
 

Entrevista 1.02 - Brenda 
 

(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. - Como foi o percurso na escola até agora? 

B. - Sempre fui boa aluna estudei num colégio particular em Lisboa e estive lá desde o 

1º ano até ao 12º. Tive sempre boas notas. Fui sempre aluna do quadro de honra. E 

desde pequenina que eu dizia que queira ser médica. Desde que me lembro e sabia que 

tinha que estudar para isso e correu me sempre tudo bem às mil maravilhas, excepto 

quando cheguei aos exames (riso). Os exames baixaram-me significativamente a média 

e portanto então… não entrei em medicina… 

Bom.. eu não posso dizer que sou uma pessoa que estudava todos os dias.. até agora 

não.. mas agora acho que vou começar a atinar. Mas antes não estudava todos os dias. 

Tava na aula, não falava muito, tomava as notas e quando chegava aos testes é que dava 

mesmo o litro. Não era naquela de chegar a casa e ir rever todos os dias a matéria. Mas 

era mais de ouvir o que os professores diziam, mas também estava tudo os livros.. mas 

não fazia nada de especial.. 

I. - Esta foi a sua 5 opção. E as outras 4? 

B. - Sim, foram as 3 opções de medicina. Uma em Lisboa, uma em coinbra e outra na 

Beira Interior, e depois foi medicina dentária e enfemagem…não me candidatei às duas 

de Medicina de Lisboa porque a nota do exame de física não permitia pensar nisso. 

I. - Porquê a escolha de enfemagem? 

B. - Porque apesar do que as pessoas dizem eu penso que a enfermagem tem mais a ver 

com medicina do que outra coisa, porque se era para eu ficar parada um ano …isto é… 

sem estar no curso que eu queria... mais valia ficar num sítio em que… tinha alguma 

coisa a ver, por exemplo medicina dentária... O primeiro ano é excatamente igual ao 

primeiro de medicina, mas enfemagem é mais outra vertente, uma vertente mais 

hospitalar, e também tem a disciplina de anatomia, é um ano em que dá uma certa 

equivalência, e pronto dá já para eu me começar a ambientar ao espírito enquanto há 



pessoas que conheço que entraram em farmacêutica e não tem tanto a ver com a 

medicina como a enfermagem. 

I. - Disse que as pessoas dizem que a enfermagem não tem a ver com a medicina. O 

que quer isso dizer exactamente? 

B. - Eu .. pelo menos na minha ideia tive sempre a ideia que a enfemagem é muito 

precido, que era quase igual, mas... Sempre me disseram que não, que eram totalmente 

diferentes. Não sei ao que é que se estavam a referir exactamente. Não sei se estavam a 

referir que os médicos fazem menos, sei lá... que os enfemerios ou que os enfermeiros 

têm uma vida mais difícil. 

I. - Vida difícil? 

B. - Acho que tem a ver com o facto de terem que fazer horários complicados, de terem 

ambientes muito complicados, de terem doentes muito complicados e de estarem com 

eles o tempo inteiro. Os médicos chegam lá, vêm como os doentes estão, vêm se está 

tudo bem. Os enfemeitos geralmente fazem o trabalho mais prático. Em termos de 

assistência aos doentes e torna-se mais complicado, e isso torna-se mais complicado 

porque vivem mesmo perto dos doentes. 

I. - Sempre quis ir para o ensino superior? Nunca ponderou outras hipóteses? A 

vontade foi desde quando? 

B. - Sim desde sempre, quando era novinha também queria ser bailarina e essas coisas, 

mas não sei se há no ensino superior. Mas mesmo mesmo desde pequenina sempre disse 

que queria ser médica e até dizia... que queria ser pediatra, mas agora já mudei e quero 

ser obstetra.. vou para outra vida, vou pela obsterícia. Mas sempre disse que queira ser 

médica.  

I.- E como vê o seu futuro profissional? 

B. - Eu espero conseguir tirar medicina, especialidade de obstetrícia, e depois era 

mesmo muito utópico... se eu conseguisssse abrir uma clínica privada associada a uma 

materinidade... tipo maternidade Alfredo da Costa ou um hospital particular.. 

Porque eu adoro.. mesmo de paixão.. a história do início da vida e desde sempre me 

fascinou a história da vida, da fecundação a ideia de dois gâmetas se juntarem. E darem 

um novo ser a partir de uma célula  e o período de desenvolvimento embrionário é 

lindo. E também o próprio parto é um momento muito importante na vida da mãe, e 

para o bebe também mas aí ninguém se lembra. E ficam algumas coisas, não é? Sei que 

quando nasci foi complicado, nasci em sofrimento e essas coisas todas... parece que foi 

difícil eu sair… 



I. - Que contacto teve até agora com as instituições de prestação de cuidados de 

saúde?  

B. - Eu… Sinceramente nunca tive contacto com os médicos, nem muito menos com os 

médicos obstetras, mas sinceramente... sempre que eu ia ao médico, não fui muitas 

vezes não tenho esse hábito… Mas o que me atraía muito era o estetoscópio quando era 

pequena. De ver aqueles materiaizinhos, gostava daquele ambiente.  

Entretanto um dia, lá fui a uma consulta de ginecologia da minha mãe e fui com ela e 

achei aquilo profundamente horroroso (ginecologia nunca me atraiu)... e  depois vi na tv 

aqueles filmezinhos e as séries… 

Depois tenho visto aquelas séries da tv com os médicos, a “Anatomia de gray”,  “Dr 

house”… o “serviço de urgência”. E gostava de ver aquelas coisas de ecografias... mas 

não tive hospitalizações. 

I. - O que acha que os enfemeiros fazem? Como acha que é o quotidiano dos 

enfermeiros? 

B. - Acho que o dia a dia de um enfermeiro deve ser muito mais agitado do que o dos 

outros, que estejam no hospital. Estão nos hospitais e depois estão com o doentes a ver 

se está tudo bem. Ver se têm dores, e há, por exemplo, entretanto um doente que se 

queixa mais de uma dor... Deve ser complicado estar lá horas e horas com pessoas 

doentes, e tira-nos o juízo e entretanto queixa-se que tem mais uma dor... mais ali ou ali. 

O enfermeiros vão também dar umas picas (risos), e essa questão das vacinas, não sei se 

é dito assim. Pode não ser nada de transcendente, mas eu penso que deve ser muito 

complicado. Não é estar horas e horas com pessoas que estão saudáveis, mas sim estar 

com pessoas que estão a sofrer fisicamente e psicologicamente. 

É precido ter uma força de espírito muito grande para aguentar a doença, mesmo... e 

também o estado de espírito dos doentes. 

I. - Comparativamente com outros técnicos o que pode tornar específico o 

enfermeiro? Algo que o caracterize mesmo, afinal temos nomes diferentes não é? 

Uma actividade só sua, do enfermeiro. 

B. - (Hesitação). Sim... sinceramente... não sei... não sei. Se o médico faz determinadas 

coisas que o enfemairo faz, não sei se essa história das vacinas… Não sei se o médico 

dá vacinas, são os enfermeiros que costumam dar. 

I. - E o inverso (Se os enfermeiros fazem coisas que o médico faz?) Como é que os 

enfermeirios se relacionam em termos profissionais com os outros técnicos? 



B. - A ideia que eu tenho é que o enfermeiro está abaixo, entre aspas, do médico. Se 

alguma coisa correr mal o enfermeiro chama o médico por, supostamente, ser mais 

competente. 

I.- Porquê as aspas? 

B. - Porque não tenho a certeza, não sei se é o enfermeiro que está abaixo do médico, 

não sei se estão ambos no mesmo patamar. É uma coisa que eu vou descobrir ainda. 

I. - Que imagem social existe relativamente aos profissionais de enfermagem?  

B. - Claramente estão abaixo dos médicos, por que… não sei, deve ser também por 

causa do estatuto. Os outros são doutores e o enfermeiro não, e é logo outra história, e a 

história do curso, o curso é muito maior e é muito mais complicado entrar no curso. E as 

médias que a gente vê... e a gente vê que quem chega lá é  o “poderoso”. Porque acho 

que na sociedade é assim… 

É que eu reparei nesta diferença exactamente poque eu dizia aos meus amigos: “Ah! 

Vou-me candidatar a medicina!” e ficavam todos muito contentes. Não só porque era o 

curso que era, mas também por razões familiares. Tinha uma avó que me dizia que tinha 

o sonho que eu havia de ser médica. E então ficavam contentes também por causa dos 

curso que era. E perguntavam que outras opções vais pôr? “Ah! vou pôr também 

enfermagem” e ficavam… a olhar para mim como se fosse uma coisa mais inferior.. eu 

acho que há alguns anos enfermagem não era um curso superior ou era um curso… 

assim… 

I. - E como lida com esse facto, de estar num curso que dá acesso a uma profissão 

que não era propriamete aquilo que eles acham bom? 

B. - Eu quero.. mudar .. não porque a enfemagem seja algo inferior mas sim porque 

quero para obstetrícia. 

I. - E se não conseguir mudar? 

B. - Se não conseguir mudar... sei que existe a especialidade de obstetrícia em 

enfemagem e irei enveredar por aí. 

I. - Como acha que está o emprego em enfermagem? 

B. - Eu acho que... Sinceramente não sei. Não tenho essa noção, mas acho que ainda se 

está a precisar de muitos enfermeiros. 

I. - O mercado absorve? 

B. - Sim embora ache que já não é tão facilmente como há alguns anos atrás. Talvez não 

da melhor maneira, quer dizer… para os sítios que nós queríamos, mas sim penso que 

toda a gente tem sítio para trabalhar quando acaba, ou até antes, não sei se dá para 



trabalhar antes de acabar mesmo o curso. Conheço uma rapariga que entrou antes de 

mim e que está noutra escola no terceiro ano, e que me diz algumas coisas. E conheço 

também outra rapariga que também não entrou em medicina e depois conseguiu entrar 

em enfermagem, mas já nem tentou mais mudar, porque depois ficou em enfermagem 

no final do primeiro ano, foi no norte, gostou tanto que já não quis mudar. 

I. - Pensa mesmo de curso? 

B. - Sim, penso mesmo mudar de curso. 

 

 

 

 


