção, acho que 

é uma fase de desenvolvimento e creio que já produtivo, positivo... 

I - Está num café com um extraterreste e ele pergunta-lhe "o que é que um 

enfermeiro faz? O quê que um enfermeiro sabe fazer?" 

P - Um enfermeiro faz muita coisa que os outros não querem fazer, essa é a primeira 

porque.. talvez por isso não seja tão bem visto. O enfermeiro é a pessoa que está mais 

junto do doente enquanto os médicos muitas vezes desprezem e depois andam por ali, o 

enfermeiro está com o doente sempre e faz tudo o que o doente precisar. 

I - Coisas que os outros não querem... Ok... muitas coisas que os outros não 

querem, em primeiro lugar. E... outras coisas? Ou só faz coisas que os outros não 

querem? 

G - Não não não. O enfermeiro faz... além do acompanhamento do doente que é 

fundamental e onde ele é o principal representante, faz as técnicas, muitas das técnicas... 

não são médicas, mas técnicas hospitalares e assim... (hesitação). 

I - Está num café com um extraterrestre, Paula e ele pergunta-lhe o que é que um 

enfermeiro faz. O que lhe diz? 

P - Um enfemeiro... faz muita coisa (risos), então... Um enfermeiro actua... Um 

enfermeiro actua a todos os níveis, seja apoio emocional, seja tratando uma ferida...em 

tudo. 

I - Apoio emocional e tratar de uma ferida, ok... E com que outros profissionais se 

relaciona o enfemeiro? 

P - Com os médicos, fisioterapeutas, com auxiliares de acção médica, com analistas, 

com... 



I - Ok...mais algum? 

G - Eu acho que até maqueiros se for preciso. 

I - Então e outra coisa, o que é que distingue os enfermeiros desses profissionais? 

P - Então, o principal é os niveis de formação, por diferenciação. 

I - Sim. Falou-me em médicos, auxiliares, fisioterapeutas - o que é que distingue a 

acção do enfermeiro da acção desses outros profissionais, o que é que os médicos 

fazem, o que é que os fisioterapeutas fazem e o que é que os enfermeiros fazem, 

não é? 

P - Os enfermeiros fazem, não é? Os médicos, os médicos é mais prescrever o 

tratamento, diagnósticos e os enfermeiros é aquele que passam à acção, são aqueles que 

fazem as coisas, aqueles que estão em contacto com o doente, que tratam dele e assim. 

I - Gisela, o que é que distingue os enfermeiros dos outros? 

G - Primeiro a formação é diferente, logo cada um é indicado para uma determinada 

área. 

I - Isso é “conversa”. O quê que faz realmente de diferente dos outros? 

G - (Hesitação) o enfermeiro está com o doente, todos os dias a toda a hora, o médico 

passa lá de vez em quando. 

I- Sim, ok. A permanência de tempo... 

G - É importante, sim. 

I - Um enfermeiro está lá 8 horas. Essas 8 horas em que o enfermeiro lá está, o que 

é que ele faz de diferente que os outros técnicos não façam. Ou então pense assim, 

o que é que os outros técnicos fazem que o enfermeiro não faz… naquelas 8 horas. 

G – Quando vem um fisioterapeuta, além de haver alguma formação relativamente a 

movimentos e a reabilitação, os meus conhecimentos não são se calhar suficientes para 

proporcionar uma reabilitação adequada ao caso. 

I - Ok, nessa área de reabilitação há um fisioterapeuta que dá resposta. E o 

enfermeiro dá resposta especifica em que aspectos? 

G - Noutras técnicas, por exemplo a pessoa precisa de ser algaliada, o enfermeiro 

algalia, já não é o fisioterapeuta que vai algaliar, cada um tem a sua formação específica 

para a sua técnica. 

I - Ok. O que é que mudou Gisela - agora para um lado um pouco mais pessoal, - o 

que é que acha que mudou em si enquanto pessoa, em que é que a Gisela está 

diferente desde há um ano e pouco atrás?  

G – Na relação de comunicação, acho que foi a minha principal evolução. 



I - E como era e como é que é? O que é que mudou e porquê? 

G - Eu acho que quando cheguei à enfermagem era um bocadinho mais tímida, menos 

dada às pessoas, entre aspas às pessoas, com uma relação um bocadinho mais distante 

enquanto agora...além de conseguir distinguir os limites que se calhar às vezes não 

posso ultrapassar para tentar criar uma relação mais terapêutica porque depois há 

doentes que vão embora e depois há doentes que morrem e assim... muitas vezes 

provoca sofrimento por muito que não queiramos, acho que consigo ter uma relação 

mais cúmplice entre mim e o doente. Depois...em quê que mudou... 

I - Disse-me o que é que mudou, agora pergunto: o que é que contribuiu para 

mudar? Neste ano e pouco. 

G - Eu acho que foi a experiência... 

I - Em quê concretamente, o que eu ando à procura é o que é que muda as pessoas. 

G - Não sei, mas ver uma pessoa internada se calhar... o primeiro impacto não foi assim 

tentar assim uma relação um bocadinho mais distante, mas agora parece que depois da 

experiência me fez mudar um bocadinho, já me consigo entregar e há certas situação 

que secalhar no início me chocavam e que me faziam pensar mais e agora já é mais 

natural. 

I - Quando fala em experiência, está a falar de algum período neste ano e meio, 

algum contexto em especial? 

G - Acho que principalmente o primeiro ensino clinico no hospital. 

I - Então e a Paula, no que é que a Paula é diferente da Paula que entrou aqui há 

um ano e meio atrás? 

P - Talvez na forma de estar com os outros. Na forma de relacionar, de falar, de tocar, 

de cuidar, de me preocupar... 

I - Está diferente nesses aspectos... 

P - sim...estou mais atenta, atenta aos problemas dos outros, aquilo que o outro quer 

transmitir acho que nisso...mesmo...não só com os doentes, estou a falar mesmo com as 

outras pessoas, com os meus colegas, com a minha familia. 

I - Comentários de quem vos rodeia, que vocês eventualmente estejam diferentes? 

P - Sim, sim... 

I - Falem-me um pouco sobre isso... 

P - Os meus pais... os meus pais agora... o meu pai agora não queria, ninguém gostou da 

minha decisão de vir para enfermagem, mas agora ele está super contente, até o 

estágio... e as coisas que eu conto, tento sempre mostrar ao máximo que gosto e que 



tenho feito... então ele "então senhora enfermeira como é que está?"e não sei quê... por 

exemplo nos telefonemas, fala assim e está sempre preocupado. 

I - E em quê que ele acha que está diferente? Ou como é que ele lhe disse isso? 

P - Ele diz-me isso toda... sempre. E quando estamos mais distantes, por exemplo eu 

passo duas semanas sem ir a casa, ele vem sempre com... preocupa-se em saber em 

como está a correr, isso não acontecia antes... portanto eu aí noto a diferença. 

I - Mais aceitação? 

P - Sim, muito mais, eu acho que ele... não sei se posso dizer isto mas acho que ele já 

aceitou esta... 

I - E porquê que acha que ele aceitou? 

P - Porquê que eu acho? Pelas coisas que me diz, por estas reacções. 

I - Isso é um sinal que mostra que ele aceitou, eu perguntei qual é que acha que é a 

razão porque que ele aceitou. 

P - Então, porque ele...eu acho que é isto, ele sabe que é isto que eu quero, que estou a 

gostar mesmo e que me estou a empenhar. 

I - Para a Paula ainda...sentes-se enfermeira? 

P - Ainda não. 

I - Ainda nao... Como é que se apresenta às pessoas?  

P – Estudante de enfermagem. 

I - Ok. Já lhe chamaram enfermeira no serviço?! 

P - Já (risos) 

I - E então, não sei se se lembram da primeira vez, como foi isso? 

P - Foi estranho (risos) porque... porque eu sei que no fundo que ainda não sou 

enfermeira, sou estudante de enfermagem e então... mas pronto, mas sinto-me bem, 

gosto que me chamem de enfermeira já. 

I - Quando a chamaram o que é que pensou? 

P - Não sei... 

I - E a Gisela? 

G - Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que me chamaram de enfermeira, foi 

mesmo no centro de saúde, no primeiro estágio, possivelmente no primeiro ou segundo 

dia: "Senhora enfermeira pode dizer-me onde é que é?... " "É numa sala lá em cima" e 

eu naquela altura acho que nem pensei nada, tinha... foi mesmo estranho, gostei da 

sensação. 



I - Experiências... que experências foram mais importantes neste ano? Neste ano e 

pouco, se tivessem que dizer dois momentos ou três experiências mais, ou sítios ou 

locais ou pessoas, o que é que vos chamava à atenção? Tinham que arranjar o top 

três ou dois do curso até agora, o quê que pensavam? Experiências mais intensas, 

não têm que ser boas nem más. 

G - (pensando) O facto de estar mais próxima de um determinado grupo de pessoas que 

me fez crescer. 

I - Colegas? 

G - Colegas. Depois o ensino clínico deste ano, acho que foi muito produtivo e ainda 

continua a ser e aprendi bastante e parece que agora já me sinto mais enfermeira que no 

ano passado. 

I - Porque é que acha que o ensino clinico foi importante? 

G - Eu... eu acho que se calhar depende de ensino clinico para ensino clínico, este ano 

gostei muito mais do ensino clínico do que no ano passado lembro-me que no ano 

passado questionei-me muito sobre se era mesmo isto que eu queria e este ano já não... 

I - Ajude-me a perceber em que é que um ensino clínico pode ser mais importante 

ou melhor que outro. 

G - Principalmente na forma como somos recebidos, como somos tratados pelos outros 

profissionais, há profissionais que nos integram de imediato com eles e no serviço e 

assim, enquanto que outros andamos lá assim...meio.. 

I - E teve essas duas experiências? 

G - Sim. 

I - Ok. Portanto há aí um elemento que é a forma como os serviços vos recebem. E 

em termos de professores, teve professores da escola consigo em permanência? 

G - No ensino clínico? Sim. 

I - E constituem alguma mais valia ou... 

G - Penso que sim, mas depende de professor para professor. Eu no ano passado tive um 

professor aqui no hospital...que acho que não foi benéfico, pelo menos comigo, porque 

simplesmente estavam ali para que se nós errássemos cascar, que é mesmo o termo e 

este ano tenho também outra professora comigo que está lá simplesmente para nos 

ajudar, ensinar-nos, proporcionar confiança, tem connosco uma relação de cumplicidade 

que faz com que nós tenhamos mais confiança, mais segurança naquilo que estamos a 

fazer. 



I - Ela representa o papel de professora da escola, pergunto - mais uma vez - 

ambas pertenciam à escola ou eram pessoas de fora contratadas pela escola para 

fazer esse papel? 

G - No ano passado era uma pessoa da escola, este ano é de fora para fazer o papel de 

pessoa da escola. 

I - E a Paula? Quer fazer um “top dois” ou “top três” do curso até agora? O que é 

que diria? Momentos ou experiências importantes. 

P - Mais importante... foi o meu contacto neste ensino clinico com uma doente de 104 

anos que até agora... até à semana passada tinha ficado com ela, portanto já desde inicio 

que estou praticamente com ela... 

I - Porquê que foi importante estar com essa senhora? 

P - Porque aprendi tanto! Em termos de tudo, da relação principalmente, foi muito 

importante... até porque ela às vezes tinha períodos de agressividade, outros períodos 

estava completamente bem, aprendi muito da forma de como é que tenho que estar, 

como é que eu tenho que fazer para que ela perceba... pronto, isso foi muito importante 

e depois também foi o grupo de estágio, não é? os nossos colegas, também tinha sido 

um momento alto porque nós temos ajudado uns aos outros... 

I - O grupo... os colegas são um apoio? 

P e G - Sim 

P - E eu não estou a ver um estágio sem um grupo, é assim... também nunca tive essa 

experiência mas sei que um grupo é imprescindível. 

I - Outra coisa... está a haver agora aí um... há uma situação qualquer, muito 

específica. Imaginem: há uma situação que é preciso recrutar toda a gente cá do 

curso para começar a fazer alguma coisa... a trabalhar, um cenário qualquer em 

que precisamos de toda a gente que perceba alguma coisa disto, recrutam-vos e 

perguntam-vos "o quê que já sabe neste momento? que competências tem? o que é 

que eu lhe posso pedir enquanto enfermeira para eu saber onde é que a posso pôr a 

trabalhar?", tá? Que elencariam das competências que acham que têm, para se 

promoverem? 

P - Então, podiam-me colocar numa secção da relação com o outro, portanto no sentido 

da psiquiatria, pronto que está muito ligado mas em termos de relação e problemas 

psicológicos e assim... acho que podia ir por aí, também podia ir para uma área mais 

técnica, talvez de feridas e pensos e assim porque é o que temos aprendido neste estágio 

portanto as experiências que temos tido vão influenciar condicionar muito essas... 



I - Claro. 

P - ...pronto, e nós neste ensino clinico não temos tido muitas experiências. 

I - Então diria que tem competências no ponto de vista relacional e na abordagem 

às feridas, é isso? 

P - Sim. 

I - E quando fala nas competências do ponto de vista relacional, consegue só 

detalhar um pouco mais isso? O que é que diria em termos de competências 

relacionais se tivesse que detalhar um bocadinho mais nisso, o quê que diria? 

Portanto, está neste contexto... é assim Gisela, o que é que já sabe em termos de 

competências relacionais? 

G - Acho que não me pediriam já para trabalhar num hospital porque em termos de 

técnicas acho que ainda estou um bocadinho pobre, as experiências são muito poucas, e 

tal como a Paula, só em termos de feridas e pensos e material e assim é que estou mais 

desenvolvido, noutras técnicas não... depois é a tal coisa, relação com as pessoas penso 

que por aí já poderia ser um bocadinho mais fácil. 

I - Consegue detalhar um bocadinho as competências do ponto de vista relacional? 

G - Eu não sei, se calhar o estar presente quando é preciso, não sei se isso... 

P - Por exemplo, com esta doente que tenho estado, isso tem sido muito importante para 

eu identificar o que é que se está a passar porque ela muitas vezes não diz nada e depois 

faz cara estranha ou... 

I - Então e... e com as famílias, que é uma coisa que não tenho explorado muito nas 

entrevistas. Vocês têm falado com as famílias? de alguma forma? 

P - hummm...pouco, eu por exemplo com esta senhora só tive uma vez com a pessoa 

que está a cuidar dela que é o afilhado mas tenho pouca experiência disso... 

I - E a Gisela? 

G - Eu também só tive uma vez com... de uma doente que tive, também foi a minha 

única experiência. 

I - Qual é o vosso feeling da experiência que tiveram com as famílias? O que é que 

aconteceu... 

G - Acho que nos procuram mimar um bocadinho...porque nós "senhora enfermeira" 

sempre a tratar-nos assim com muito carinho porque nós também tratamos bem as 

pessoas de quem eles gostam não é? 

I - E a Paula? 

P - Eu só estive mesmo com esta doente o ano passado não tive... 



I - O que é que falta, para a Paula, ser uma boa enfermeira? O que é que tem que 

desenvolver do ponto de vista das suas competências... o que é que acha que tem 

que melhorar ou “começar do zero” para ser uma boa enfermeira? 

P - Eu tenho que estudar mais e além disso também a parte de conteúdos, por exemplo, 

em termos de médico cirúrgica e isso tudo, como é que eu hei-de dizer… 

G - Teóricos..  

P - sim teoricos, em termos de conteúdos teóricos é o que me falta. 

I - Sim, e a patologia… 

P - Farmacologia... (sorriso) 

I - Acha que precisas de investir nessa área? 

P - Preciso. 

I - Ok. E a Gisela? 

G - Mas eu acho que preciso um bocadinho em tudo, ainda estou a meio do curso e 

espero ainda ter experiências que me proporcionem isso. Na relação, mesmo na relação, 

acho que é o meu ponto forte mas pode ser melhorado. 

I - Neste ano e meio de experiência vivida por vós, o quê que é diferente de outros 

colegas que tenham no ensino superior? 

G - O tempo de ensino clínico principalmente, a prática porque têm... noutros cursos 

têm mais teoria e depois então no final do curso a prática enquanto nós vamos-nos 

inteirando da prática a partir do primeiro ano. 

I - A Gisela concorda? 

G - Sim sim. 

I - Portanto a prática é diferente? Ok. E em que é que as práticas clinicas... em que 

é que elas corresponderam às vossas expectativas e em que é que elas não 

corresponderam às vossas expectativas. Independentemente do estágio, o que é que 

vocês acham que deu resposta aquilo que vocês estavam à espera ou coisas que 

vocês estavam à espera e não aconteceram no estágio? 

P - Estava à espera de fazer muito mais no estágio porque fui... neste último ensino 

clínico a pensar que ia fazer muito mais técnicas e ao fim ao cabo não consegui fazer 

nada disso, como o campo de estágio não me proporcionou essas experiências. 

I - Porquê? 

P - Então, porque nós aprendemos tanta coisa e depois vamos para o estágio e só 

fazemos pensos e administramos terapêutica por causa do serviço, porque é um serviço 

muito específico. 



I - Por causa da natureza dos doentes também não é? 

P - Também. 

I - Gisela? 

G - Eu concordo. Nós vamos para estágio e aquele serviço não permite que tenhamos 

muitas oportunidades, uma colega nossa por acaso teve oportunidade de puncionar mas 

foi a única porque não houve mais oportunidades para ninguém fazer. 

E – Essencialmente então não é? Outra coisa, já tiveram experiência em hospital? 

Para já, o que é que fazem em termos de hospital e extra hospital, qual é a 

diferença que vos chama a atenção, o que vos atrai mais? Um ou outro contexto? 

G - Eu gosto mais do extra hospital. 

I - Porquê? 

G - Eu acho que se pode criar uma relação de continuidade maior com o doente. O 

doente vem a uma consulta, se calhar daqui por um mês vem outra vez a outra consulta 

e assim... vai-se criando uma relação enquanto no hospital é duradouro, o doente está lá 

internado supondo três ou quatro dias depois secalhar nem o vou voltar a ver. 

I - Portanto extra hospital melhor para a relação. Paula? 

P - Também concordo, acho que tem muito a ver com as rotinas porque no hospital é 

todos os dias aquilo... banhos aquela hora e não sei quê... e mais atarefado vá. No extra 

hospitalar temos as consultas, não é assim tão complicado... 

I - E como é, já entraram em casa dos outros? Já fizeram domicílios? Falem-me só 

um bocadinho sobre a vossa experiência. Como é que foi isso de ir prestar cuidados 

a casa das pessoas na comunidade? 

G - Foi das minhas melhores experiências este ano, gostei bastante. Não sei, é um 

ambiente diferente... é o ambiente da pessoa e mas depois também depende de doente 

para doente, se calhar há casos em que me senti um bocadinho intrusa mas depois há 

aqueles casos em que nos recebem assim de braços abertos... 

I - Porque é que se sentiu intrusa? 

G - Porque era estudante de enfermagem. Possivelmente se fosse enfermeira não me 

sentiria. 

I - Mas mostraram-lhe que eras intrusa? 

G - Não, não mostraram, fui eu que senti mesmo. "Ah então trazes uma colega?", eu não 

ia lá fazer nada porque é que eu ia? Mas eu gostei muito, foram poucas estas situações e 

eu gostei muito.  

I - Paula, como é entrar em casa? 



P - Eu ao início sentia-me sempre um bocado intrometida na vida dos outros não é? Mas 

depois as pessoas deixam-nos à vontade porque em tudo e também adaptar as condições 

da casa à situação da pessoa, isso também aconteceu algumas vezes. 

I - E no hospital, sentes-seintrusa na vida dos outros? 

P - Até agora não. 

I - E no entanto já fez uma higiene total a algum doente... 

P - Sim já, mas nunca senti isso. 

I - E que dificuldade encontraram vocês na prática clinica? O quê que houve assim 

de grandes dificuldade? Que aspectos que tivessem que contornar? 

G - Farmacologia. 

I - Farmacologia porquê? 

G - Porque... as aulas que tivemos foram poucas e foram pouco aprofundadas, foi assim 

muito superficial aliás... só para saber... demos... o professor deu uma quantidade de 

temas no final, distribuímo-nos por grupos, cada grupo trabalhou um tema, eu por 

exemplo fiquei com anti-parkinsónicos os outros grupos trabalharam os outros temas e 

portanto eu só fiquei a saber dos meus... ou seja, faltam-me muitas bases de 

farmacologia, muitas mesmo. 

I - Mas a metodologia seria supôr que todos ficassem a perceber um bocadinho de 

tudo. 

G - Mas não houve uma apresentação assim no geral para todos, nada... Ainda por cima, 

com tanta gente... eu não conheço sei lá...1/3 das pessoas, aliás não conheço 2/3 das 

pessoas e é muito complicado chegar ao pé de todas as pessoas e pedir-lhes se podiam 

emprestar o trabalho... é complicado. 

E – Qual era a forma de troca entre... era suposto haver troca de informação entre 

vós? 

G – Se calhar, seria suposto mas isso não aconteceu, pelo menos se a professora tivesse 

agendado se calhar alguma apresentação ou assim, já poderia ter sido mais fácil, não 

sei... pelo menos ficaríamos com uma ideia. 

I - Ok. E, Paula, dificuldade que tenha encontrado até agora ou nas práticas 

clinicas ou aqui dentro? 

P - Há a da farmacologia e também médico-cirurgica, há certos conteúdos que 

também... que vou ter que contornar isso, é estudar em casa porque foi pouco tempo 

para darmos tantos conteúdos, num semestre demos a disciplina de médico-cirurgica 



toda e há coisas específicas que nem chegávamos a falar, passávamos à frente então isso 

agora estou a ter dificuldades no ensino clinico 

I - O quê concretamente, que dificuldade? 

P - Não sei... Deparei-me  com tanta coisa. 

I - Em relação aquilo que deram ou à forma como foi dada e agora aquilo que é a 

vossa prática no hospital. Há aí particularidades? Dificuldades? Questão dos 

diagnósticos por exemplo. 

P - Diagnósticos... muitas vezes nem a linguagem utilizada é NANDA. 

I - No hospital? E o quê que vocês acham sobre isso? 

P - Eu não acho que seja benéfico nem problemático porque são coisas diferentes, 

deveriam ser assim gerais porque facilitaria, pelos menos a taxonomia e assim e assim, 

mas também devíamos ter conhecimento dessas na escola. Porque nós temos a NANDA 

e os diagnósticos da NANDA e assim e depois vamos para o serviço e é outra 

linguagem e vamos ter que adaptar, depois fazemos os registos consoante os de lá, mas 

apresentamos estudos de caso segundo diagnósticos da NANDA e assim... e pronto isso 

torna-se um bocadinho dificil. 

I - O quê que esperam de vocês... o quê que esperam de si Gisela... o que é que acha 

que os doentes esperam de si? 

G - (pensar) Eu acho que esperam o meu melhor não é? Não sei... esperam que eu 

consiga fazer tudo aquilo que eles precisam, que eles acham que eu tenho competência 

para tal enquanto enfermeira... mas assim mesmo o que é que esperam de mim... não 

sei. 

I - E de si Paula, o que é que eles esperam? 

P - Esperam que eu saiba fazer e sabem porquê que estou a fazer e se houver alguma 

situação que saiba resolver, principalmente. 

I - E, futuro? Trabalho? Trabalhar, futuro onde? Em quê? O que é que gostavam? 

Se tivessem que escolher um sítio para trabalhar? 

P - Num contexto extra hospitalar... 

I - Sim... 

P - Gostava de ficar na parte de hipertensão, diabetes e assim... 

I - Num centro de saúde...? 

P - Centro de saúde sim. 

I - Já passou por essa experiência? 



P - Sim, nas consultas externas acho que consegui ter uma noção, eu tive consultas e 

assim... 

I - E concretamente o quê que lhe agrada nesse trabalho? 

P - Agrada-me na forma de saber como é que as pessoas vivem em termos de 

alimentação, exercícios e tentar mostrar-lhes que pode ser diferente e que podem e 

devem fazer diferente para manter a sua saúde e assim. 

I - E a Gisela... o que é que acha que poderias... o que é que gostaria... se pudesse 

escolher agora ou tivesse que escolher, uma área que lhe interesse? 

G - Extra hospitalar também..também gosto das consultas. Pela continuidade, como já 

há bocado referi, pela continuidade dos cuidados, a pessoa vem agora se calhar daqui 

por 15 dias vem outra vez, cria-se uma relação e... gosto de Imunologia. Gosto... gosto 

também de hipertensão e diabetes também acho muito giro. 

I - Em termos de emprego, como é que é? Quais são as vossas expectativas para 

daqui a 2 anos sensivelmente? 

G - Eu acho que está mau. 

I - Está mau? O que quer dizer com isso? A Gisela está a dizer que está mau... 

G - Eu acho realmente que está mau porque... pelo menos pelo que se ouve falar, há 

muito desemprego e... cada vez formam-se mais... em cada capital de distrito há uma 

escola de enfermagem. Pois... então é muito complicado dar emprego a todas as pessoas 

que saem licenciadas. 

P - Está muito mau (riso), não sei... isto assim, se nós somos estudantes e nunca nos dão 

oportunidade...se quando saímos não nos dão oportunidade de fazermos logo alguma 

coisa, isso agora está-se a ver nestas gerações que estão a sair portanto para nós 

provavelmente vai acontecer o mesmo. 


