
1 
 

 

Entrevista 2.03 - Claudia 
 

(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.- Que ideia tem neste momento sobre a profissão? Neste momento o que é para si 

ser enfermeira? 

C.-  O ano passado acho que não queria ser enfermeira. Mas quando entrei para a 

escola... Quando entrei: “Não vou ser enfermeira”. Agora acho já quero e vou gostar. 

I.- Porque é que não queria? 

C.-  Estava um bocado focada na Medicina e também não sabia o que era isto de 

Enfermagem. E agora se calhar também não sei muito bem, não é? Só agora comecei o 

2º ano mas já tive experiência de estar no Hospital e Centro de Saúde e gostei. Gostei 

bastante pelo facto de podermos estabelecer uma relação com as pessoas e trabalharmos 

directamente com elas e isso realmente é aquilo que eu gosto de fazer é trabalhar 

directamente com as pessoas, e então a ver resultados positivos, melhor.  

I.- E o que a fez mudar de ideia, foi? 

C.-  Acho que foi estar em contacto mesmo no Centro de Saúde e Hospital com os 

doentes e até mesmo com os enfermeiros. Para já foram todos impecáveis, por sorte, ou 

não, foram todos impecáveis connosco enquanto alunos... e pá... vamos estagiar..foram 

todos impecáveis. E o facto de poder lidar directamente com o doente e algumas 

situações engraçadas que se passaram em estágio em que realmente vi que haviam 

vários benefícios em seguir esta profissão apesar de ser cansativo.  

I. – Foi mais a dimensão das práticas clínicas dos estágios que a fez mudar essa 

opinião, não tanto a teoria antes? 

C.-  Não. Foi mais o contacto directo até porque este ano daquilo que nos já demos na 

Enfermagem Médica e Cirúrgica e as Patologias e tudo mais, também já gosto mais a 

comparar com o ano passado. O ano passado foi muito “soft” em relação àquilo que já 

estou a perceber que vai ser este ano. Acho que vou aprender muito mais, até mesmo na 

terapêutica e tudo. Acho que vou gostar muito mais por causa disso. 

I.- Acha que este ano vai ser mais interessante? 



2 
 

C.-  Sim, sim, Sim. Sem dúvida. Porque o ano passado ainda não tinha conhecimentos 

teóricos sobre as patologias em si, dos doentes, e de pessoas, nem sobre farmacologia 

nem nada e este ano posso fazer muitas associações que o ano passado não fazia. 

I. - Mas ainda assim o ano passado não foi vazio de conteúdos, pois não? 

C.-  Não, não foi vazio. 

I.- Então o que aconteceu o ano passado se sente mais interesse em relação a este 

ano? 

C.-  Não foi desinteressante, mas este ano os conteúdos são mais objectivos. O ano 

passado eram mais... (hesitação). No 1º ano foi muito “soft” ... o que é a enfermagem, 

ser holístico, ser biopsicossocial, o papel do enfermeiro em relação ao utente. Este ano 

já temos mesmo que saber tudo, tudo. O ano passado era mais a colheita de dados, mas 

depois não podíamos, sabíamos a patologia mas para saber o que era tínhamos que ir 

procurar e investigar. Este ano já temos bases para saber o que a pessoa tem que 

medicamentos toma e porquê e para quê, a interacção e essas coisas todas e o que isso 

influencia. 

I.- Ia perguntar qual é a ideia que tem este ano sobre a profissão, sobre ser 

enfermeira e a ideia que a sociedade tem sobre a profissão e imagens sociais? 

C.-  Acho que é pouco reconhecida. A enfermagem acho que ainda é muito pouco 

reconhecida e muito pouco valorizada.  

I.- Quando diz pouco reconhecida, o que é isso? 

C.-  Pouco reconhecida da parte da sociedade. Da parte dos utentes que estão no 

Hospital internados, em estágio pelo que percebi eles realmente valorizam, porque quer 

dizer, nós é que estamos lá com eles e cuidamos deles. Mas as pessoas que não têm essa 

experiência, e ainda bem que não têm, não têm a noção que o enfermeiro acompanha 

muito os utentes. 

I.- Porquê? Não têm noção porque não estão lá mas há outros profissionais que as 

pessoas reconhecem... porque é que acha que em relação à enfermagem não há 

isso?  

C.-  Não sei. Talvez pelo estatuto que a sociedade atribui ao médico e ao enfermeiro. 

Ainda há muito a ideia do enfermeiro ajudar o médico e ser auxiliar do médico e isso é 

uma coisa que está totalmente ultrapassada. Só quem quer é que só está ali para ajudar o 

médico porque a realidade não é essa. Eu acho que há muitas pessoas que têm essa 

ideia.  

I.- Mas se as pessoas têm essa ideia não será porque isso acontece? 
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C.-  Só acontece se nós deixarmos. Se nós enquanto enfermeiros deixarmos. Portanto 

acho que depende claramente do enfermeiro. Mas, cá está... 

I.- E as pessoas que a rodeiam, as pessoas mais significativas, neste momento qual 

a ideia que têm sobre Enfermagem? 

C.- Ainda há muita gente que me diz “Então mas não querias Medicina? Vais desistir? 

Não vais voltar a tentar? Queres mesmo ser enfermeira?” E... (hesitação) Mas já aceitam 

melhor, já dizem “Mas tás a gostar? Isso é que interessa!”. 

I.- E o que sente quando lhe dizem isso? 

C.-  Eles dizem isso mas se calhar no fundo gostavam mesmo que não desistisse de 

Medicina. Não sei se desisti. Para já estou a gostar de Enfermagem e vou acabar o 

curso. Depois logo vejo. Mas sei que há muita gente que gostava que eu tivesse ido para 

Medicina e isso não é só por causa disso. Normalmente, os meus pais mandam assim 

umas boquinhas: “Ai tive ali com um amigo meu que tem um sobrinho que está a tirar 

Medicina na República Checa. Ele disse para te mandar um recado, se é mesmo 

Medicina que tu queres para não desistires.” 

I.- Como se sente em relação a isso? 

C.-  Lá em casa tou um bocadinho farta desta conversa porque já deixei bem claro que 

estou a gostar de enfermagem.  

I.- Agora quer isto? 

C.- Sim, sim mas não ponho já Medicina de parte até porque agora abriu um curso novo 

ou vai abrir, acho que é em Portimão, que é um Curso de medicina mas só para 

Licenciados em áreas de saúde e ainda não sei se vou fazer esse curso... Não faço ideia. 

Só ouvi falar... Portanto, ainda não pus a hipótese de parte, mas que estou a gostar de 

enfermagem, estou e acho que vou gostar de ser Enfermeira, acho que sim.  

I.- Como descreve o que é o desempenho do enfermeiro? O que fazem? Como diria 

a um extraterrestre? 

C.-  No desempenho vão auxiliar as pessoas nas necessidades que estão afectadas. Vão 

ajudá-las não só a elas mas também à família e tendo em conta sempre o contexto onde 

estão inseridas, portanto a comunidade. O enfermeiro vai tentar é suprir as necessidades 

afectadas. Tem a ver com Virginia Henderson e eu concordo bastante com isso. 

I.-  En termos mais práticos agora...coisas quotidianas, coisas do domínio mecânico 

o que salienta? 

C.-  Hummm...dar vacinas e algumas técnicas um bocadinho mais invasivas, aspirações 

e...  
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I.- E esse extraterrestre perguntava-lhe: e com quem os enfermeiros trabalham? 

C.-  Trabalham com médicos, com fisioterapeutas e terapeutas da fala e... 

I.- Daquilo que foi a relação que viu dos enfermeiros e que você própria 

participou, há alguma coisa que se saliente da forma como o enfermeiro se 

relaciona com os outros profissionais? 

C.-  Sim, o enfermeiros transmite basicamente a informação de um lado para o outro, 

são quem passa a informação ao médico, à assistente social, se for caso disso, e ao 

psicólogo e ao fisioterapeuta. Repete e discute a melhor forma de actuar tendo em conta 

a situação da pessoa.  

I.- O que o distingue dos outros profissionais com que trabalha? A especificidade 

que os distingue? 

C.-  Acho que é realmente acompanharem mais a pessoa do que... passam mais tempo 

com a pessoa, passam mais tempo e como passam mais tempo é quase impossível não 

estabelecer uma relação mais empática, mais forte com a pessoa. Claro que se calhar na 

prática e nos hospitais se calhar não se vê muito isso, não sei.  

I.-Nos centros de saúde é difícil esse acompanhamento, pelo menos... 

C.- Depende, nos domicílios há, pelo menos onde tive, também só tive num, mas nesse 

a equipa de enfermagem de cuidados domiciliários conhecia todos os utentes, sabia 

exactamente o que se passava e discutiam entre eles o que se fazia e o que se estava a 

passar com a pessoa.  

I.- Que é que acha que mudou em si neste ano?  

C.-  Acho que me consigo pôr com mais facilidade no lugar das outras pessoas. E acho 

que o curso teve influência em mim.  

I.-  Alguma situação prática na qual tenha constatado isso? 

C.-  Concretas não mas eu acho que são coisas pequeninas que me vou apercebendo 

disso. Acho que pensava muito mais em mim e não nas outras pessoas, agora acho que 

me consigo colocar mais no lugar das outras pessoas. 

I.- Que experiências ou momentos contribuíram mais para essa mudança neste 

ano? 

C.-  Acho que foi no prático, mas no teórico também, no teórico também e acho que foi 

nos dois mas talvez um bocadinho mais no prático como tive directamente em contacto 

com as pessoas. Complementam-se. 

I.- O aspecto que salienta mais é a capacidade de descentração de si será? 
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C.-  Sim, sim e também o ouvir. Estar mais disponível para ouvir acho que é cada vez 

mais importante não só como pessoa mas também como enfermeira, portanto, mostrar 

disponibilidade para ouvir a pessoa e estar atenta, observar tudo aquilo que a pessoa 

quer dizer, portanto verbal e não verbal. 

I.- Já a trataram por “Sr.ª Enfermeira”? 

C.-  Já. 

I.- O que achou? 

C.-  Achei piada. Não tenho esse estatuto, não é? Do “Srª Enfermeira, Srª Enfermeira” . 

Mas é normal que as pessoas pensem... Primeiro pensei estão a falar comigo ou não 

estão? E depois quando percebi que era para mim “Não sou enfermeira, sou estudante, 

expliquei às pessoas em que contexto estava ali e que não era enfermeira, mas achei 

piada.  

I.- Sentiste sempre essa necessidade de dizer às pessoas ou depois habituaste-te?  

C.-  Também me fui habituando, também me fui habituando, depois também quando as 

pessoas já me conheciam já sabiam. Às vezes continuavam-me a chamar Sr.ª 

Enfermeira mas eu também já sabia que elas sabiam que eu não era enfermeira, que 

estava a estudar para ser enfermeira.  

I.- Sentes-se enfermeira? 

C.- Ainda não. Não, acho que ainda tenho de aprender muita coisa e estar em muitos 

sítios também e fazer mais estágios, acho que aqueles foram pouquinho. 

I.- Como foi vestir uma bata? Como se vês com bata, é diferente? 

C.-  Sim, sim.  Também tinha logo um sentido de responsabilidade diferente “tenho uma 

bata branca vestida” tenho que ser responsável por isso, e durante o tempo em que estou 

com aquela bata tenho de ser responsável por aquilo que faço e por aquilo que digo.  

I.- O vestir a bata pode trazer sentido de responsabilidade? 

C.-  Sim, acho que sim. Eu, pelo menos, se bem que o sentido de responsabilidade não é 

só quando se tem bata. 

I.- Num cenário de guerra, esgotadas outras possibilidades, recrutam quem está 

nas escolas, o recrutador pergunta “o que sabe fazer?”. O que diria? 

C.-  Sabia fazer pensos, algaliações, técnicas assim mais invasivas. Este ano, muito 

recentemente, aí há três semanas aprendemos a terapêutica, mas não estou à vontade 

com isso mas se fosse preciso, desenrascava.  

I.-  Está a remeter a sua resposta sobre as coisas que já sabe fazer para o domínio 

mecânico... 



6 
 

C.-  Exacto. Num cenário de guerra estou a imaginar as coisas mais como urgência, vá. 

I.- E outras dimensões, competências que tenha aprendido este ano?  

C.-  Controlo de infecção, se de facto estava controlado ou não e se não estivesse 

encontrar soluções.  Porque acho que é o mais importante e se houvesse possibilidade 

de conversar um bocadinho com as pessoas e perceber o que se passa mais ou menos 

com cada um, não é? 

I.- Porque é que acha que as práticas clínicas são importantes? 

C.-  Porque foi onde eu realmente vi o que o enfermeiro acompanha muito as pessoas e 

está em contacto com a pessoa que está doente, com a família , e onde está em contacto 

mesmo com a realidade e com aquilo que existe e aí é que acho que aprendemos mais  é 

mesmo a ver directamente, como as coisas se passam e se houver possibilidade depois 

de observar é fazer.  

I.- Experiências que tenham sido intensas este ano, sem ser só da prática clínica? 

C.-  Primeiro foi logo quando entrei, as praxes e integrar-me e isso tudo, já tinha estado 

no Ensino Superior noutra faculdade em Biologia. [Nas praxes] Foi onde eu conhecia a 

maioria das pessoas, foi essa semana de praxes e na semana seguinte eu vi que 

realmente já tinha feito algumas relações com algumas pessoas, com alguns colegas 

meus.  

I.- Momentos importantes que contribuem para ser enfermeira, não quer dizer que 

esses não tenham sido... 

C.- Talvez mais, no início do ano não houve muitos mas quando começámos a ter aulas 

teórico-práticas e a aprender técnicas mais concretas. Não é só aulas de laboratório, nós 

tivémos várias, algumas eram dadas no laboratório mas eram iguais às teóricas , mas 

houve aulas no laboratório onde nós realmente aprendíamos mais porque tínhamos 

oportunidade de praticar, nem que fosse num colega nosso ou nos bonecos e até nem 

que fosse para estudarmos para a frequência teórico-prática.  Também acho que são 

importantes porque obriga-nos a ter ali já uma série de conhecimentos para fazer as 

coisas e pensar. 

I.- Relativamente às práticas clínicas, momentos importantes para a sua 

formação... 

C.- Visitas domiciliárias no Centro de Saúde, onde vi casas com condições que se calhar 

não pensei que ia ver, quer dizer se calhar pensava, mas não pensei que ia estar em 

contacto com isso e com a realidade um bocadinho que eu estou habituada.  

I.-  O que determinou em si ver uma casa com condições que achou não ias ver? 
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C.-  Foi tentar perceber o porquê daquela situação, mudá-la conjuntamente com a 

família. Mas pronto...Casos muito complicados, casos sociais, não só de saúde e de 

doença, situações sociais associadas a problemas como drogas e coisas, coisas do 

género. E no Hospital também...também temos que... não há outro, por exemplo com 

quem eu estive, talvez mais por estar na mesma enfermaria também consegui 

estabelecer algumas relações então achei engraçado, ouvir dizer por qualquer coisa que 

fazíamos “Ah,muito obrigada!”. É gratificante. As pessoas agradecem e eu tinha de 

explicar “Não tem nada que agradecer, isto é o que eu tenho de fazer e não me custa 

nada e faço com todo o prazer, não tem nada que agradecer” e as pessoas agradeciam 

(risos).   

I.- As práticas clínicas corresponderam às suas expectativas? 

C.-  Sim. Superaram até. Eu não sabia se ia gostar ou não, achava que se calhar não ia 

gostar e gostei. E tanto no Centro de Saúde como no Hospital. Primeiro porque senti 

que aprendi e que foi ali que mais aprendi conjuntamente claro com os conhecimentos 

teóricos do resto do ano. Mas fui lá que aprendi e que pus em prática alguns dos 

conhecimentos.  

I.- E dos contextos onde esteve atrai-a mais algum?  

C.- Não sei. Precisava de estar outra vez noutro sítio para perceber. Precisava de estar 

outra vez no Centro de Saúde e noutro Hospital diferente para perceber o que gostava 

mais. Porque gostei. Tanto gostei da dinâmica do Centro de Saúde da parte das visitas 

domiciliárias, foi uma coisa que me surpreendeu, pensava que ia gostar mais por 

exemplo no Centro de Saúde da Pediatria mas gostei mais de estar nas visitas 

domiciliárias do que propriamente na Saúde do Adulto e Idoso.  

I.- Gostou porquê? Porque foi um mundo com o qual não tinha tido contacto? Foi 

pela natureza do trabalho ou por ter acesso a um mundo que não tinha tido? 

C.- Foi os dois. E foi também ao poder ir a casa das pessoas regularmente não é , porque 

há pessoas a quem prestava os cuidados dia sim,dia não e já durante vários, eu foi 

durante um mês, mas os enfermeiros estavam lá já há um tempo a prestar cuidados 

domiciliários e a relação que se estabelece com eles e tudo. Acho que há uma área de 

trabalho onde temos que investir muito e acho que há lá um campo de trabalho muito 

grande, acho que o campo de trabalho é vasto, é muita coisa . Lá está não é só da Saúde, 

era o que eu estava a dizer há bocado, não é só da Saúde mas também nos problemas 

sociais que muitas pessoas daquela zona têm. 

I.- Como é entrar em casa de uma pessoa? 
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C.-  Depende da pessoa. Há pessoas que nos deixam a porta logo assim aberta, há outras 

que não.  

I.- Como se sentiu da primeira vez? Entrar em casa de outra pessoa é sempre uma 

experiência estranha... 

C.-  É . Primeiro porque sozinha não sei se entraria. Porque não sei onde me vou meter. 

Nunca sei, por isso tenho que sempre ver primeiro e depois vou para um sítio seguro. 

De facto os enfermeiros tinham esses cuidados, eles também já conheciam já sabiam 

mais ou menos. 

I.- É razoável sentir medo ao entrar em casa do outro? 

C.- Claro que é. (Risos) Não sei onde vou entrar, não sei onde me vou meter, se não 

souber cuidar de mim não sei cuidar do outro. Sim, houve uma fase onde eu pensei onde 

é que eu estou metida? As enfermeiras preveniram-me logo, “Não te assustes é uma 

casa que tens estes problemas assim-assim”, muita falta de higiene, droga, a gente via as 

mortalhas espalhadas pela casa, estranho,estranho... assim um bocado assustada. Ainda 

por cima a enfermeira, fui com duas enfermeiras e uma delas tinha-me dito logo se o 

filho do Sr.  estiver em casa ele faz-se às enfermeiras todas menos a mim porque tem 

medo de mim por isso não te e eu “está bem!” Ele estava [em casa] mas foi-se embora, 

ainda bem! 

I.-  Nas práticas clínicas, o que acha que as pessoas, os utentes esperavam de si? 

C.-  Os utentes... alguns viam-nos logo como enfermeiros,[esperavam] que eu soubesse 

responder a tudo e havia coisas que eu não sabia responder e havia coisas que eles 

pediam qualquer coisa  e eu  dizia“Ah, tenho que ir chamar a enfermeira, tenho que ir 

falar com a enfermeira”, mais ou menos isso. Mas depois também eram compreensivos. 

Depois, havia um ou outro que ficava um bocado mais chateado, que é normal, por estar 

assim no hospital e não é só por isso. Eu também quando estive no Hospital o serviço 

estava todo lotado e aquilo que eu reparei é que é muito complicado dar assistência a 

todos os utentes e já estava lá com mais sete colegas minhas, éramos 8 em estágio, e que 

se nós não estivéssemos lá ajudar, nós tínhamos um doente atribuído e nós fazíamos 

colheita de dados e ficávamos com ele dois dias, e se nós não estivéssemos com ele dois 

dias qualquer coisa que ele precisasse para se tornar menos dependente se calhar não 

tinha logo assistência e oportunidade... Houve um utente que percebeu isso, mas foi isso 

que nós falámos que o serviço estava lotado e que era impossível que as coisas 

funcionassem bem e funcionassem a 100%, porque não funcionam e o utente já tinha 

chamado um data de vezes só que eu não estava com ele, o que eu podia fazer eu fazia 
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mas não dava, não é? Eu chamava a enfermeira mas ela demorava bastante tempo e 

depois já era o Sr. a dizer “Quero falar com a Enfª-Chefe porque eu não gosto nada 

disto” e foi complicado mas foi claramente porque o serviço estava lotado.  

I.- Como é que as pessoas reagem a “Quero falar com a Enfª-Chefe”? 

C.-  Ouviram, quiseram saber porquê e aceitaram as críticas, o que me surpreendeu um 

bocadinho. Aceitaram tudo e tentaram explicar mais ou menos a situação.  

I.- O que os utentes esperam de si?  

C.- Acho que é fundamentalmente apoio. E não só apoio, alguns acho que precisavam 

muito de companhia que alguém estivesse ali a ouvi-los principalmente na parte da 

manhã, que é a parte nós estamos mais ocupadas porque há as rotinas da manhã e a 

rotina das higienes, há logo muito mais trabalho que a parte da tarde mas também 

porque não há hora da visita, eles também não tinham lá familiares, havia alguns 

estabeleciam relações com outros que estavam na enfermaria mas nem todos tinham 

essa disponibilidade até porque não tinham capacidade para isso , estavam realmente 

limitados. 

I.- Fala objectivamente de apoio... 

C.-  Por exemplo, se ele quisesse transmitir algum mal-estar que nós pudéssemos 

ajudar. Nem que fosse se quisesse mudar de posição ou que precisasse de ir à casa-de-

banho ou tivesse sede ou quisesse comer qualquer coisa. Esse apoio também conversar 

um bocadinho havia pessoas que gostavam de estar ali connosco a conversar, uns mais 

que outros, outros não gostavam tanto. Quando a gente fazia a colheita de dados, que eu 

fiz, senti que a pessoa não estava muito à vontade para responder, já estava a fazer 

muitas perguntas há muito tempo e a pessoa ainda por cima ia ter alta portanto ele 

queria era ir para casa. 

I.- Sentiu que estava a invadir a privacidade do outro? 

C.- Foi um bocadinho até porque não houve a possibilidade de fazer a colheita de dados 

com privacidade, foi na enfermaria e... 

I.- O que os outros profissionais esperavam de si? 

C.- Primeiro antes de tudo estavam à espera que me integrasse não é? E depois de 

conhecer o serviço e tudo era que prestasse os cuidados para aprender e realmente 

houve alturas em que senti “Mas agora o que é que eu faço?”, logo no 1º dia “Vá, 

cuidados de higiene agora aí..” Este Sr. está acamado entretanto já sabia mais ou menos 

a história de uma forma muito reduzida, “Portanto agora vais ficar com ele, vais cuidar 

dele, vais fazer os cuidados e prestar cuidados, não sei quê..”e eu “Primeiro vou fazer 
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isto sozinha e agora?”e depois andava a fazer piscinas porque esquecia-me sempre de 

coisas .  

I.- Não havia um professor convosco? 

C.- Sim, mas ele não podia estar com toda a gente ao mesmo  tempo, ele estava lá 

connosco mas auxiliava quando, auxiliava uns e outros e depois também nos 

dividíamos, quem estava com um pessoa mais independente e  outra que estava com 

uma pessoa mais dependente, ajudávamos-nos uns aos outros e fazíamos as coisas. Ao 

início correu um bocado mal porque eu pensei “Mas agora tenho de estar aqui a fazer 

isto tudo, eu não sei fazer como é que eu faço?” Não, não devia estar primeiro com um 

enfermeiro para ele explicar e eu fazer? Mas depois do primeiro dia correu tudo bem, 

depois percebi que se calhar até tinha aprendido mais assim, tinha que fazer, tinha que 

me desenrascar, estava ali a correr tão bem agora ainda ia correr melhor.  

I.- Essas dificuldades que sentiu, como é que se traduzem numa forma mais 

prática? Eram o quê concretamente? 

C.- Primeiro era conhecer pouco o serviço, não saber... já tinha visto onde estavam o 

material mas não me lembrava de tudo e depois era nunca ter feito, nunca ter prestado 

cuidados a ninguém e ter que estar a dar banho à pessoa mesmo que seja banho 

assistido. O primeiro banho que eu dei... demorei para aí uma hora (risos) atrasei o 

serviço todo. Depois não tinha tempo para comer a meio da manhã e depois o almoço 

era a correr e depois fazer os registos e tudo. 

I.- O que os professores esperavam em si nos estágios? 

C.- Acho que esperava que realmente evoluísse, porque nós estávamos lá ele 

acompanhava-nos, tanto os professores como os enfermeiros estavam logo disponíveis 

para que se tivéssemos alguma dúvida alguma pergunta para perguntar e meteu-nos logo 

à vontade e acho que foi mais, aquilo que o professor tentou transmitir foi 

independentemente da avaliação vocês estão aqui para aprender e acho que foi 

importante, nós sabemos que estávamos a ser avaliados constantemente mas tentávamos 

abstrairmo-nos disso mas para aprender. 

I.- O que acha que diferencia esta experiência de estudante de enfermagem de 

outros estudantes de ensino superior? O que a torna particular? 

C.-  É que nós no primeiro ano temos logo contacto com os sítios onde devemos ou com 

muita certeza vir a trabalhar, no caso, hospitais e centros de saúde. Acho que é bom, até 

porque normalmente quando uma pessoa entra num curso logo no primeiro ano pensa: 

será que é mesmo isto que eu quero? Será que não é? E isso tira muitas dúvidas.  Às 
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vezes prolonga essa dúvida até ao final. Eu acho que ....  eu sei que por exemplo nas 

escolas de enfermagem de Coimbra acho que só tem estágio no terceiro ano, não têm no 

primeiro nem no segundo,  acho que não ia gostar de...não sei se acontece a muita gente 

ou não, “Estou a gostar, estou a gostar” chego ao terceiro ano de estágio e “se calhar 

não estou a gostar tanto” e nós aqui temos logo um contacto diferente e quem diz 

enfermagem diz também Psicologia, por exemplo, também há mais estágios, eles 

também estão mais próximos do curso e depois também porque normalmente os 

primeiros anos do curso são sempre mais levezinhos em termos de conteúdos nunca vão 

muito à especificidade da profissão, mas precisamente porque os conhecimentos têm de 

ser de uma forma progressiva, até porque depois são mais complexos e portanto no 1º 

ano nunca se têm muita noção o que realmente é o curso e o que realmente vai ser e 

aqui acho que nós temos com os estágios quer em comunidade quer em hospital, acho 

que temos essa noção. 

I.- Neste momento há alguma área que a atraia, em que contexto? 

C.- Não sei. É isso, é que não há uma área muito específica que já tenha gostado. Áreas 

possíveis que eu ponho é Pediatria, se bem que ainda não fiz nada teórico disso não é? 

Tive um bocadinho, uns dias no Centro de Saúde mas era mais assistir às consultas não 

podia fazer nada era mais entreter os putos.  

I.- Porquê? 

C.-  Primeiro porque acho que é engraçado porque as crianças têm muito para nos dar e 

nós acho que se estabelece uma relação diferente com uma criança, acho que é mais 

fácil estabelecer uma relação do que às vezes com um adulto, um adulto às vezes é um 

bocado mais fechado, as crianças normalmente não. Depois não é só crianças, é criança, 

família e actuar nesse contexto. Também estou curiosa para a Materna mas não sei se 

vou gostar tanto, porque acho que a Pediatria é uma área mais vasta, a Materna acho que 

não é tão vasta como ...acho que o campo de acção é maior em Pediatria.  

I.- Quais as expectativas depois de acabar o curso? 

C.-  É arranjar uma grande cunha (risos). Não... eu sei que em muitos casos é isso que 

acontece as pessoas conseguirem empregos com cunha e isso acontece. Como isto está 

mas lá está não é só na área de enfermagem é em todas as áreas. Primeiro acho que em 

qualquer área temos que ser bons naquilo que fazemos para conseguir emprego e cada 

vez mais.  E em termos de emprego não sei vamos ver espero conseguir arranjar 

qualquer coisa rapidamente quando acabar o curso com ou sem cunha (risos). 

I.- Uma dimensão sua que precise melhorar em si para ser boa enfermeira? 
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C.-  Tenho que ser mais observadora. Já sou mais, mas acho que tenho de ser mais. 

observadora de tudo. Já consigo observar de forma diferente e, lá está, associar o verbal 

ao não verbal mas mesmo assim ainda acho que tenho de observar essa parte. Acho que 

é mesmo com o contacto com as pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


