
 

Entrevista 1.14 - Olga 
 

 

(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) 

 

Investigador (I.) - Porquê enfermagem? 

Olga (O) - Porquê… porque desde pequenina que tive uma vizinha que era enfermeiria 

e é mãe de um grande amigo meu e eu ia lá para casa e sempre tive grande contacto com 

a profissão antes de vir para o curso. Ela trabalha num hospital e eu fui lá uns dias ao 

serviço dos idosos e doentes terminais, de geriatria (também tinha parte de internamento 

de urgências), e fui lá ver se gostava em Agosto passado, e uma amiga da minha mãe, 

também está numa escola de enfermagem... e sempre gostei das áreas da biologia, e da 

saúde. 

I. - E outras experiências que tenha tido com contextos de prestação de cuidados de 

saúde sem ser essa? 

O. - Apareceu-me um problema na nuca, tive durante muito tempo a ser acompanhada 

intensivamente num hospital, estive lá uns 3 meses tinha 11 ou 12 nos,  com essa idade 

estar as férias todas no hospital… é um bocado complicado... 

I. - O que faz o enfermeiro então? Qual é a sua missão, ou coisas mais concretas 

O. - Na parte do idoso presta os cuidados básicos como a higiene a alimentação, nas 

urgências presta os primeiros socorros, não me lembro de mais... 

I. - Havendo outras equipas nas áreas da saúde, lembra-se de outros profisionais 

que trabalham em conjunto com o enfermeiro? 

 O. - Os médicos e os auxiliares. 

I. - Como se estabelecem as relações entre eles? 

O. - Cada um tem as suas funções, o enfermeiro tem as suas, o auxiliar tem as suas, e o 

médico as sua funções também. O médico, à partida faz o diagnóstico, o enfermeiro 

presta os cuidados manuais... presta a higiene, a alimentação e acompanhamento, muitas 

vezes a ouvir... e os auxiliares não tenho muita noção... mas acho que é a…limpeza. 

I. - Qual acha que é a imagem social dos enfemeiros? 



O. - A enfermagem na sociedade está muito vista como os empregados dos médicos, o 

médico manda e o enfemeiro faz, mas acho que não é bem assim. Acho que já tinha dito, 

acho que o médico tem as suas funções e o enfemeiro tem a suas funções, eu acho que o 

médico tem menos contacto com o paciente, é um contacto mais distante com o paciente. 

Ele está lá mas é mais à distância para ver qual é o problema do paciente. Vê, faz-lhe o 

diagnóstico, e passa os medicamentos. E depois passa-o ao enfermeiro a partir daí o 

doente é do enfermeiro, ele vai e administra os medicamentos que o médico disse. 

I. - E porque é que acha que é essa a imagem social? 

O. - Porque é o que ouço dizer. Porque hierarquicamente os médicos, estão acima. Até 

em termos de entrada de notas na faculdade são mais altas. Normalmente…. o médico, 

as pessoas dizem que os enfermeiros são médicos frustrados, e  porque não conseguem 

entrar... vão para aquilo que está mais próximo... mais abaixo, que é a enfermagem. 

I. - E o que sente em relação a isso? 

O. - Eu acho que não, porque eu nunca quis ir para médica, nunca foi coisa que me 

fascinasse, mas enfemagem não.. é aquele contacto... aquela... é sempre diferente... é 

sempre pessoas diferentes, posso contactar com elas, não tenho tanta responsabilidade 

como o médico, mas tenho a minha parte de responsabilidade. E tenho o contacto... 

posso rodar por varias áreas, é mais ou menos isso. 

I. - E os seus significativos como vêm a sua entrada para enfermagem? 

O. - Nunca tiveram assim muito a ver, tenho duas amigas que também entraram nesta 

faculdade e também quiseram enfermagem, tenho outra amiga em análises clínicas é 

tudo mais ou menos na área da saúde, a família nunca me influenciou nas minhas 

escolhas. Os meus pais é que me disseram no 12º ano que... “se com o 12 já é 

complicado arranjar trabalho…”. Às vezes com o curso superior também já é 

complicado arranjar trabalho, mas eu queria fazer um curso superior e então dentro dos 

cursos superiores o que é que me despertva mais o interesse? Era a enfermagem. Então 

aí… também pensei na Fisioterapia, não fui, talvez por influências das pessoas que 

conhecia de serem de enfemagem e a fisioterapia... Não fui lá ver como era a profissão e 

a enfermagem fui. Embora tenha um colega fisioterapeuta.  

I. - Porquê esta escola? 

O. - Porque me falaram que é a melhor, disseram-me que os alunos saem muito bem 

preparados. A minha dúvida era entre esta escola e a outra aqui mais perto. 

I. - Qual é o seu conhecimento sobre o que vai acontecer aqui durante os próximos 

4 anos? 



O. - Vou aprofundar alguns conhecimentos do 12º ano. Vou introduzir novos conteúdos. 

Especificar mais algumas coisas de Enfermagm, talvez mais nos primeiros anos a 

teoria... os nomes... e o conhecer o corpo...  e assim... e depois, no 3º e 4º anos, passar 

mais para a parte física de contacto com os doentes, e estar nos estágios. Os momentos 

práticos é nos estágios que é ir ao acontecimento... à situação e ver qual é a minha 

reacção perante os acontecimentos. Porque eu a lidar com bonecos na teoria... não sei 

como é que vou reagir a ver a pessoa a queixar-e com dores: “ai aiai!”.. 

I. - Uma palavra um símbolo ou um objecto que associe à enfermeira? 

O. - Uma senhora de bata branca. Mas… hoje em dia já nem usam bata branca porque 

têm outras fardas… 

I. - Como acha que sai daqui a 4 anos, ou seja acha que alguma coisa pode mudar 

em si nos próximos 4 anos? 

O. - Muita coisa.. A nível de maturidade, mas isso é normal. A nível dos conhecimentos, 

espero bem que melhores e ao nível da destreza. Se me atirassem agora para o hospital 

eu ficava atrapalhada se calhar a nível do curso, os estágios... já me explicaram como é 

que é, e como é que não é, o que é que tenho que fazer. Já sei que quando lá chegar sei o 

que devo fazer. Ter uma atitude lá e saber o que fazer e não ficar: “ah! agora o que é 

que eu tenho que fazer?”  

I. - Alguma coisa que atraia como futura área de investimento e desenvolvimento 

profissional? 

O. - Tenho que ver. Ainda não sei bem, eu adoro ver, vejo na televisão agora aquelas 

séries do “hospital central” espanhol e atrai-me o INEM, e também a parte do prestar os 

primeiros socorros e isso... fascina-me, a urgência. Agora não sei se na prática vou ter 

essa capacidade de actuar, aquela parte das pessoas chegarem e os enfermeiros actuarem 

logo. Ou senão... vou preferir se calhar trabalhar com idosos, pediatria ou em lares ou 

cirurgia, não sei… 

I. - Em termos de emprego... qual é o cenário? 

O. - Quando eu decidi ir para enfemegem, havia muita falta de enfemeiros, mas agora já 

há muitos e há muitos enfemeiros desempregdos já, mas segundo consta são saídos de 

faculdades particulares. Não são estatais, eu acho que uma pessoa saída de uma 

faculdade do estado tem emprego. 

I. - Porquê? 

O. - Porque à partida... se saírem duma faculdade do estado tiveram melhor nota de 

entrada, só depois se não tiveram nota é que foram para a privada. E acho que saem 



melhor preparados. Acho que os professores também... é como no secundário, os bons 

professores é que iam para o estado, e o resto ia para as particulares. Se os professores 

forem melhores os alunos também saem melhor preparados. 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


