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Entrevista 529 - Fernanda 
 

(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 é que evoluiu a sua ideia sobre a enfermagem, ao longo destes quatro 

anos? 

F.- Eu acho que… eu não sabia que era um trabalho com tanta diversidade de funções… 

portanto, acho que houve, assim, uma expansão de perspectivas em termos 

profissionais, mas noto que tanto posso estar num estágio e olhar para os enfermeiros e 

dizer “…eu, não, não quero fazer isto… e não me identifico com isto…” e também 

aconteceu este ano, no âmbito da comunidade, eu olhei para alguns enfermeiros dos 

centros de saúde e disse “não, não me identifico com isto…” acho que isso tem um 

bocadinho a ver com a forma como as pessoas apresentam o seu trabalho, tem a ver um 

bocadinho com a forma de estar… e às vezes a própria satisfação delas a desvalorizarem 

o trabalho, por exemplo, quando elas não valorizam aquilo acaba por passar para nós e 

como ainda estamos dentro da construção da identidade e como eu ainda me estou a 

questionar, até porque a situação de trabalho não está muito boa, como eu ainda me 

questiono às vezes… é mesmo isso… porque os contextos são tão diversificados que 

sempre se tornou difícil, desde o início, perceber o que é de facto ser enfermeiro. E às 

vezes, são contextos tão diversificados que as pessoas ou se apropriam de tarefas que 

não são delas ou então descartam tarefas que são delas, que se torna complicado para os 

estudantes que estão, em ensino clínico, perceber então o que é que é de facto é a minha 

função, porque não é fácil ler o código deontológico todo, nem aquela parte dos padrões 

de qualidade e as tarefas e isso tudo. 

I.- Quando diz “ apropriam-se de tarefas e descartam-se de outras”… quer dar 

exemplos concretos que tenha visto? 

F.- Os cuidados de higiene. Eu sei que há serviços, como agora estou, que é complicado 

face aos tempos que as pessoas têm para ir para ginásio ou para T.O., de todas as 

pessoas estarem despachadas, não falo em termos forçosamente disso mas…pronto, de 

elas conseguirem ter os cuidados de higiene feitos, naquelas horas, sem a ajuda de 
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outras pessoas e é sempre os casos mais complicados entregues aos profissionais, mas 

de, certa forma, aqueles cuidados de higiene que eu compreendo que seja o lado sujo e 

que pareça que não é tão útil, nós devíamos dar-nos tempo para o fazer e eu, por 

exemplo, se calhar passo 6 ou 7 doentes, na passagem de turno, mas eu não tive com os 

6 ou os 7 a fazer os cuidados de higiene e quando vou a passá-los isso faz-me imensa 

confusão. 

I.- E na lógica do que me está a dizer, quais as actividades que o enfermeiro se 

apropria? Segundo o que me disse as actividades conotadas por “sujo” são 

passadas para outros… 

F.- Sim... por vezes sim. Por exemplo, ainda hoje, uma senhora pediu uma arrastadeira e 

eu pedi ajuda a um enfermeiro porque não sabia até que ponto é que eu conseguiria 

fazer… eu colocar a arrastadeira na senhora, se ela tinha ou não capacidade de me 

ajudar até porque ela andava nauseada e não sei quê… e o enfermeiro disse “ah, mas ela 

ajuda, sim e chame a auxiliar”… eu não tinha problema nenhum em ir buscar a 

arrastadeira, o meu problema mais era: eu nunca tive com aquela senhora, nunca lhe 

coloquei uma arrastadeira e preferia que tivesse lá alguém porque poderia precisar de 

ajuda, é mais chato chegarmos lá com a arrastadeira e dizermos “espere um bocadinho 

que eu vou buscar ajuda”, é preferível preparar a situação antes. 

I.- E tarefas que o enfermeiro se apropria… ou que procure apropriar-se? 

F.- É difícil porque o corpo médico tem as coisas muito definidas ou limita muito bem 

as coisas, mas às vezes entramos ou queremos entrar demasiado na patologia ou então 

descartamo-nos completamento disso e eu sei que temos muito trabalho a fazer… 

I.- Porque é que acontece as duas situações? 

F.- Acho que as pessoas tentam entrar aí para valorizarem a profissão porque não a 

conseguem valorizar de outra forma ou há pessoas que, de facto, entram por aí mas 

porque sabem mesmo e então faz todo o sentido. Outras vezes, se calhar eu noto que 

entram sempre por aí e parece-me a mim que estão a valorizar isso em detrimento de 

outras coisas, porque quando inicialmente pensei que ia para medicina, porque gostava 

de saúde, não compreendi, e hoje percebo melhor, que não ia ser satisfatório para mim 

estar ali sentada a fazer prescrições e só ter uma ou duas visitas semanais e estar a olhar 

para o nome de uma pessoa que eu nem se quer não consigo ver, quando eu, na 

passagem de turno,  me faz confusão passar dados da pessoa quando eu nem fiz 

cuidados de higiene com ela, por exemplo. 
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I.- Como é que acha que os enfermeiros se relacionam com os médicos, de acordo 

com a sua experiência? 

F.- Muitas vezes… por baixo, quando não é por baixo só o “Senhor Doutor” é dito de 

uma forma… diferente… e eles próprios… 

I.- Diferente em relação a quê? 

F.- Não sei… Não sei se é da própria palavra mas a entoação de é… não é uma situação 

de horizontalidade. Eu estive com uma enfermeira da parte da comunidade, que foi com 

ela que fiz o projecto, que é uma pessoa que fale com eles de… pronto, 

horizontalmente, ainda que use o “Doutor” e eu percebo que está a falar com eles sem 

problema nenhum, claro, que se precisar de uma prescrição ou qualquer coisa ou de uma 

consulta, nota-se que há um pedido diferente, mas fala com eles frente a frente e se tem 

alguma coisa a dizer diz… mas noto que, normalmente, os enfermeiros falam com eles 

como se fosse o chefe… normalmente quem é o director clínico é médico e pronto… 

mas são coisas diferente e não há tanta horizontalidade, que deveria haver. 

I.- Porque é que acha que isso acontece? 

F.- Porque é que eu acho que isso acontece?... porque ao nível da sociedade está um 

pouco instituído, porque as pessoas tinham uma ideia que se calhar eu tinha no início, 

até porque nunca fui… nunca tive uma situação de internamento, que continuo a não ter, 

e portanto só sabia da situação de internamento dos meus pais, que já tinha sido há 

algum tempo… 

I.- Mas a sociedade não são os enfermeiros… 

F.- A sociedade não são os enfermeiros, mas acaba por ser quem nos educa, onde eles 

estão, as frelações com quem eles estabelecem e às vezes têm mais influência em nós do 

que nós conseguimos ter… é um bocado difícil… 

I.- E qual é o papel da escola actualmente? 

F.- O papel da escola actualmente (risos)… está complicado porque… acho que nos 

formaram um bocadinho… de certeza, para nos relacionarmos muito com as pessoas, 

mas esqueceram-se da parte da patologia, porque nós nem se quer tivemos patologia 

pediátrica e nós sem patologia pediátrica, chegamos a um serviço e basicamente, em 

termos de conhecimentos com a parte médica, com aquilo que podemos discutir com 

eles, ficamos sem bases para fazer essa discussão. E quando ficamos sem bases há duas 

atitudes, ou somos humildes e tentamos contornar isso para não nos sentirmos 

ignorantes ou então abrimos a boca para ouvirmos do outro lado que não estamos 

preparados e isso não nos dignifica, não é?... portanto nós desvalorizamo-nos. Ainda 
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hoje aconteceu uma situação engraçada, estava a faltar um dossier, um processo de um 

doente, e eu era a única aluna que estava na sala, pronto, o resto eram enfermeiros e o 

médico estava a fazer… a preencher um processo e a médica começou a falar que não 

tinha o processo, e perguntou a toda a gente, e de repente ela estava assim a falar e 

estava a olhar para mim… e eu olhei para a senhora e depois é aí que despertei para 

aquilo que ela estava a dizer… e ouvi ela a dizer que não tinha o processo, e não sei 

quê… a dizer para a outra enfermeira, nem sequer para mim directamente, “se eu não 

teria levado o processo para não sei onde”… eu olhei assim para ela e “ah, mas está a 

falar…”, mas assim muito directamente, “…mas está a falar de mim?” e ela “não, não”, 

“que eu só vejo os processos aqui e não em outro lado nenhum”, mas ela ainda 

continuou a olhar para mim… 

I.- Enquanto estudante trabalhou com várias equipas de profissionais, como é que 

caracteriza o seu trabalho com esses profissionais, por exemplo, com 

fisioterapeutas, assistentes sociais, dietistas? 

F.- Depende das pessoas… Acho que os enfermeiros se dão muito bem com os 

auxiliares, dependendo dos auxiliares, e com os administrativos. Os auxiliares, muitas 

das vezes, é quase horizontal e esquecem-se que eles não têm a mesma formação, não 

prestam tanta a atenção e às vezes quando prestam acham que os estão a rebaixar… e 

portanto, temos muito cuidado, às vezes, com outros profissionais, mais do que temos 

em relação à nossa profissão. Com a administrativa também. Acho que os enfermeiros 

são das pessoas que mais se inter-relacionam com as outras profissões. Com os 

fisioterapeutas, também me parece haver uma boa relação, tirando, se calhar, a parte dos 

enfermeiros de reabilitação, mas não tenho denotado muito isso… e também não tenho 

feito estágios de fim-de-semana. 

I.- Mas concretamente como estudante, na sua prática, como é que acha que se 

relacionou com estes grupos profissionais? 

F.- Eu tento manter o exemplo que vejo de fora e que seja correcto. Da parte das 

auxiliares, eu questiono aquilo que elas sabem fazer, mas também não tenho problema 

nenhum de se há uma situação de, por exemplo, de divisão de tarefas e se eu não estou a 

fazer nada, estou à espera que uma senhora acabe a higiene e ela de facto precisa da 

privacidade dela, eu ajudo a fazer uma cama, apesar disso ser a tarefa delas… 

I.- Enquanto estudante e no trabalho com o doente, existem padrões diferentes de 

relação com os diferentes grupos profissionais? 

F.- Sim… Nós não fazemos, normalmente, essa relação directamente com os médicos… 
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I.- E com os outros profissionais? 

F.- Com os outros profissionais, por vezes, é muito mais fácil o contacto, é mais fácil 

falar com os fisioterapeutas… há maior abertura.  

I.- Há diferenças? 

F.- Sim, no sentido em que… há ideia que transmitir uma informação errada ao médico 

é mais grave do que um contacto errado com os outros profissionais… há essa ideia. 

I.- Se não há o contacto directo… que intermediários é que existem? 

F.- O próprio enfermeiro que nos está a orientar. Mas também já me dirigi directamente 

aos médicos… 

I.- Mas o que é que leva a que esse padrão se estabeleça? 

F.- Eu sinto que, como estudante, não são… não é tida em conta a minha opinião se eu 

for falar com o médico, da mesma forma que se for o enfermeiro a falar com o médico. 

Enquanto se for o fisioterapeuta ou a dietista ou a assistente social, eles têm em conta 

aquilo que eu estou a dizer, ainda que estudante, sabem que eu estou ali como estudante, 

sou do 4º ano… 

I.- Na sua lógica, quais são os factores de determinam isso? 

F.- Acaba por ser porque eles próprios desvalorizam a informação, a não ser que 

precisem de facto dos enfermeiros, como é que poderiam valorizar a do estudante… 

I.- Já tinha verificado isso antes ou foi só agora?  

F.- Não, já tinha percebido… mas antes também dava-lhes alguma razão, no sentido que 

de facto sim no 3º e 2º ano, nalgumas situações podem ter razão, noutras sinto que… 

também já aconteceu médicos virem falar directamente comigo e haver uma relação de 

horizontalidade e até de me surpreender, porque eu era do 1º ano ou do 2º ano… 

I.- E a relação com o fisioterapeuta… surpreendeu? 

F.- Nunca relacionei muito, a não ser agora, actualmente. 

I.- Se for um dietista ou um assistente social, surpreendia da mesma forma? 

F.- A mim surpreende-me sempre…. porque eu sei que eles são profissionais e eu acho 

que não estou tão capacitada como eles em termos de experiência, portanto eu mantenho 

a minha atitude. Em relação a todos eles, noto mais em relação aos médicos, pela 

postura deles, de chegarem e pedirem uma informação e quando dizemos que somos 

estudantes ou quando a damos de facto, parece que procuram sempre a confirmação do 

outro lado, directamente connosco ou não. 

I.- Imagine que está num café com um extra-terrestre e ele pergunta: “ O que é 

que os enfermeiros fazem?”. Áreas novas de desempenho do enfermeiro… 
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F.- Nossa relação com as pessoas… a percepção da pessoa e dos cuidados de saúde, mas 

sempre tendo em conta que não há uma área e é tudo um todo, e às vezes é isso que 

torna difícil a definição, ou seja, não é só a pessoa e o AVC… é a pessoa, o AVC, é a 

família, é não conseguir escrever, é a filha, com quem não se dava bem e agora ainda se 

dá pior, é perder a privacidade… 

I.- Torna-se difícil a definição… 

F.- Por tornar difícil a definição, como não conseguimos, acabamos por generalizar e ao 

generalizar perdemos aquilo que, se poderia dizer, qualidade… porque não nos estamos 

a centrar numa coisa… não digo qualidade de cuidados, mas qualidade de definição. 

I.- Que reflexo é que isso pode ter para a profissão ou para si, enquanto pessoa? 

F.- Não sei se conseguiria estar só a trabalhar num serviço, pelo menos que não fosse 

num serviço que, de facto, me satisfizesse… porque… às vezes parece… agora só estou 

a fazer manhãs… mas parece que passa tudo muito a correr e não me sinto preenchida 

só a fazer aquilo. Quando estive na comunidade, mas isso também às vezes tem um 

bocadinho a ver comigo, consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo, tanto estava em 

centro de saúde, como ia às escolas fazer sessões de educação para a saúde, como ia 

trabalhava no projecto, como estava com o enfermeiro e fazíamos diagnósticos da 

comunidade e… portanto, se eu sentir que estou a agir em várias frentes e ao mesmo 

tempo poder estar parada e a falar com uma pessoa sinto-me mais satisfeita. 

I.- Mas se falarmos numa especificidade… O que é que a dietista faz? 

F.- Prepara a dieta da pessoa. 

I.- O que é que o fisioterapeuta faz? 

F.- Trata a parte a nível muscular… 

I.- A assistente social faz? 

F.- A relação da pessoa na comunidade… 

I.- O Enfermeiro? 

F.- (risos) O enfermeiro… é tudo da pessoa, e às vezes por ser tudo, acaba por não fazer 

nada especificamente, mas eu no meu lado… 

I.- O que é que pensa de ter um trabalho em que “não faz nada” especificamente? 

F.- Como estudante, enquanto não estou um determinado tempo num serviço, sinto-me 

mal, porque há falta de autonomia, então parecemos um bocado “tarefeiros”, e até 

podermos ter nós a iniciativa, podermos observar e saber que “agora vou ali buscar a 

folha, quero analisar e discutir com a enfermeira”, quando chegamos a esse ponto tudo 

bem. Quando eu cheguei a esse ponto, em que agora estou a começar um serviço, tudo 
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bem… portanto, eu sinto-me bem por saber que não vou ter, todo o resto da minha vida, 

de fazer aquilo, exactamente só aquilo, portanto para mim é bom. 

I. Qual é que acha que é a imagem social sobre a enfermagem? 

F.- Eu sinceramente agora nem sei bem… acho que as pessoas mudaram um bocadinho, 

mas… noto mesmo nas visitas mais… não é bem mais respeito… mas há muito mais, 

pode ser do serviço, de apelarem aos enfermeiros, e perceberem que se vão perguntar ao 

médico ele não sabe porque não esteve com a pessoa, e de falarem com eles e sempre, 

quase sempre, terem um intermediário de outro contacto. Mas também há coisas que 

eles precisam, de facto, de uma coisa, de uma assinatura… já não é connosco que vão 

ter e dirigem-se como se fossem pedir dinheiro (risos). Portanto, acho que há mais 

respeito pela profissão, mas o facto de acharem que estamos no desemprego e que há 

imensos enfermeiros… acaba por não ser essa a realidade… deixa-os um bocadinho 

confusos. Também já tive situações em que era vários em estágio e as pessoas não 

podiam ver quatro pessoas na sala, todas de bata branca, não queriam isso, para as 

pessoas não terem a ideia errada, quando acho que não nos temos de nos estar a 

preocupar com a ideia que as pessoas têm ou não, porque às vezes estão sete médicos a 

fazer um quarto, só ali naquela cama, e ninguém se está a preocupar com isso, não é 

essa a situação, não é essa a justificação. 

I.- Depois de quatro anos no curso, o que é que sente de diferente na sua pessoa? 

F.- Estou mais autónoma e consigo perceber mais uma perspectiva mais abrangente da 

pessoa e das coisas que se podem fazer. 

I.- A nível pessoal… 

F.- A nível pessoal, acho que estou mais comunicativa com as pessoas, consigo 

aperceber-me de outras coisas. 

I.- A que níveis? 

F.- Sempre gostei muito de saúde mental e às vezes consigo perceber… que também 

tenho o cuidado de não criar juízos de valor e muitas vezes apercebo-me de coisas, logo, 

nem para mim, que nem pensar nisso, mas acaba por concretizar ou ser assim. Denoto 

muito mais quando as pessoas estão em situações de instabilidade ou outro tipo de 

respostas ou se tenho situações de discussão ou de conflito, consigo aperceber-me muito 

melhor das coisas, só que acho que… não sei se é de personalidade ou não… consigo 

ver muito mais erros nos outros do que acabo por ver na minha atitude. Por exemplo, 

estou a ter um conflito com alguém muito mais velho, está a ter uma atitude 

completamente errada, custa-me a mim estar a perceber que está com uma atitude 
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completamente errada, porque acho que só tenho 21 anos e portanto eu também devo 

estar a agir mal, portanto, eu acho que dos dois lados deve haver erros e consigo muito 

mais me aperceber do outro lado do que de mim, o que também será normal… e 

apercebo-me muito mais de situações de instabilidade das pessoas ou de reacções 

familiares ou… apercebo-me que os meus pais ficam muito mais nervosos quando eu 

vou para estágio, é mais fácil haver conflitos perto dessas alturas, há uma maior 

sensibilidade a nível pessoal, acho que sim. 

I.- Há uma maior sensibilidade ou uma maior capacidade de ler o mundo de um 

ponto de vista mais relacional, psicológico… 

F.- Sim 

I.- O que é que acha que pode ainda melhorar para ser uma enfermeira ideal? 

F.- Acho que há um todo… às vezes não são coisas focadas só em si. Tenho de 

melhorar, de certeza, porque o curso não me preparou muito bem para isso, a parte 

clínica da pessoa, porque acho que é muito importante para dirigirmos as nossas 

intervenções e de facto eles não nos preparam muito bem para isso … e acho que é uma 

falha e que nos faz sentir muito ignorantes… 

I. Explore isso… 

F.- Pronto, acho que é nesse sentido que me tenho de preparar muito mais… tenho de 

me preparar, claro, sempre. Eu acho que isso tem acontecido em termos relacionais, 

porque todas as pessoas são diferentes, porque nos põe sempre à prova, portanto, tenho 

de o fazer… e não cair no erro de fazer um afastamento emocional das pessoas, porque 

acho que as coisas podem ser vividas desde que não nos afectem grandemente, mas que 

podem ser vividas, não temos de nos afastar totalmente. 

I.- Do ponto de vista clínico, acha que existem aspectos que pode melhorar? 

F.- A parte patológica, no geral. Porque nós damos patologia de 12º, praticamente… eu 

acho que é mais ao nível da patologia…  

I.- Mas somos uma licenciatura na área da saúde…  

F.- Mas não devia ter acontecido isso… só que nós considerámos muito “O.K, vamos 

pôr isto em diagnósticos, vamos pôr a pessoa aqui”, só que ao porem a pessoa ali, só se 

concentraram na intervenção e deram um resumo de patologia, sem bases, sem 

aprofundamento e depois não dá para fazer as duas coisas… nós podemos se calhar 

aprofundar e não ter o medo de cair na parte médica, mas a parte médica faz parte da 

nossa profissão. 
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I.- Porquê esse medo… 

F.- Porque a enfermagem quer-se diferenciar… só que diferenciar, não digo que 

sejamos superiores a eles, mas nós não nos concentramos numa coisa, já sabemos que 

não somos específicos em… podemos ser em termos de especialidade, mas temos uma 

formação global e a nossa formação global, tem que partir da deles, não tão aos 

pormenores, mas tem de partir da deles com uma boa base, mesmo muito boa, para 

depois nós conseguirmos ter responsabilidade na administração terapêutica, porque é a 

nossa responsabilidade, para percebermos o que a pessoa tem e o porquê das nossas 

intervenções…e a mim não me chega “O.K., eu levo essa cabeceira porque isto, isto e 

isto, nesta situação, mas se calhar naquela situação já não” e eu preciso de perceber isso, 

se não sinto-me ignorante. As minhas intervenções acabam por ser postas em causa e 

isso é a única coisa que eu sei. 

I.- Diz-se frequentemente que existe uma grande discrepância entre a teoria e a 

prática de enfermagem. Como é que reage a esta afirmação? 

F.- Às vezes acontece. Há sempre a prática perfeita ou a correcta que eles têm de nos 

ensinar, claro que depois as pessoas em determinado contexto tem de se adaptar, não é? 

Nós por causa da greve dos camiões não tínhamos luvas descartáveis, portanto… eles 

têm de se adaptar, mas temos de nos adaptar com um determinado limite de prática 

correcta e é normal, e ainda bem que assim é, que há discrepância, ser tudo perfeito era 

muito chato (risos). Eu acho que isso é normal, mas acho também que faz parte dos 

orientadores e das pessoas que estão connosco em ensino clínico perceber isso e 

perceberem isso da nossa parte, e como é que nós reagimos. É a mesma coisa que nos 

dizerem … que nos ensinarem … nos lerem como é que se conduz um carro e nos 

porem a conduzir um carro, as pessoas interpretam tudo de maneira diferente e depois… 

no fundo as coisas não são exactamente iguais. 

I.- Quais os momentos importantes na sua formação ao longo destes quatro anos? 

F.- Os primeiros ensinos clínicos, do 1º ano. O 2º ano, porque foi um ensino bastante 

pesado numa medicina, foi completamente diferente, até porque os primeiros tinham 

sido de observação. O 1º ano, o contacto com a realidade e sair… porque o 1º ano eram 

aqueles cadeirões de teoria e depois “vocês vão para ensino clínico com algumas 

práticas, mas vão para observação”,portanto, havia ali duas coisas e não estávamos de 

facto todos estruturados, também era o 1º ano. O 2º por causa da medicina, era um 

contexto muito pesado e foi dos cenários com mais situações de limite e portanto que 
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pôs mais à prova… é um bocadinho mais decisivo. O 3º, porque era uma área que eu 

gostava muito, da parte da psiquiatria e teve… 

I.- Quando está a enumerar esses momentos refere-se quase só aos ensinos 

clínicos… 

F.- Sim… Porquê? Em termos de aulas, pronto, acaba por ser sempre um bocadinho o 

mesmo, nós sentamo-nos discutimos as ideias ou só ouvimos, depende das aulas, e 

acaba por ser uma continuidade. O 3º ano foi um bocadinho mais fragmentado, porque 

eram coisas, todas, completamente diferentes. O 2º ano foi o mais… com maior 

impacto. 

I.- Que actores foram importantes neste processo formativo, ao longo destes quatro 

anos? 

F.- A parte da família, porque há a minha mãe. Os professores do 1º ano, porque talvez 

aquela ideia que se tivéssemos continuado com aquele ambiente e com aqueles 

professores e com aquele plano, as coisas fossem um bocadinho diferentes, porque 

tínhamos uma muito boa preparação no 1º ano, para depois aquela que nos foi dada no 

2º e essencialmente… e os colegas de ensino clínico, também foram muito importantes. 

I.- Porquê em ensino clínico? 

F.- Porque em meio escolar podemos escolher com quem estamos ou com quem não 

estamos, tal como fazemos socialmente, e em ensino clínico nós temos de estar com 

aquelas pessoas e ter sensibilidade para lidar com o que elas nos influenciam ou com o 

que nos fazem… e sabemos que não podemos fazer um corte ou se fizermos um corte 

temos de sofrer as consequências disso, ou seja, temos mesmo de viver com elas. E nós 

recebemos o apoio… normalmente, são pessoas que são exactamente iguais a nós, que 

estão na mesma situação, esperamos delas o apoio e uma abertura diferente… e às vezes 

não acontece… 

I.- E os doentes, têm sido relevantes no seu desenvolvimento? 

F.- Eu nãos disse doentes no geral porque foram completamente diferentes, todos eles. 

Claro que sim. Digo os colegas de ensino clínico, porque é sempre aquele núcleo e 

funciona sempre da mesma maneira, a família porque foi sempre constante e digo os 

professores pela preparação, porque era uma relação muito mais próxima. Os doentes, 

ao longo dos anos, foram relações completamente diferentes, eram pessoas diferentes e 

têm sempre influência. 

I.- Apesar da heterogeneidade tiveram impacto no seu desenvolvimento? 

F.- Sim… têm. 
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I.- Em quê? 

F.- Eu acho que quando somos enfermeiros ou quando temos profissões relacionadas 

com a saúde, temos a responsabilidade de perceber que estamos a prestar algo àquela 

pessoa, e no meu caso, quando eu vejo aquelas pessoas sinto que estou a olhar para elas 

e estou a sentir a responsabilidade do que faço em relação a elas e as consequências que 

podem ter, portanto, é como se fosse o nosso grau de exigência “eles estão ali” e são 

representantes do grau de exigência… e portanto é fácil aprender com eles. 

I.- São o nosso feed-back? 

F.- É… podemos nos perder mas olhamos para eles e percebemos “isto está bem ou isto 

não está bem”, portanto, a reacção… se bem que não é sempre é um espelho, porque as 

pessoas podem reagir por outros factores. 

I.- O que acha que se poderia operar no curso para a optimização da formação dos 

alunos? 

F.- É assim… eu quando estava no 1º ano, tinha trabalhos do 2º e do 3º, havia trabalhos 

muito completos sobre patologia e que achava que não queria saber daquilo e nem 

sequer tive oportunidade de me por em testes… porque eram coisas muito pesadas e 

eventualmente essas coisas impossibilitaram-nos de outras. Mas há cadeiras que nós 

temos que estão incorporadas, em vários princípios que nos deram ao longo dos anos, e 

que não há necessidade de ocuparem espaço por semestre. Eu gosto imenso de relação 

de ajuda, mas achei óptimo que fosse opção, porque como opção foram 20 alunos e fez-

se bem, apesar de ainda sermos muitos, com 45 ou 50 não se faz… portanto foram 60 

ou 70 horas perdidas. Análise de Situação, ainda continuo a achar que, por mais bonito 

que aquilo pareça, faz-se muito bem se orientador, de facto, fosse para nos orientar, em 

vez de estar a fazer mil e uma coisas, e fosse lá em 2 semanas e nos pedisse… só 

conversar, nem é fazer um estudo de caso, sobre uma pessoa e pensássemos todos 

juntos sobre ela, e se calhar tinha o mesmo efeito, digo eu… porque este ano 

prometeram-nos que ia ter a ver com o estágio e até agora não, basicamente, desta vez 

fomos nós a criar a situação problema para um grupo e um grupo criou para nós, foi a 

única diferença, de resto a situação é a mesma. 

I.- Qual a área em que gostava de ir trabalhar?  

F.- Na parte da educação relativa à enfermagem ou a outros grupos profissionais. 

I.- Porquê? 

F.- Porque é uma área mais autónoma, sou eu a preparar algo e que implica mais 

trabalho individual e possibilita-me ocupar mais a cabeça… além daquilo que andei a 
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trabalhar, que sei que me dá que pensar imenso, mas não consigo estar a fazer só uma 

coisa… acho que gosto de ensinar…portanto era uma coisa que eu gostava, porque 

temos imensos conhecimentos de diversas áreas, que são contributos para outras 

profissões e até para a nossa, portanto era uma parte interessante. Gostava de trabalhar 

em algum projecto na comunidade, ainda que gostasse de trabalhar em hospital, de fazer 

alguma coisa a nível de comunidade. 

I.- Qual seria o “ponto de entrada” ideal na vida profissional? 

F.- Provavelmente e para começar, mas a assim a jeito de suicídio, medicina, mas acho 

que é isso que nos faz crescer. 

I. “Faz-nos crescer” porquê? 

F.- Eu nunca tive estágio de cirurgia, portanto, não vou dizer para ir para um bloco, mas 

também não era nada de mal… mas a medicina tem situações muito limites, puxa muito 

por nós. 

I.- De que ponto de vista? 

F.- Do ponto de vista técnico e relacional, em ambas as coisas. 

I.- Porque é uma experiência completa ou mais próxima da completude? 

F.- Não digo que seja muito completa, mas é muito geral. Não acho que haja serviços 

que sejam completos, mas é muito geral. São situações mais críticas. Não digo para ir 

agora para uns cuidados intensivos, porque acho que ainda era mais crítico para mim, 

mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho específico, se calhar, a medicina é o 

chamado trabalho duro… então por aí… mas vejo que é de suicídio (risos). 

I.- Como é que acha que está o mercado de trabalho do ponto de vista da 

empregabilidade? 

F.- E… está mal (risos)… eu sou uma pessoa muito optimista… mas quando andar para 

aí a bater com a cabeça nas paredes, depois hei-de dar razão às pessoas, mas gostava de 

começar a trabalhar aqui na área de Lisboa, Loures, Torres Vedras… 

I.- Do que é que depende arranjar emprego? 

F.- Da especialidade que houver. Não faço ideia, nem tenho como alguns colegas meus 

que “ganhamos mal e eu não vou para ali trabalhar por isto…”, eu posso ganhar o 

mesmo que a mulher-a-dias mas eu que quero trabalhar naquilo que me formei. Se 

agora for ganhar aquilo que ela ganha… quer dizer eu agora não ganho nada, para mim 

o dinheiro o que vier, não é bem pelo dinheiro, ainda que eu queira construir vida e 

tornar-me independente… neste caso, fazer a minha vida, mas qualquer coisa que 

venha, desde que não sejam situações profissionais muito indignas, eu quero ir 
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trabalhar. Não sei se é por isso que não há emprego, porque as pessoas nem se quer se 

dão a esses… acham que não e acabou-se… eu oiço abrirem vagas, oiço falar falta de 

enfermeiros, oiço de hospitais que abrem, mas de facto há pessoas que não se 

empregam, mas também há pessoas que não querem sair daqui. 

I.- A monografia foi numa área escolhida? 

F.- Foi por sorteio… eu queria alguma coisa na parte de psiquiatria ou na parte de 

neurologia e os meus colegas, duas queriam na parte materna, que eu não me identifico 

de todo, porque é muito rotineiro, e um colega meu queria na parte de pediatria e eu 

tinha saído de um estágio de pediatria e achava que isso era muito específico para 

depois acabar o curso com uma monografia tão específica, ainda que psiquiatria 

também o fosse… então, não chegamos a consenso nenhum, também vimos os locais de 

estágio, porque cada tema tinha um local de estágio, e eu não queria estar 4 meses em 

Vila-Franca, por exemplo, então aquilo tinha várias áreas e nós escolhemos a do adulto, 

que eram onde tinha campos mais perto de cá e com temas que, se calhar, era mais fácil 

de nos identificarmos. Tentamos escolher um que fosse consenso, havia 2 ou 3 que 

eram de consenso e por acaso calhou-nos um numero pequenino e escolhemos um de 

facto que queríamos, porque AVC tinha a haver com neurologia, não tinha nada a ver 

com materna, mas poderia explorar a parte da mulher e a pediatria, pronto, ele ficou 

mesmo de fora, mas ele também gostava da parte da neurologia. 

I.- E como é que acha que vai ser a sua integração no mundo do trabalho? 

F.- Acho que na parte técnica estamos muito mal preparados e tenho muito receio de 

chegar ali, e eu sozinha, fazer qualquer coisa à pessoa porque não é isso que estamos 

habituados a fazer e se calhar eu só fiz… dez punções em quatro anos, se tanto… e vou 

ter de fazer uma e não vou puder dizer à enfermeira chefe ou aos enfermeiros eu estão lá 

“olha, sou nova é melhor ir ali fazer…”, quer dizer acho que não é isso que acontece, 

nunca vi ninguém em integração… e depois é um bocado… e o que eu notei mais nestes 

[imperceptível] e pensei mais sobre isso foi “eu vou fazer o penso, mas o enfermeiro 

está a dar-me as coisas” e eu ponho-me a pensar “ele não vai estar aqui, para o ano”. Eu 

tento fazer as coisas sozinhas ou tento perceber o que se faz sozinho porque quando eu 

me vejo nos cuidados de higiene, às vezes preciso de alguém e ponho-me a pensar “mas 

preciso de alguém, porque de facto estou com dificuldades ou se fosse a enfermeira 

também precisaria de alguém?” então coloco muito essa questão, porque estou lá e não 

consigo ver a realidade sem mim, como é que eles fariam. 
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I.- Qual o sentimento agora no final do curso? 

F.- Não fico “ah acabou, que satisfação, como se fosse um martírio”, acho que é mais 

uma etapa, é passar para o outro lado e é bom sentir que começamos a fazer a nossa 

vida, mas também não estou a pensar parar de estudar por aqui, portanto, não é aquele 

termino “ já me livrei disto”. 

I.- O que é que gostava de estudar mais? 

F.- Eu queria fazer o mestrado, mas não sei se é boa opção fazê-lo a seguir à 

licenciatura, se é boa opção meter-me nisso e andar à procura de trabalho ao mesmo 

tempo, se não encontrar trabalho, era uma forma de não estar desocupada e nem sei se 

quer se estou preparada para pensar num nível de mestrado. Mas hoje em dias os 

mestrados… 

I- Em outras áreas? 

F.- Não, na área de saúde. 

 

 


