
  

Entrevista 2.04 - Dora 
 

(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 que é que acha agora do que é que é isto de ser enfermeira? 

D. – Tenho uma vaga ideia do ano passado, era…estava muito centrado na técnica, acho 

que (hesitação) o lado mais humano, digamos, não me dizia assim tanto apesar de eu 

achar que um enfermeiro estava mais presente do que o médico. Agora acho que dou 

muito mais valor ao lado humano, À comunicação, à relação do enfermeiro com o 

utente do que propriamente às técnicas que no primeiro todos nós achamos que a técnica 

é que é importante e esquecemos um bocadinho o resto, e o estágio (hesitação), o 

hospital principalmente, serviu muito para desenvolver essa técnica…competência da 

comunicação e relação com o utente que está numa posição que não é favorável. 

I – Eu ia perguntar o que é que a tinha feito mudar de opinião, mas já respondeu a 

essa parte. O estágio, não é? 

D. – Sim. 

I – Qual é neste momento, na família, nas pessoas importantes, qual é que acha que 

é a ideia que eles têm sobre vir a ser enfermeira? 

D. – Eles ao princípio também estavam um bocado “ah, tu não consegues ver sangue… 

não sei quê não sei que mais”, mas acho que agora já consegui passar um bocado a ideia 

de que o enfermeiro não é…não está ali só para ver sangue e para limpar e outras coisas. 

E acho que, aceitam não que eles nunca tiveram contra, mas já vêem de outra forma 

aquilo que um dia eu vou fazer 

I – E porque é que mudaram de opinião? 

D. – Oh, talvez pelas experiência que eu contei dos estágios e pela maneira como 

chegava a casa, eles apercebiam-se que se calhar não era assim tão difícil para mim ser 

enfermeira como eles tinham inicialmente pensado. 

I - Como é que chegava a casa? 

D. – Chegava a casa assim um bocadinho contente… 



I - E agora, ainda na questão das ideias que tem sobre a enfermagem, qual acha 

que é a ideia da sociedade sobre a enfermagem? (…) 

D. – Eu acho que a sociedade acha que o enfermeiro é aquele que faz o que o médico 

manda e esquece-se daquilo que realmente é importante que é a comunicação, a empatia 

e a relação de ajuda. Acho que estão muito centrado no “o médico manda, o enfermeiro 

faz”. 

I - Porque é que isso acontece? Essa opinião? 

D. – Pois, não sei… Porque se calhar também é aquilo que eles vêem que os familiares 

quando vão visitar, vêem que o enfermeiro “ah têm que falar com o médico”, ah não sei 

quê, se calhar também não estão muito presentes como deviam estar, acho que passa 

também um bocadinho por ai. 

I - E como é que lida com isso? 

D. – Às vezes sinto-me assim um bocado… as pessoas não têm bem noção daquilo que 

implica ser enfermeiro, estão muito tentados na visão que vêm nas televisões e… Eu... 

às vezes sinto-me assim um bocado… não sei explicar. Constrangida não é a palavra. 

Não consigo arranjar uma palavra para descrever… 

I - Depois podemos lá voltar… Mas como é que lida com essa questão … Outra 

questão é, o que é que os enfermeiros podem fazer para melhorar essa questão, que 

disse, essa imagem. 

D. – Acho que devem estar mais presentes durante o tempo da visita, falar mais com as 

famílias (hesitação), incluir a familiar também nos testes de desenvolvimento, não é a 

palavra certa, na preparação do utente à saída do hospital… e muitas vezes isso não 

acontece. Por exemplo no estágio só fiz duas tardes mas foi suficiente para ver que 

durante a visita os enfermeiros nunca lá iam falar com a familiar e acho que passa um 

bocado por aí, tentar mostrar mais o seu trabalho à família e não só ao paciente porque 

muitas vezes nem sequer se dá conta que é o enfermeiro que ali está. 

I - Queria perguntar… já passou por contextos onde trabalhou. Com que outros 

profissionais o enfermeiro trabalha? Que se lembre assim…com que outras 

pessoas se dá o enfermeiro no dia-a-dia? 

D. – Com o médico, fisioterapeuta, o nutricionista, as auxiliares… 

I - Alguma coisa que chame à atenção na relação que existe entre enfermeiros e 

médicos, ou enfermeiros e fisioterapeutas…uma coisa que lhe chame à atenção que 

caracterize essa relação, uma coisa que a incomode ou uma coisa que ache 

interessante. 



D. – Acho que (hesitação) … no hospital onde estive havia uma relação boa entre os 

enfermeiros e os médicos apesar de eu notar que havia sempre aquela ideia de que o 

médico é superior, isso notava-se um bocado. Em relação aos fisioterapeutas não… 

I - Essa ideia de que o médico era superior era de quem?  

D. – Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei do comportamento dos enfermeiros 

relativamente à presença do médico, mas posso ter interpretado mal… 

I - E acha que era mesmo a postura deles? 

D. – Sim. 

I - Isso de alguma forma estava na sua forma de pensar, de se pensarem eles 

próprios… 

D. – Eu acho que sim… 

I – Hmm hm…Outra coisa, o que é que acha que distingue os enfermeiros dos 

outros profissionais? Já falámos em equipas de trabalho, o que é que caracteriza, 

qual é o cerne que caracteriza os enfermeiros? 

D. – É a relação do enfermeiro… 

I - E...? 

D. – (risos) O enfermeiro é a pessoa que está mais, ou pelo menos devia estar, mais 

junto do utente, é a pessoa que (hesitação) …em quem o utente mais confia. Acho… 

I - Mas física ou, em que medida? Mais próximo em que medida? Fisicamente, 

mais próximo no ponto de vista relacional? 

D. – Dos dois. 

I - Agora vamos passar para outra questão que é mais… como é que você se vê. É 

uma questão mais pessoal, também só responde aquilo que quiser não é? Mas em 

que é que acha que mudou em si durante este ano? Em que é que está diferente 

agora? 

D. – (hesitação) … 

I - Está diferente? Em primeiro lugar. (Não tem que estar). 

D. – Acho que sim, porque…inicialmente eu ficava em pânico, cada vez que entrava lá 

no serviço cada vez que entrava dentro da unidade do utente, ficava em pânico não sabia 

o quê que havia de dizer, como é que havia de o abordar acho que…apesar de ainda 

sentir alguns receios em estabelecer o primeiro contacto, acho que já foram superadas 

algumas dificuldades. 

I - Lembra-se que dificuldades eram essas? 



D. – Eram não saber mesmo o que é que havia de dizer assim no primeiro contacto e 

fazia-me um bocado de confusão invadir, entre aspas, o espaço daquela pessoa. Não 

sabia como é que ela iria reagir à minha presença enquanto estudante. 

I - E ela via-a como estudante? 

D. – (risos) Via 

I - Em que é que está diferente? Centrou-se na tua dimensão mais profissional não 

é? Em que é que está diferente, mas do ponto de vista da pessoa mesmo, da sua 

pessoa, enquanto pessoa que é… o que é que acha que pode ser mudado? Sobre a 

forma como se vê, sobre a forma como lida com o mundo ou vê o mundo. 

D. – Eu acho que…vejo as pessoas agora de outra forma Antes eu tinha um bocado a 

mania de julgar as pessoas… acho que, agora já não há tanto, até porque não tem que 

haver, essa vontade, entre aspas, de julgar o outro pela aparência ou por qualquer outra 

coisa que ele faça ou diga. E acho que em relação a isso mudei um bocado. 

I - A forma como vê os outros. E a forma como você se vê? Imagine que se vê de 

fora e a Dora que está aqui, está diferente deste ou daquele aspecto do ano 

passado. 

D. – A forma como eu me vejo eu acho que não mudou muito, a forma como eu me 

vejo a mim. Pode ter mudado e eu não ter reparado nisso. 

I - Não sei se lembra, mas tivemos aí um momento em que eu vos pedi uma coisa 

por escrito, tinha que ser antes de vestirem a bata. Agora já vestiu a bata. O que é 

que te lembras? Ou quando andou de bata no primeiro dia, o que é que lhe 

chamou à atenção? 

D. – As pessoas a olharem para mim como se eu já fosse enfermeira. 

I - E então? 

D. – Deixava-me contente por um lado mas deixava-me assustada por outro, porque 

depois as pessoas olham para mim como enfermeira e exigem de mim uma coisa que eu 

se calhar não lhes posso dar. 

I - Isso aconteceu? Exigirem… 

D. – Acho que não. Até porque nós, no primeiro momento... (imperceptível)... devemos 

identificarmo-nos como estudantes e as pessoas também percebiam pela nossa postura 

que não éramos profissionais. 

I - Mas ainda assim, seguramente, que lhe chamaram “senhora enfermeira”. O que 

é que achou? 



D. – Principalmente no centro de saúde. Eu assim à primeira olhei primeiro para ver se 

estava mais algum enfermeiro depois é que vi que era comigo, depois lá expliquei à 

senhora “não sou enfermeira, sou estudante”. 

I - Vamos imaginar este cenário… Temos aí uma situação que precisamos de todos 

os enfermeiros possíveis, todos. Já se acabaram aqueles que tínhamos disponíveis e 

vamos às escolas buscar os que estão no 1º ano ou no 2º. Vai ao recrutamento e 

dizem assim “então o que é que sabe fazer”? De enfermagem. “Enquanto 

enfermeira o que é que já sabe fazer?” E a Dora, tinha uma oportunidade de 

emprego tinha que se valorizar. 

D. – Pois, e tinha que saber fazer muitas coisas… 

I - Não interessa o que é que “devia” saber, o que diria? 

D. – Eu acho que… (hesitação) acho que sei fazer mas nunca fiz por isso não sei se sei. 

Acho que sei fazer algumas… 

I - Uma oportunidade de emprego para ganhar dinheiro, autonomia, 

reconhecimento... 

D. – Sei fazer as coisas que aprendi, as técnicas que aprendi o ano passado. 

I - Força, o que é que diria então? 

D. – Aspiração de secreções, entubação nasogástrica, administração de terapêutica, 

algaliação, posicionamentos, transferências… 

I - Mas imagine, imagine que lhe colocavam a questão…se calhar não pus a 

questão correcta. Daquilo que é ser enfermeira o que é que já sabia? Dava-me a 

mesma resposta? 

D. – Não. Não é isso que interessa, acho eu…quer dizer, interessa um bocado (risos) 

I – Mostrou como “Eu sei fazer coisas mecânicas”, sabe outras coisas? Pergunto. 

D. – Eu acho que sei, sei estabelecer uma relação, sei (hesitação) conversar e fazer com 

que a pessoa talvez possa confiar em mim, sei meter-me no lugar do outro… 

I – Deste ano, experiências fortes e importantes que tenha tido aqui na escola. Não 

aqui na escola como espaço físico, neste ano que passou, experiências interessantes 

para si, importantes…coisas que agora diga que tenham sido importantes durante 

este ano. 

D. – Eu acho que já tinha dito naquele coiso que escrevi num trabalho de Gerontologia 

que fizemos, com quem conversámos no jardim, a conversa com aquela senhora 

marcou-me muito. Ela tinha uma visão tão diferente daquilo que nós achamos que as 

pessoas têm e fez-nos pensar que se calhar não é bem assim como nós todos pensamos e 



como pensamos que os outros pensam. E foi no estágio, o meu primeiro utente, também 

foi uma pessoa que me marcou bastante, ele era um senhor relativamente novo, ele deve 

ser mais novo que o meu pai e ainda me fez mais confusão. Ele era completamente 

dependente dos enfermeiros e ele quando se foi embora deu-me um rebuçado e eu não 

consegui comer aquele rebuçado, guardei o rebuçado lá em casa para ter uma 

recordação daquele senhor. Foi uma pessoa que me marcou bastante. 

I - Já disse que a marcou… porquê? 

D. – Porque ele sabia que nós éramos estudantes, ele sempre que achava que havia 

qualquer coisa que era demais para nós ele dizia, não tinha vergonha nenhuma em dizer 

não faças isso, ou vai chamar o professor ou vai chamar alguém, ele dizia… e muitas 

vezes era ele que estava ali no papel de professor, porque ele já tinha passado por 

muitos internamentos, já tinha visto muitos estudantes passarem por ele e ele é que nos 

alertava tem atenção a isto, não faças aquilo e não sei quê… ele dava-nos muitas 

indicações sobre ele e sobre a forma de como ele gostava de ser tratado. 

I - O quê que ele tinha? 

D. – Ele teve um acidente de viação e ficou…ficou com… 

I - Paraplégico? 

D. – Não, ficou sem força (hesitação) nos nervos mas acho que não tinha lesão 

medular…e fazia hemodiálise.  

I – Momentos importantes…trabalho de gerontologia…(…) E estágio? Mais 

alguma coisa que chamou a atenção durante este tempo? 

D. – Não… 

I - E na prática clínica, o que é que lhe chamou à atenção? O que é que achou 

importante, em que medida é que a prática clínica foi importante para si? As 

práticas clínicas… como é que as descreve? Ou como é que acha que foram 

importantes? Se é que foram importantes… foram? 

D. – Foram porque nós entramos no hospital, ou no centro de saúde, e olhamos porque 

pormenores pequenos não nos diziam nada. 

I - O quê, por exemplo? 

D. – Olhar para o chão a ver se está lá alguma coisa caída ou ver como é que as pessoas 

lavam as mãos… essas coisas, ver como é que os enfermeiros tratam os utentes depois 

de termos ouvido que não podemos infantilizar as pessoas e que não podemos não sei 

quê e depois vamos para ali… 

I - E infantilizam? 



D. – Infantilizam muito… 

I - O que é que acha sobre isso? 

D. – Eu acho (hesitação) que não é a maneira mas correcta de falar com as pessoas mas 

as pessoas também não se importam por isso, se calhar, até estão a falar bem com a 

pessoa… 

I- Ia perguntar outra coisa que era… teve práticas clínicas em dois contextos, só 

me falou no hospital ainda… 

D. – Não, falei do centro de saúde há bocado… 

I – O quê? 

D. – Quando me chamaram senhora enfermeira… 

I - Ah ok. Entre os dois o que é que achou? Diferenças fundamentais, o que é que 

gostou mais, de um ou outro. 

D. – Eu gostei mais de hospitalar porque foi onde estive mais activa, entre aspas, no 

centro de saúde foi muito observação mas também…fiquei com uma ideia do trabalho 

comunitário que não tinha. 

I - Que ideia era? 

D. – Eu achava que (hesitação) …eu nunca tinha ido ao centro de saúde assim…era 

mesmo só vacinação, e achava que o trabalho de enfermagem passava muito só pela 

prevenção da saúde no centro de saúde e não tanto pela promoção, prevenção da 

doença, promoção da saúde. Porque há prevenção da doença e prevenção da saúde… E 

eu sei que o trabalho no centro de saúde afinal não é assim tão desinteressante quanto 

aquilo que eu achava, apesar de não ter feito muito. E… 

I - No centro de saúde esteve só no centro ou foi também a casa das pessoas? 

D. – Tive…Tive…no centro de saúde tive…fui. Fiz uma visita domiciliária. 

I - Como é que é isso de entrar na casa do outro? 

D. – É um bocado estranho…porque… no hospital as pessoas, acaba por ser a unidade 

deles mas não estão no seu sitio. Em casa estão mesmo no seu espaço, nós vamos lá 

invadir mesmo o espaço daquelas pessoas e fez-me um bocado de confusão. 

I - O que é que fez confusão? Nessa “invasão”? 

D. – Sim, entrar assim…as pessoas já sabiam que iam lá, já era frequente ir lá uma 

enfermeira mas para mim foi a primeira vez, não sei se as pessoas estavam à espera que 

eu entrasse lá também apesar de – eram dois senhores idosos – não terem dado pela 

minha presença. 

I - Não sabia como é que devia pôr os braços… 



D. – Pois (risos) não sabia se devia de cruzar à frente ou cruzar atrás, com medo que 

caia alguma coisa. 

I – Ia perguntar mais coisas. As práticas clínicas corresponderam às suas 

expectativas ou não? Superaram, não superaram… E foi muito diferente do que 

estava à espera? 

D. – Não foi assim muito diferente porque nós ouvimos sempre comentários dos anos 

anteriores, nos quais vais fazer aquilo e aquilo e aquilo, não foi assim tão diferente 

quanto isso. Embora eu achasse que no centro de saúde podia ter havido mais 

participação da nossa parte. 

I - Falou de coisas que nos outros anos contam. Quem conta e o que é que diz sobre 

isso? Ou o que disseram? Os colegas mais velhos, não é?… Isso há-de ser 

importante, não é? Para quê que eles chamam à atenção? Em quê que essas 

conversas incidem? Qual é o tema? 

D. – Primeiro é…ter cuidado com o professor tal, que ele é muito não sei quê… Falam 

da exigência dos professores, “não queiras ficar com o não sei quantos em estágio 

porque não sei quê”… 

I - Ai é? Isso é um tema central? 

D. – É. (risos) E depois é: só vais fazer isto, não te vão deixar fazer aquilo e é essas 

coisas. Acabam por passar mais ao lado do que o do professor é um bocado o que 

importa mais. 

I - O que é que acha que, no estágio ou nas práticas clínicas, o que é que acha que 

os doentes esperavam de si? 

D. – Eles esperavam que eu estivesse ali enquanto…para conversar com eles do que 

propriamente para executar alguma das técnicas que os enfermeiros devem fazer. Eles 

viam-me mais como uma companhia, para o tempo que eu lá estava do que 

propriamente para… 

I - Porque é que achavam isso? 

D. – Porque eles sabiam que eu era estudante e que havia pessoas acima de mim para 

fazer aquele trabalho. 

I - E como é que você agia em função disso?  

D. – Eu não achava que eles tivessem uma opinião errada ao pensar assim, até porque as 

pessoas que lá estavam eram (hesitação) superiores, entre aspas, a mim. E não me sentia 

assim tão desconfortável quanto isso, a conversar com aquelas pessoas porque muitas 

delas não tinham mesmo ninguém para conversar durante o dia todo. Eu acho que… 



I - Esperavam de si, basicamente, companhia? 

D. – Sim. 

I - Mas fez mais do que isso com os doentes… 

D. – Sim. 

I - Teve doentes dependentes? 

D. – Tive. 

I - E como é que foi isso, tratar doentes dependentes. 

D. – Ao princípio… nos primeiros dias fez-me um bocado de confusão, principalmente 

aquele primeiro senhor, como é que uma pessoa tão nova com 42 anos, já está naquele 

estado de dependência e vai ficar assim o resto da vida, fez-me um bocado de confusão. 

I - Então e foi o que achou dele…teve que tratar dele, cuidar dele e como é que 

lidou com isso? 

D. – Fez-me confusão, também, o primeiro impacto com o invadir a intimidade daquela 

pessoa mas depois – também não estava habituada não é – mas deixou de me fazer tanta 

confusão invadir o espaço daquela pessoa. 

I - Concretamente o que é que fez confusão no cuidar dessa pessoa? 

D. – Ver a pessoa despida e invadir a intimidade dela… 

I - Fazer a higiene, por exemplo? 

D. – Sim. 

I - Ela não era capaz? Ele não era capaz… 

D. – Não fazia nada sozinho, nem comia sozinho. 

I - E achou que… foi isso que te causou uma confusão inicial, é isso? 

D. – Sim. 

I - Depois resolveu, como? 

D. – Não sei como resolvi mas… 

I - Mas sabe que resolveu? 

D. – Sim. 

I - Falámos sobre o que os doentes esperam de si, e os enfermeiros? O que é que 

esperam de si? 

D. – Os enfermeiros…depende dos enfermeiros. Os mais novos esperam que nós 

façamos quase tanto quanto eles, os mais velhos (hesitação) já nos vão ensinando mais, 

já nos vão passando mais o testemunho do que os enfermeiros mais novos…e esperam 

que nós estejamos ali para aprender com eles e não (hesitação) para fazer aquilo que 

aprendemos anteriormente. 



I – Porque é que ... (imperceptível) ...mais novos? Está a falar concretamente num 

hospital, num centro de saúde… 

D. – No hospital, no centro de saúde eram todos relativamente… 

I - Velhos? 

D. – Não, não era velhos nem novos. 

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

D. – Pois, eu acho que os professores esperam que nós cumpramos os objectivos… 

I – Ok, mas em termos concretos o quê que eles esperam que faça? O que é que 

eles esperam que o estágio seja para si? Pergunta estranha…não é? 

D. – É um bocado…esperam que nós consigamos ultrapassar os nossos medos iniciais e 

consigamos atingir os nossos próprios objectivos e não os objectivos que estão no 

papel… 

I – Ia perguntar mais coisas... Áreas onde ache que gostava de trabalhar…Não está 

agora a acabar o curso mas imagine que estava e tinhas que começar a procurar 

emprego. O que é que a atrai? 

D. – Eu acho que…assim…atrai-me tudo e não me atrai nada. Eu quando vim gostava 

de ir para o INEM… mas (hesitação) agora já não sei (risos) 

I - Ir para o INEM, porquê? 

D. – Devo ter visto na televisão e devo ter gostado (risos). 

I - E agora acha que já não sabe, porquê? Porque… 

D. – Porque já vi tantas outras coisas interessantes que se calhar posso não querer 

mesmo aquilo. 

I - Alguma coisa interessante que se lembre? É tudo interessante? 

D. – Pois, gostei muito do serviço onde estagiei… 

I - E outra coisa, como é que acha que está isto em termos de emprego ou quando 

acabar o curso? 

D. – Eu acho que está um bocadinho mau… 

I - Mau? Porquê? 

D. – Porque nós somos muitos e não…não há assim tantos lugares quanto podia haver. 

I - O que mudava na escola se pudesse? Ou nas práticas clínicas? 

D. – Não sei… 

I - Não? 

D. – Acho que não mudava. 



I - Não? Só uma última questão. Em estágio, como é que é? A relação com os 

colegas em estágio, foi uma coisa que lhe chamou à atenção? 

D. – A relação com os colegas acho que é…é das coisas mais importantes, pelo menos, 

naquele estágio foi das coisas mais importantes que nós tivemos desenvolvido, foi 

trabalhar em conjunto e ajudarmo-nos uns aos outros. E nós conhecíamo-nos quase 

todos, só um ou dois é que não éramos conhecidos mas isso também não foi problema 

para nós, tanto que o professor nos (hesitação) …como é que se diz? 

I – Estimulou? 

D. – Não, ia dizer que deu-nos os parabéns…não era isto que eu queria dizer mas 

pronto… 

I - Parabéns porquê? 

D. - Pela nossa postura enquanto equipa e enquanto grupo de estágio e acho que foi 

importante a ligação que nós formámos entre nós. 

I - Foi importante essa relação. Porquê que foi importante? 

D. – Foi importante…para sentir-me mais segura daquilo que estava a fazer por ver que 

a outra pessoa achava que eu estava a fazer bem e foi importante para promover a outros 

que dão um cuidado melhor do que se eu estivesse a fazer aquilo sozinha.  

I - Tem amigos no ensino superior, que não estão em enfermagem. O que é que 

diferencia esta experiência da deles? 

D. – O facto de eu ter tido o estágio no 1º ano, foi muito diferente porque eles “ah já 

tens estágio no 1º ano, não sabes nada o que é que vais para lá fazer?” e mesmo as 

nossas aulas são muito diferentes… 

I - Porquê? 

D. – Porque…porque é tudo – a nossa não é muito teórica, mas parece que o nosso tem 

uma parte mais humana do que…os outros não têm, Tenho uma amiga que está a 

apresentar aquilo e não tem lado humano nenhum... (imperceptível) ...mas acho 

que…depois há coisas que são muito idênticos em todos os cursos 

I – Testes, frequências… (…) Uma última questão. Um objecto que se relacione 

com a enfermagem. Uma ideia, uma palavra… 

D. – (risos) Uma palavra? 

I - Uma palavra, um objecto… 

D. – Uma palavra: Empatia 

 


