
  

Entrevista 2.05 - Elsa 
 

(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.- O ano passado tinha uma ideia sobre enfermagem, se é que se lembra da sua 

ideia inicial... O que acha que pode ter mudado nessa ideia?  

E. - Confesso que não sabia muito, era assim, como hei-de dizer, sabia que tinha uma 

tendência natural para saber que queria algo relacionado com pessoas, gostava muito da 

área de saúde/ biologia, sabia que não era muito a medicina que me atraía. Não era por 

aí. Não sei, talvez um bocadinho o papel dos médicos que não tinha... (imperceptível) 

...há uns tempos, não era algo que me chamasse muito. No entanto identificava-me 

bastante com as enfermeiras, com as pessoas, não sei, era engraçado achava que podia 

ser por aí que eu queria. É verdade, então vim assim um bocadinho, não vim à 

descoberta no sentido de querer outro curso, não, queria este, aliás as minhas únicas 

opções foi só Enfermagem. No entanto não sabia exactamente com o que é que iria 

contactar.  

I.–  Mas tinha uma ideia? 

E. - Sim, tinha uma ideia. Sei lá. Que era essencialmente uma parte que podia ter uma 

área de saúde e que podia contactar com pessoas que eram os dois grandes planos que 

me moviam. 

I.- Acha que naturalmente a sua ideia mudou depois de cá estar? O que acha que 

mudou? Consegue ter essa leitura? 

E. - Essencialmente perceber que é muito mais profundo daquilo que eu pensava 

anteriormente, ou seja, como posso dizer, por exemplo o contacto com as pessoas não 

era tão a base, o contacto em si é algo muito mais,  a relação vai muito mais além, ou 

seja identifico-me muito com todos os conceitos que nos são dados e todas as xaropadas 

que às vezes nos dão mesmo assim identifico-me bastante, gosto imenso. 

I.–  Porque diz xaropadas? 



E. - Porque às vezes pode-se tornar tão repetitivo, tão ideal que se pode dizer “Ok, isto é 

um mundo de balelas, que não serve mesmo para nada” , mas não, lá no fundo 

consegue-se tirar bastante mais… 

I.–  Pode isto pode levar-nos a outra ideia e a outra questão: aquilo que se ensina 

na escola versus aquilo que se pratica. É consensual pelo menos na literatura que 

existe uma distinção, uma diferença, uma discrepância entre aquilo que é a escola e 

a prática. O que é acha sobre isto? 

E. - Farto-me de dizer que não sei nada mas acho que lá no fundo fica qualquer coisa, 

não há assim uma discrepância tão grande ou seja o que nos ensinaram na escola é o 

conhecimento ideal ao fim ao cabo na prática o que a gente vê é uma duplicação da 

prática disso mesmo, ou seja tudo bem que não estamos a seguir todos critérios que nos 

foram ensinados mas fica lá qualquer coisa, pelo menos a mim faz-me sentido reportar a 

isso tudo. 

I. O que é que pode depender então das pessoas diminuírem essa discrepância ou 

aumentá-la? 

E. - Essencialmente a atitude, eu acho se nós quisermos integrar tudo aquilo que vamos 

tendo, temos essa possibilidade, depende de nós, depende também da nossa maneira de 

ser, de pessoa, do que trazemos para trás. Eu faz parte de mim tentar incorporar ao 

máximo tudo aquilo que vou aprendendo, seja para o bem ou para o mal ou seja se 

correr mal o que posso integrar ao contrário, se correr bem, tudo bem vamos por aqui, 

isso faz parte de mim penso que todos os colegas isso também faria parte ou seja tem 

muito a ver com o que as pessoas querem ou não fazer. 

I.–  Hum hum posso ir um bocadinho à questão inicial, sobre os princípios da 

enfermagem? Se tivesse que descrever a um extraterrestre qual é a sua ideia sobre 

a enfermagem, o que é ser enfermeiro, o que diria neste momento? 

E. - Eu diria que é um papel muito essencial. Essencial porque estamos num nível muito 

directo com as pessoas. É a primeira cara que os recebe, que leva as criticas, enfim 

queria falar da palavra do “cuidado” que é algo tão grande que abrange tantas áreas que 

faz sentido este papel, acho que é um elemento essencial temos várias lutas, não só no 

hospital mas também cá fora e no dia a dia e … não sei mais coisas sobre a imagem do 

enfermeiro… 

I.– Então, já lá voltamos…e ideias das pessoas que a rodeiam? Você queria ir para 

enfermagem, que ideia é que as pessoas que a rodeiam têm, geralmente a família 

ou os amigos mais próximos, que ideias é que eles têm sobre isso? 



E. - Em termos de família, acharam muito bem, às vezes confundem um bocadinho 

enfermagem com medicina, “olha a nossa Srª.Dra.” (Risos) 

I.–  Porque é que se ri? 

E. - (Risos) Porque eu fico chateada. 

I.–  Chateada porquê? 

E. - Porque nós já temos essa percepção porque andamos cá dentro e sabemos que não é 

o mesmo, mas as pessoas lá fora confundem e atiram sempre para aquela questão do 

médico, é toda a gente “O Sr.Doutor é médico” e eu tento ao máximo mostrar 

principalmente com a minha família, com a minha bisavó.  

I.–  E o que é que faz para mostrar essa diferença?  

E. - Essencialmente digo assim “ Avó, o papel do médico por exemplo é, está aqui, tudo 

bem vai tratar do doente, ele passa-te as receitas, mas eu não passo receitas, posso ir 

administrar medicamentos mas também faço outras coisas que ele não faz”, às vezes 

descrevo, descrevo coisas que fazemos, doutra forma.  

Ainda no outro dia disse - “Olha Avó, por exemplo lembras-te,  (respeitando ao tempo 

quando ela esteve internada) o que é que o médico ia lá fazer?” –“Então de manhã ia lá 

olhava para mim e passava um medicamento novo”, - “E a enfermeira?” “- A 

enfermeira passava o dia a tratar de mim, via se estava tudo bem, perguntava-me o que é 

que eu tinha comido, se estava mal – disposta. – “Pronto, Avó consegues ver aí a 

diferença?” – “Pois é, eu... (imperceptível)... E esse era um bom exemplo.  

I.–  Já temos uma ideia do que você tem sobre o que é enfermagem, sobre a sua 

família e agora, a imagem social… na sociedade como é que acha que a 

enfermagem é vista? 

E. - Os amigos…tenho algumas pessoas que também foram para enfermagem colegas 

da mesma altura. No entanto foram sempre uns chatos, imenso, “ah é só injecções”, 

(imperceptível)... são estúpidos, “Vim por” enfim esse tipo de expressões, quer dizer, no 

entanto também os reforço para outra coisa “Então agora imagina-te tu no hospital, não 

querias ter lá…” “Ah, pois é”, fazem ali aquela ponte, porque essencialmente também 

são pessoas de áreas muito diferentes, os amigos de medicina não, perceberam todos 

mais ao menos as razões dos outros, mas sei lá de letras, de engenharias, aí … 

I.–  Aproveito para perguntar uma coisa, o que distingue a sua experiência de 

estudante de enfermagem de outras experiências que outros tenham no ensino 

superior? O que as distingue, o que é diferente? 



E. - O que é radicalmente diferente? Essencialmente a prática. Nós temos prática. Mal 

ou bem, um mês ou dois, vamos para o campo, percebemos as coisas e vemos as 

dificuldades, eles vivem muito no ideal das... (imperceptível)... nas aulas, positivas e…  

I.–  O que é que isso lhe permite a si face aos outros? Ou aos outros face a si?  

E. - A mim, essencialmente acho que me permite ver um bocadinho o que é que eu vou 

encarar no futuro e permite-me também desenvolver qualquer coisa, qualquer tipo de 

estratégia para preparar-me para aquilo que vou encarar. Há pessoas que passam os 

quatro anos, três anos, seja o que for, no curso e depois chegam à parte prática, até 

arranjam trabalho mas não é bem aquilo que queriam. Eu acho que isso na enfermagem 

é bom, é bom porque permite as pessoas irem deixando cair a ideia, ou seja, “ Não é isto 

que eu quero e ainda posso voltar atrás.”  

I.–  Cair ou construir outra? 

E. - Ou outra, claro. O factor social, a imagem social… também é um bocadinho para  

(imperceptível) é aquela imagem assim um bocadinho “está lá a enfermeira, a 

enfermeira faz assim umas coisitas mas não é essencial para a vida das pessoas”. 

I.–  A imagem social é então que nós não somos essenciais? 

E. - Que não são essenciais basicamente. 

I.–  O que fazemos então? Face a esta imagem social o que é que os enfermeiros 

fazem?  

E. - Não sei, mas também já acho que está a mudar, acho que já está a mudar um 

bocadinho…  

I.–  Para aonde e porquê?  

E. - Já está a mudar um bocadinho mais para o reconhecimento e nós o que fazemos 

fazer o que já fazemos agora, é tentar mostrar o que é a profissão de enfermagem, 

intervir mais directamente sem ficar à sombra dos médicos ou ficar à sombra de outros 

profissionais, ou seja mostrar o nosso trabalho e mostrar a importância dele.  

I.–  Imagine que tem que descrever a um extraterrestre com quem é que os 

enfermeiros trabalham? Com que outros grupos de profissionais trabalham? 

E. - Primeiro dizia ao extraterrestre qual é o ambiente em que está envolvido o 

enfermeiro. Então depois teríamos também então, por exemplo se for no hospital, então 

muito mais directamente, teríamos o auxiliar… pronto, assistentes operacionais, que ao 

fim ao cabo são as pessoas que trabalham mais directamente, porque é os que acabam 

por levar alguma coisa também sabemos de enfermagem ou algo, mas pronto são os que 

trabalham mais directamente. Depois teríamos os médicos, obviamente que também 



teria que falar, teríamos outros profissionais como psicólogos, dietistas, 

fisioterapeutas… 

I.–  E o extraterrestre agora pergunta “E o que é que o dietista faz?” 

E. - O dietista vai escolher a dieta das pessoas.  

I.–  Ok. E o que é que o fisioterapeuta faz? – pergunta o extraterrestre. 

E. - O fisioterapeuta vai fazer fisioterapia com a pessoa, faz exercício.  

I.–  E o que é que o enfermeiro faz? Qual a sua especificidade? 

E. - O enfermeiro tem muitas mais áreas. É algo muito mais abrangente. É o tal de 

trabalharmos como um todo ou seja ter em conta várias dimensões e transformarmos 

isso em qualquer coisa prática. É essa a diferença. Mais, o enfermeiro em termos de 

alimentação, ver o que é que a pessoa come, o que não come, ver o que é que isso 

influencia no seu processo patológico. Ver a sua patologia, mas ao mesmo tempo 

desliga-se dela para ver a pessoa, como é que é integrada na sua família e se isso não 

acontece qual é a sua condição social. Também faz exercícios de mobilização... 

I.–  E o extraterrestre provoca dizendo assim “ Então, está bem, mas uma coisa 

que os enfermeiros façam só eles e que os outros não façam ou não possam fazer, 

porque a dieta, a dietista também faz, o exercício, o fisioterapeuta também faz, a 

medicação o médico também tem um papel na medicação, a assistente social 

também pode aparecer lá para ver se a família vem ou não para serem 

contactados... o que é que o enfermeiro faz que só ele é faz e mais ninguém pode 

fazer?  

E. - (silêncio).  Ainda no outro dia tivemos a falar disso.  

I.–  Em que contexto já agora? Em grupo, em pares ou em aula? 

E. - Foi há um mês... eu acho que foi um bocadinho em aula, portanto para ali. Acho 

que foi pelo menos alguns dias, e essa palavra que surgiu foi o cuidar e andei a batalhar 

montes de vezes à volta disso...  

I.–  Um bloco de questões mais pessoais mas nada muito... Ia perguntar em que é 

que a Elsa está diferente desde que entrou para cá para o curso? Em que é que 

acha, (se é que) que está diferente?  

E. - Isso não é difícil, estou diferente enquanto pessoa, enquanto Elsa, não mudei, mudei 

no sentido em que eu já tinha uma percepção, já tentava perceber um bocadinho aquilo 

que se passava à minha volta e agora acho que consigo analisar mais profundamente 

aquilo que se passa. Por exemplo, sei lá, se estou com os meus familiares ou assim 

consigo perceber às vezes, através de expressões, se estão bem, se estão mal, se estão 



afectados com alguma coisa, já consigo olhar para as pessoas um bocadinho mais e 

dizer “O que é que se passa?”, “Queres falar?” e nisso era algo que eu já fazia mas era 

um bocadinho mais forçado e agora sai-me mais naturalmente. 

I.–  Competências do ponto de vista relacional ou da leitura de comportamento dos 

outros, por aí? 

E. - Sim, sim, mais ou menos por aí. E também eu sempre fui muito calma em situações 

que envolvem estar doente ou sei lá uma emergência dentro de um hospital, mas agora 

além de estar mais calma sinto que estou mais prática e isso ajuda-me, ajuda-me a 

ordenar ideias e a despachar, e é importante porque tenho algumas pessoas idosas na 

família que volta e meia isso acontece e isso ajuda-me bastante a ganhar mais prática 

nalgumas questões. 

I.–  Sentes-se enfermeira?  

E. - Sinto. Sim, um bom projecto de… 

I.–  Como é que se apresentas aos doentes? 

E. - Eu costumo dizer “Olá, sou a..., sou estudante de enfermagem” e isso rapidamente é 

percebido e sabe que vou ser a “enfermeira...”. 

I.–  O que acha que eles esperam de si? Os doentes… 

E. - O que acho que esperam de mim? Essencialmente que eu saiba fazer as coisas e que 

não ande ali a experimentar neles como ele sendo a cobaia e eu alguém que não sabe 

fazer e vou fazer e… 

I.–  Agora fugindo um bocadinho, ia perguntar sobre a primeira vez que a 

trataram por “enfermeira”. Como foi? 

E. - Para dizer toda a verdade, foi no centro de saúde, estávamos fardados, era a bata 

branca, podíamos ser enfermeiros ou qualquer aluno de ensino secundário que tinha ido 

lá passar o dia, eu já tinha ido no dia anterior, estava lá na sala de tratamentos e 

chamam-me assim “Enfermeira”, e eu continuei a andar, e depois repetiu “Enfermeira” 

e depois é que eu fiz o clique e olhei para trás, e a partir daí fez uma grande diferença na 

maneira como me chamaram.  

I.–  Que diferença? 

E. - Ou seja para mim a partir daí integrei, integrei o meu papel, enfermeira, não sou 

mas vou ser e comecei a relacionar com esse nome a partir dai nunca mais me fez 

estranheza nenhuma.  

I.–  E o vestir a bata a primeira vez como foi? O que sentes pela bata… 



E. - Não. A bata não me faz assim grande coisa. Porque a bata também já estava 

habituada na escola secundária usávamos muito a bata, depois também nos laboratórios 

portanto a bata não, a farda sim. 

I.– Seja a farda...  

E. - A farda é mais completa, já no hospital a primeira vez que a vestimos é assim 

aquela coisa “ Não sou eu”, não sei, mas agora já mudei, também foi algo que mudou, já 

olho ao espelho e vejo-me fardada e já não me faz confusão.  

I.–  O que é que acha que a farda condiciona, positivamente ou negativamente, o 

que ela influi na sua relação com os outros… com os doentes… 

E. - Eu não posso separar, há pessoas que o simples facto de ser alguém fardado 

não…serem alguém com roupa de enfermagem não… não querem, não querem aquele 

contacto, ou seja criam uma barreira que é preciso contornar, por outro lado, para outras 

pessoas o facto de nós estarmos fardados, pelo menos é isso que eu sinto... 

(imperceptível) ...conhece a bola “farda branca, enfermeiro, estou bem, pronto”, 

depende, depende de muita coisa, já tive os dois casos. 

I.–  E agora faz-lhe sentido usar a farda, se não a usasse acha que era uma mais-

valia para os enfermeiros? 

E. - Eu creio que me faz sentido porque é tão vital às vezes não é? Talvez agora se 

deixássemos todos de usar farda e usássemos só uma bata em hospital à primeira vista 

seria assim um bocadinho, não digo... (imperceptível)...mas era estranho, era estranho 

para nós e para as pessoas. Mas eu acho que era contornável, se no Centro de Saúde é 

contornável.    

I.–  Eu estava a pensar sem ser tudo de branco, roupa nossa…. 

E. - Mesmo roupa nossa acho que não. Roupa nossa não sei, não gosto de pensar muito 

na minha roupa em contexto de cuidados, no entanto poderia ser outra roupa por 

exemplo eu estive a estagiar num centro de saúde em que nos cuidados continuados, nós 

tínhamos uma farda que não era nossa, era azul escura, calças de bombeiros com pólo e 

as pessoas não nos deixavam de reconhecer como enfermeiros por causa disso antes 

pelo contrário. Portanto, podia ser amarela, umas calças de ganga e uma camisa...  

I.–  Imagine que estamos num contexto em que toda a gente está nas escolas é 

necessária para trabalhar, já. E numa entrevista lhe questionam “Então agora, 

diga-nos o que sabe para nós vermos aonde é que a devemos pôr…” O que é que 

diria? Como se apresentaria do ponto de vista dos saberes e das competências? 



E. - Como é que me apresentaria? É difícil, era uma coisa que nem devia pensar em 

quatro anos de demonstrar o que é que eu fazia (Risos). Mas assim à primeira vista o 

que é o que eu diria? Diria… olha começava por dizer o que eu não faria talvez fosse 

mais fácil não poderia ir para nenhuma área específica que ainda não tivesse estado, ou 

seja não me sentiria preparada para ir para Pediatria, não me sentiria preparada para ir 

Psiquiatria nem para Cuidados Intensivos, no entanto em qualquer uma das enfermarias 

acho que me sentia que me podia adaptar, no entanto as áreas que eu já tive mais foi a 

Cardiopneumologia e a Cirurgia portanto aí teria conhecimentos mais aprofundados. 

I.–  Que conhecimentos? Que natureza de conhecimentos?  

E. - Ora…na prática dos cuidados percebia mais o que é que aquelas pessoas poderiam 

precisar mais, no entanto também poderiam dizer, contrapor que ao fim ao cabo os 

cuidados não são assim tão diferentes de umas enfermarias para as outras.  

I.–  Mas que teria competências no ponto de vista do tratamento das necessidades 

do outro? 

E. - Sim talvez seja mais ou menos isso, não sei… Sim, mais ou menos isso ou seja, 

face aos cuidados mais específicos não tão geral talvez tivesse mais capacidade de 

prestar os cuidados mais…como deve ser…pronto.  

I.–  E o que é que lhe falta para ser enfermeira? O que é que diria? que dimensões 

de…. 

E. - Falta experiência, falta, porque nem quando acabar o curso vou ser enfermeira…. 

I.–  O que é que a experiência traz? Mais-valias então? 

E. - O que é que a experiência me traria? Para mim? A capacidade de desenvolver mais 

as minhas capacidades ou seja, tudo isso eu vou aprendendo, eu já disse que valorizo e 

tento que fique ao máximo mas acho que tudo precisa de ser trabalhado não é como 

entra em nós que é a fase final, ao fim ao cabo nunca seria uma enfermeira segunda a 

minha perspectiva nunca ninguém é alguma coisa,  tinha de estar sempre a trabalhar 

para isso. 

I.– Agora centrando-nos no estágio, o que é que no estágio correspondeu às suas 

expectativas? E o que é que não correspondeu?  

E. - As minhas expectativas? Eu nunca penso muito no que posso encontrar pela minha 

medida, ou seja, vou um bocadinho... deixa ver o que aqui está. Assim, o que eu tinha 

mais ou menos expectativa foi agora a cirurgia porque era uma área, que eu não sei, que 

me suscitava curiosidade para além daquilo que vemos nos filmes imaginamos assim 

um cenário negro assim uma coisa muito corrida e sei lá…(risos)  



I.–  Foi uma coisa calma? O que faltou? Acção?  

E. - Foi, foi uma coisa calma. Não faltou nada, eu é que estava a fazer um filme 

completamente ao contrário, mas não faltou nada e vi que não era o que eu estava a 

fazer mas no entanto gostei …  Pronto não faltou nada, não era nada do que eu 

imaginava porque ainda tinha aquela visão ideal e o que eu precisava não era tanto 

assim ver, era mesmo a sensação que eu estava porque eu já sabia, já tinha tido outro 

estágio antes e já sabia que não era, não era tudo o que a gente vê na televisão, não é 

assim que se passa na realidade, não tinha a curiosidade de ver realmente como era no 

entanto tomara que muito tocou-me bastante.   

I.–  Dificuldades… Que dificuldades sentiu? Sentiu algumas dificuldades em 

estágio?  

E. - Ora dificuldades… dificuldades senti se calhar um bocadinho pela atitude de 

algumas colegas que não era tanto como elas viam, ou seja, além de serem um 

bocadinho “deixa andar” faz-me confusão na maneira como lidam com as pessoas, 

estarem ali ou num café seria quase a mesma atitude e isso faz-me confusão acho que as 

pessoas se devem adaptar ao local onde entram e onde estão. 

I.–  Já agora uma questão interessante, o que é isso de estar no café e estar ali? O 

que distingue…o que deveria distinguir…. 

E. - Acima de tudo a atitude, a postura, o tipo de linguagem… penso que muitas vezes 

um... (imperceptível)...podem não prejudicar directamente, mas às vezes prejudicam e 

às vezes complicam outras coisas… 

I.–  Prejudicam o quê? 

E. - Ou seja a relação de algumas pessoas com os doentes e depois até dos doentes para 

com, por exemplo comigo, posso dar um exemplo mais específico ou seja, colegas que 

deixam…não é deixam, estão a ali com uma conversa mais social em que a doente já a 

trata por tu ou por filho e depois a seguir se no dia seguinte eu for lá prestar um cuidado 

já não consigo tirar esse rótulo, ou seja a pessoa já está acordada já vou ser uma 

rapariguinha que não tem razoabilidade para estar ali, querem um enfermeiro do serviço 

e não um estudante. Não foi exactamente comigo, mas eu assisti e isso tenho alguma 

dificuldade.  

I.–  Até agora só referiu experiências basicamente em hospital... 

E. - Excepto a bata que foi no Centro de Saúde.  

I.–  Exactamente. Porquê recorrer às experiências no hospital e Centro de Saúde, 

qual a diferença para si? 



E. - Não sei, acho que em Centro de Saúde corre tudo sempre muito bem pelo menos 

para mim é sempre a noção que eu tenho, faz com que mentalize os maiores desafios 

que até agora tenho encontrado no hospital.  

I.–  Porque é que chama desafios?  

E. - Essencialmente nesta questão, nesta questão de ter mais colegas e gera-se muita 

diferença, ou seja no Centro de Saúde tenho estado com dois colegas que são muito 

parecidos comigo na forma de estar e de cuidar e mesmo em termos das pessoas com as 

quais contactamos tanto profissionais como utentes, as coisas são fáceis, são fáceis, 

ainda não encontrei nenhuma dificuldade. No entanto no hospital eu já encontrei mais 

do que eu estava a contar.  

I.– No Centro de Saúde saiu e foi ao domicilio? 

E. - Sim.  

I.–  Como é que descreveria essa experiência entrar em casa do outro? 

E. - É uma experiência única e complicada. Já tive dois tipos de domicílios em duas 

zonas muito diferentes, a primeira foi em zonas de pessoas de classe média-alta e a 

segunda em que fui na parte baixa em zona de casas chamadas barracas, onde não havia 

quaisquer tipo de condições de higiene, mas é difícil porque entramos no ambiente do 

outro, só que não sei se foi pelos enfermeiros que já lá costumavam ir, já tinham aquela 

ligeireza e conhecimento das pessoas, nunca tive nenhuma barreira, ou seja a porta 

abriu-se imediatamente partir do primeiro dia em que fui apresentada como a aluna que 

estava ali com os cuidados continuados a estudar, ou seja a segunda vez que lá ia, as 

pessoas abriam-me a porta e não senti qualquer barreira.  

I.–  É possível enumerar um ou outro aspecto que tenha sentido? 

E. - Essencialmente os cheiros, os cheiros e males característicos da casa, isso a mim 

incomoda-me muito porque é uma coisa que me incomoda, eu sou maníaca por maus 

cheiros não gosto (risos) e isso faz-me muito confusão. No entanto, por exemplo fezes, 

isso não me incomoda, mas os maus cheiros da casa e das pessoas isso incomodava-me 

e é algo que ainda ando a trabalhar nisso, mas que não me inibe de fazer e vou lá fazer e 

conversar com a pessoa e aconteceu em casas que estavam muito mal mas que a pessoa 

precisa de estar ali meia hora e estamos ali meia hora constante, sim senhora. 

I.–  Já agora, como se trabalham os cheiros? 

E. - Como trabalho? É tentar abstrair-me, ou seja, a primeira tentativa foi tentar não 

respirar pelo nariz (risos), não resultou, foi muito natural que não respire (risos), ou 



seja, a minha primeira tentativa foi tentar abstrair-me ao máximo disso e acho que já 

vou conseguindo, já…  

I.–  O que é que os enfermeiros... como é que era a vossa relação com os 

enfermeiros do serviço? O que é que eles esperavam de si, e você deles? 

E. - Falando de hospital ou Centro de Saúde? 

I.–  Todo o lado, não quero particularizar. 

E. - Qualquer um dos espaços foi muito diferente, no primeiro estágio o que mais vezes 

nos disseram foi que, a mim e ao meu colega foi basicamente igual, foi que estivemos 

muito bem e que sentiram muita curiosidade em termos gerais de pelo menos no 4º ano 

continuarem a verem essa diferença, que tínhamos um ritmo de evolução bom que 

parecíamos estar a demonstrar e isso também se mostrou um bocadinho no primeiro 

estágio hospitalar, ou seja, os enfermeiros para eles éramos quase uma dádiva, 

primeiro... (imperceptível)...e alertaram-nos para isso, não nos disseram ah, estávamos 

muito bem, estávamos muito bem em termos de qualquer dúvida enfim não havia assim 

muita barreira entre o aluno e o enfermeiro. No segundo Centro de Saúde houve duas 

grandes diferenças, havia enfermeiros que punham aquela barreira e que quase 

ignoravam aquilo que sabíamos ou seja para elas nós sabermos ou não era indiferente. 

Tinha que ser ensinado ou seja por exemplo numa consulta de Diabetes onde eu estava 

o médico o “ Ah, depois ligas a máquina” / “ Sim mas o BM eu já fiz”/ “Não, mas tu 

não sabes, tudo o que fizeste não interessa, o que eu sei é que interessa” …foi mesmo 

assim. Em Centro de Saúde ainda. E havia outros enfermeiros que era precisamente o 

contrário. 

I.–  De que é que acha que decorrem essas diferenças? Essas diferenças entre as 

quatro situações? 

E. - Essencialmente nesta situação foi a idade da enfermeira que era uma pessoa um 

bocadinho mais velha e o método dela não era muito avessa ao… 

I.–  Factores atribuíveis ao enfermeiro? 

E. - Sim. Foi específico, se fosse de outra idade teria sido mais fácil, primeiro os 

conhecimentos e a partir daí é que poderíamos trabalhar, trabalhar, mas aquela senhora 

não, aquela senhora iria insistir em fazer um teste de BM a uma aluna de 4º ano.   

I.–  Ok. E o que é que os enfermeiros dos serviços esperam de vocês? 

E. - Não esperam nada. Primeiro que nós não atrapalhemos. No início vêm com aquela 

altura “ Meu Deus, mais esta que nos vem atrapalhar”, mas ao mesmo tempo esperam 



que não vamos ter com eles quando temos dúvidas, há aqui uma dualidade. E o que é 

que também esperam de nós? 

I.–  E os professores o que é que esperam dos estudantes?  

E. - Essencialmente que nós saibamos aplicar aquilo que já nos foi ensinado, ou seja, 

não tanto em termos de conhecimentos teóricos pelo menos é o que eu tenho visto é que 

não se sabendo logo o... (imperceptível)...desde que depois se saiba procurar o que acho 

que os professores querem é que a gente saiba conhecer atitude e conhecimento.  

I.–  Teve experiências de ter um professor em permanência num campo de estágio 

e outros campos de estágio não havia professor. Há diferenças, mais-valias, 

vantagens? 

E. - É assim em hospital tive sempre com professor e no Centro de Saúde nunca tive 

professores. Como foi em ambos os sítios não vi nem vantagens, nem desvantagens, 

aliás em Centro de Saúde o facto de não estar lá. Em hospital, fez-me sentido mas 

também nunca tive outra experiência que possa comparar pelo menos até agora. 

I.–  Fez sentido porquê? 

E. - Porque não foi propriamente mudar... há pessoas que cismavam... eu não me 

incomodo com a posição do professor ou com o facto de ele me abordar, andar em cima 

de mim a ver as actividades… 

I.–  Em que é que gostaria de trabalhar? O que é que acha que seria uma área de 

interesse? 

E. - Isso é algo que eu ainda não sei responder, porque é algo que eu tenho vindo a 

desenvolver há uns tempos e ainda não consegui abordar, tinha a tal curiosidade na 

Cirurgia mas isso não é muito diferente de tudo o resto, mas neste momento se calhar o 

que me chamava mais à atenção talvez fosse o Centro de Saúde. 

I.–  Porquê, já agora? 

E. - Não sei. 

I.–  Houve uma série de coisas que disse do Centro de Saúde que a faziam 

pronunciar mais negativamente sobre o trabalho no Hospital, experiências… 

E. - Sim, mas mesmo assim gosto imenso, gosto imenso do trabalho de Centro de 

Saúde, é algo que eu gosto. Também gosto muito de estar em Hospital mas não sei se é 

por ser mais cansativo, não consigo perceber, ainda hoje me senti bem mas se tivesse 

que ir para algum lado talvez fosse para Centro de Saúde, não em todas as áreas 

confesso. Gostei muito de Cuidados Continuados e talvez também por isso, pelas 

experiências muito positivas que tive nesse campo, é algo que me suscita.  



I.–  Uma última impressão, em termos de empregabilidade, como vê o futuro? 

E. - Não vejo tão negro como o pintam, porque mais uma vez isso também depende um 

bocadinho da atitude das pessoas, vejo pessoas que por exemplo não arranjam um 

trabalho porque simplesmente dizem “não vou trabalhar numa medicina” e pronto põem 

aquela barreira e não vão mesmo, são opiniões não é? E depois também fecham-se um 

bocadinho, ou seja também ficam à espera que as coisas caiam do céu e elas não caem. 

I.–  Então depende do quê? De si também?  

E. - Depende, depende de nós e uma coisa que eu digo bué vou tentar arranjar trabalho 

aqui se não conseguir não tenho problemas em ir para fora em aprofundar sei lá os meus 

estudos em fazer qualquer coisa, quero tentar não estar parada.  

I.–  Uma última questão: estágios em grupos grandes podem ser uma vantagem? 

E. - Não me faz confusão, eu até acho que é bom, acho que faz mais diferença ao 

serviço do que a mim. Não me faz confusão estar com muita gente.  

I.–  Mas é-lhe indiferente ou pode ser uma mais-valia? 

E. - Até pode ser uma mais-valia porque ao fim ao cabo acaba por criar uma dinâmica 

própria daquele grupo que se vai ajudando a ele mesmo, pelo menos é o que eu tenho 

visto e outras que estagiaram, mesmo agora em cirurgia, ao mesmo tempo que eu, que 

eram das outras escolas que iam grupos de 2 ou 3 e até faziam turnos diferentes e 

notava-se que se sentiam sempre muito perdidas, não tinham apoio dos colegas e isso 

para mim faz-me sentido, mas também mais uma vez houve uma ou outra colega com a 

qual não me dava muito bem também existia em grupos muito grandes, embora 

necessariamente seja mútua já. 

 


