
  

Entrevista 1.19 - Tiago 
 

(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. - Porquê enfermagem? 

 T. - Inicialmente tinha pensado em medicina no décimo ano. Depois… as 

minhas notas também não davam para medicina, mas não foi só isso que me levou a 

enveredar pela enfermagem. Em enfermagem há um maior contacto com as pessoas, há 

uma maior relação com elas. É preciso dar muito de nós e gostar muito dos outros, até 

porque gosto muito das crianças e gosto muito de idosos e já tive experiência com o 

meu avô que  morreu. 

 I. - Teve contacto com locais onde se prestassem cuidados de saúde? Viu 

enfermeiros a trabalhar? 

 T. - Quando o meu avó esteve internado. O meu avô sofreu um AVC e então eu 

vi os enfermeiros a tratar dele, e contacto e o meu pai também esteve internado, com 

problemas no coração já há alguns anos também pude ver algumas coisa dos 

enfermeiros a trabalharem. E no dia a dia quando vamos ao hospital também se vê, não 

vou lá vulgarmente mas vou de vez em quando. 

 I. - E a ideia com que ficou da enfermagem que é a prática do enfermeiro? 

Objectivos e coisas práticas. 

 T. - Penso que tenham que ajudar os pacientes no seu tratamento. Levá-los a 

consultas, aquele que não se conseguem mexer sozinhos. Na sua higiene, muitos não 

conseguem fazer, na sua alimentação, muitos também não conseguem fazer, e no seu 

bem estar para que não estejam a sofrer tanto. 

 I. - E a imagem das pessoas que o rodeiam, os pais e amigos, o que acham 

que é ser enfermeiro? 

 T. - Os meus pais apoiaram-me sempre nas minhas decisões, os meus colegas 

sempre pensaram que eu fosse para medicina, porque as minhas notas eram mais ou 

menos boas embora não chegassem, mas este ano subiram muito e não deram. Mas 

também sempre me apoiaram, e me disseram que e era uma coisa que eu gastava que 



fosse, porque eu sempre gostava de uma coisa ligada à saúde. Medicina ou enfermagem 

eram as prioridades. 

 Eles deram-me força, e senti o apoio de todos. 

 I. - O que acha que é diferente entre as duas profissões? 

 T. - Ora bem o médico observa mais o paciente e limita-se a pensar  que é que 

pode fazer para resolver o problema que ele apresenta. Mas é uma relação mais fria e 

não há tanta inter-relação entre eles, enquanto que o enfermeiro, trata do seu bem estar 

conhece muito mais o doente, e até bom que isso aconteça para se darem bem. 

 Há uma maior relação e é ele também que interfere na saúde do doente porque é 

ele que administra muitos dos medicamentos que o médico prescreve. 

 I. - A este propósito… com que outros profissionais de saúde o enfermeiro 

trabalha e como é a relação entre eles? 

 T. - A minha ideia... penso que eles trabalham essencialmente com os médicos, 

com... digamos, o pessoal da secretaria que trata das fichas das pessoas que estão 

internadas ou vieram ao serviço. Com os fisioterapeutas e com todos os que são 

médicos mas especializados. Deve ser uma relação de equipa trabalhar em conjunto, 

devem transmitir conhecimentos entre ambos que têm sobre o doente, sobre a vida dele 

sobre os seus hábitos de modo a proporcionar-lhe bem estar. 

 I. - E a ideia que as pessoas socialmente têm sobre os enfermeiros? 

 T. - É a ideia de que só vai para enfermagem quem não consegue ir para 

medicina. Pronto: “Ele não conseguiu ir para medicina e por isso é que foi para 

enfermagem” e acho que é essa a ideia, e de quem é importante é o médico e não é o 

enfermeiro e de que o enfermeiro faz aquele trabalho que o médico não quer fazer. E eu 

acho que não é assim. 

 I. - Porquê? 

 T. - Porque…Cada um tem as suas funções. O médico tem função de examinar o 

doente e o enfermeiro tem a função de o tratar de executar de lhe fazer os seus cuidados 

necessários. 

  I. - Descreva -me apenas melhor porque desistiu da medicina 

 T. - Porque são muitos anos de estudo e também porque não… tenho… não 

gosta muito de estar sentado atrás de uma secretária a ver entrar e a sair as pessoas. 

Sinto-me melhor a andar para a frente e para trás a cuidar da pessoas e a tratar delas 

num trabalho mais dinâmico. 

 I. - Pensa concorrer novamente? 



 T. - Não… enfermagem é tudo o que eu quero agora até ao fim e vou fazer tudo 

para conseguir. 

 I. - E ainda assim… o que acha que pode usar aqui na forma de estar. O que 

acha que possa fazer parte de um papel do bom enfermeiro? 

 T. - Vai mudar aquela ideia.. por exemplo eu emociono-me muito com aquelas 

pessoas que vivem em certas condições… e da percepção do dia a dia…. temos coisas 

que são tão básicas para nós e para aquelas pessoas é o melhor que lhes pode acontecer . 

até às vezes pequeninas coisas. e isso emociona-me um bocado, e há pessoas que têm 

uma certa frieza para conseguir tratar o doente independentemente disso. Tratá-lo bem 

mas sem mostrar que ele é diferente ou que ele possa pensar que é diferente. 

 E também a relação com as pessoas, a minha maneira de fala é um bocado mais 

bruta, é o que as pessoas como digo as coisas, a maneira como digo as coisas, tenho que 

dizer as coisas de uma maneira mais calam, não me posso irritar tanto porque há aqueles 

doentes que não estão habituados a falar da sua vida, não se sentem à vontade a falar da 

sua vida, e não estão habituados a que outras pessoas tomem conta deles, sempre foram 

autónomos em toda a sua vida e de repente vêem-se numa situação que não conseguem 

fazer coisas ou dizer coisas que nós… e eu irrito-me com essas coisas. Eu tenho que me 

controlar melhor nessas situações. 

 I. - O que pode ser diferente no ensino superior do ensino secundário? 

 T. - Muitas coisas são diferentes, somos muitos mais autónomos, não há não 

seguimos os livros porque não temos livros adoptados pura e simplesmente. Não temos 

a matéria no livro, temos que andar à procura da matéria como dizem. Fazer muitas 

pesquisas fazer um estudo… não deixar acumular muito matéria. 

 I. - Porquê esta escola? 

 T. - Primeiro… porque me fica perto de casa e segundo porque tem muita fama e 

de que vêm daqui muitos enfermeiros com capacidade para trabalhar e que também 

arranjam rapidamente emprego, e sei que não demoram muito tempo para arranjar 

emprego… às vezes quando fazemos o estágio nos hospitais e quando acabamos o curso 

chamam o pessoal daqui. E isso também me motivou. Porque quando acabar quero 

começar a trabalhar. 

 I. - Sempre pensou em vir para o ensino superior? 

 T. - Sim, os meus pais não são de cá e os meus avós não lhes puderam dar 

condições para o estudo, e talvez por isso os meus pais trabalharam muito para eu poder 



estudar, e se calhar isso também me motiva para eu um dia chegar mais além e dar aos 

meus filhos as mesmas condições e melhores ainda se possível. 

 I. - O que espera da forma como o curso está organizado? O que acontece 

aqui? 

 T. - Não fazia a mínima ideia do que iria acontecer aqui. Sabia que tínhamos 

estágios, que tínhamos aulas práticas e que tínhamos disciplinas anuais e semestrais, de 

resto não sabia o número de disciplinas, sabia que íamos ter anatomia, e práticas de 

enfermagem e coisas assim mas não sabia mais nada. Sabia isto porque o meu vizinho 

entrou em fisioterapia e lá, as disciplinas não variam muito, e também tem aulas tem 

aulas teóricas e práticas e no primário ano também tem estágios não tão práticos mas 

mais de observação. Mas que já vi isso… ele disse me que cá no primeiro ano também 

costuma ser assim. 

 Espero que os professores nos dêem um apoio na passagem do 12º ano para aqui, 

os professores,, porque é uma autonomia muito, muito diferente. No secundário também 

tínhamos trabalhos de grupo, mas era um acompanhamento muito diferente, 

acompanhavam-nos mais e diziam-nos tudo o que era preciso, aqui penso que nos dão  

tema e nós vamos à procura e ver e apresentar. Aqui temos que procurar quais os 

tópicos que o problema nos pode fornecer para a gente trabalhar aquele assunto. 

 I. - Penso que já falámos nisto, mas relembre-me: teve outros contactos a 

ver enfermeiros a trabalhar? Ou outras situações em que tivesse que participar a 

ajudando e apoiando outros? 

 T. - Não… talvez o contacto com os meus pais, que tinham que trabalhar muito, 

e eu tinha uma irmã mais pequena e sempre tive que tomar conta dela. e os meus avós 

também tive que acompanhá-los. Todos estes contactos com crianças e pessoas 

idosos… penso que isso pode ter ajudado. 

 I. - E de todos os locais onde os enfermeiros podem trabalhar quais os que 

lhe chamam mais a atenção? 

 T. - Nos hospitais, é uma forma… em centros de saúde é uma forma mais pacata 

não tem tanto movimento. E no hospital é um sítio com mais movimento, e eu gosto de 

trabalhar em sítios com mais movimento, com mais pessoal. 

 Em áreas cirúrgicas, também gostava de trabalhar na área cirúrgica ou de 

fisioterapia, ou de acompanhamento de doentes em recuperação que têm uma evolução 

mais longa. Acho que é essencialmente com essas pessoas de recuperação mais longa 

que eu gostava de trabalhar. 


