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Entrevista 527 - Daniela 
 

(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.- O que é para si a enfermagem, como vê a profissão? 

D.- Já não me lembra muito bem a ideia que tinha no 1º ano mas de certeza que está 

muito diferente. Não sei o que é que disse mas nós todos, quando entramos para o curso, 

não temos a noção da quantidade de responsabilidade e da importância que realmente a 

profissão de enfermagem tem. Neste momento, percebo que intervimos a vários níveis, 

que somos bastante importantes, aliás, o conceito que eu tenho da profissão foi 

mudando ao longo dos anos, no sentido de valorizar cada vez mais a profissão. 

I.- No que é que a profissão tem valor, mais concretamente? 

D.- Nos cuidados prestados aos doentes. Eu não tinha a noção de ter tanta importância, 

acho que as pessoas na sua maioria continuam a valorizar é o trabalho do médico e não 

tanto o do enfermeiro, apesar de ter a noção que são todos importantes e a história da 

equipas multidisciplinares… mas aquilo que eu sinto é que, no final de contas, quem lá 

está, junto do utente, é o enfermeiro… 

I.- Lá? Onde? 

D.- Por exemplo, num contexto de hospital, nas enfermarias, quem passa mais tempo 

com os utentes acabam por ser os enfermeiros e não é só a nível de… tirando a parte das 

técnicas, a nível do apoio emocional e às vezes aquilo que as pessoas mais precisam, 

acaba por ser um pouco o enfermeiro… 

I.- Como é que acha que a sociedade vê a profissão de enfermagem? 

D.- Eu acho que ainda passa um bocadinho pelo enfermeiro é… aquele que dá as 

injecções, faz os pensos e pouco mais que isto. A não ser as pessoas que realmente 

precisam dos cuidados de enfermagem… e pronto, todos nós sabemos que há maus e 

bons profissionais, mas aqueles que têm sorte de apanhar bons profissionais, acabam 

por dar outro valor à profissão. No entanto, acho que no geral, a sociedade, continua a 

pensar um pouco isto que é “ o enfermeiro é o que dá as injecções, faz os pensos”… ou 

é o auxiliar do médico… acho que passa um pouco por aí. 
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I.- E como é que lida com o facto de essa imagem estar associada à profissão de 

enfermeira? 

D.- Eu acho que isso, o nós nos diferenciarmos dessa imagem, depende um pouco da 

nossa postura, não só como profissionais mas como pessoas. Eu acho que se nós 

tentarmos trabalhar no sentido daquilo em que acreditamos ou tentar abstrairmo-nos da 

imagem que a sociedade tem, conseguimos desenvolver um trabalho adequado às 

nossas expectativas e aos nossos valores, no sentido…apesar da população ou da 

sociedade pensar “os enfermeiros são os auxiliares do médico” ou “das injecções”, nós 

sabemos que é muito mais aqui… 

I.- Mas concretamente o que é que sente em relação a isso? 

D.- Eu acho que… não é indiferente mas…aquilo que eu sinto é que somos nós que 

temos que trabalhar e tentar mudar esta opinião. 

I.- Mas o que é que acha que pode fazer de concreto? 

D.- Não sei explicar muito bem o que é que sinto, na medida em que… não é indiferente 

mas passa-me um pouco ao lado, no sentido em que eu não me encaixo nessa visão que 

as pessoas têm, eu sei que é muito mais que isso. Aquilo que as pessoas pensam, não é 

que não importe, mas também está associado muito àquilo que nós fazemos e àquilo que 

nós demonstramos e parte de nós mudar essa opinião.  

I.- O que é que pode fazer, nas suas actividades do quotidiano, para mudar esse 

cenário? 

D.- Eu acho que há muitas coisas que nós podemos fazer e… nós já tivemos vários 

estágios e todos nós vemos realidades diferente, mas eu acho que, às vezes, esta 

mentalidade que as pessoas têm também é bocado culpa nossa, porque tudo bem que 

nós sabemos que, às vezes, não há recursos humanos para satisfazer as necessidades dos 

utentes, é uma realidade, no entanto, às vezes também há um pouco a parte do deixa 

andar, e não quer saber. Eu acho que as técnicas são realmente importantes mas, por 

exemplo, no 2º ano tive um estágio aqui em Santa Maria, no serviço de Hematologia, 

onde era exigido realmente muitas técnicas e muitos cuidados ao utente, no entanto, 

muitos deles estão fragilizados a nível emocional e, às vezes, o facto de nós, se calhar 

porque temos mais tempo para isso, mais disponibilidade para estar junto dos utentes, 

acabamos por estar mais próximos e perceber estas coisas. Eles depois acabam por 

valorizar também o facto de nós lá estarmos e acabam por verbalizar isso e nós 

acabamos por nos sentir valorizados mas aquilo para eles, só o facto de estarmos lá e 
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falarmos com os utentes, foi importante e eu acho que nesse sentido nós podemos fazer 

muito mais. 

I.- O que é que contribui concretamente para a sua ideia da profissão ter mudado? 

D.- Nós ao longo do curso e conforme… não só a nível teórico mas ao nível dos 

estágios, nós vamos tendo visões diferentes e passa um bocadinho por aquilo que eu 

estava a dizer ao início, de não ter noção, se calhar ao início, a importância da 

responsabilidade que exigia o ser enfermeiro, nem tão pouco a diversidade e a 

abrangência de contextos que nós trabalhamos. Se calhar ao início pensava mais, 

hospitais, centros de saúde, mas num contexto fechado, geral… e agora já não é bem 

assim, há muitas áreas por onde nós podemos seguir e intervir e isso mudou um 

bocadinho, porque não tinha… apesar de ter noção da especialidade de obstetrícia… há 

muito mais, para além disso. 

I.- O que é que contribui para ter essa ideia, essa profundidade? 

D.- Eu acho que foi mais ao nível dos estágios. Por exemplo, em centro de saúde a 

questão da… eu agora no 4º ano, estou no estágio de monografia, passa muito pelas 

questões da educação para a saúde… por exemplo, neste contexto eu não tinha a noção 

da importância que nós temos junto da população e do quanto podemos intervir e chegar 

às pessoas neste âmbito… é um trabalho…. 

I. É uma importância real ou superficial? 

D.- Não… Eu acho que é uma importância real. 

I.- Acontece de facto? 

D.- Sim… Não em todo o lado… mas, por exemplo, agora houve esta reestruturação das 

UCC’s… agora estou numa UCC, e apesar de ser algo que está a ser reestruturado, já o 

centro de saúde… pronto, agora já não é centro de saúde… já tem muitos projectos e 

realmente está a intervir e a tentar desenvolve-los e abrange uma diversidade de 

população, não está confinado só a uma área, nós temos vários projectos, apesar da 

monografia ser no âmbito da gravidez na adolescência, nós estamos a intervir junto da 

população a outros níveis, junto dos idosos… 

I.- Está a gostar dessa experiência? 

D.- Estou. 

I.- Era o que queria neste altura do seu desenvolvimento ou preferia outro 

contexto? 

D.- Eu na altura que escolhi a monografia, era esta área, saúde materna, no entanto, não 

era este o tema. Nós escolhemos um tema, que depois ao início do ano foi mudado. Ao 
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início quando pensámos nisto também não era por centro de saúde que queríamos ir, era 

mais num contexto hospitalar, mas acho que isso é também porque o meu estágio de 

materna do 3º ano foi feito em centro de saúde e eu queria ter a experiência do hospital. 

Mas está a ser em centro de saúde, está a ser completamente diferente daquilo que nós 

tínhamos planeado, porque [imperceptível] saúde materna e ir para o centro de saúde, 

que passaríamos pelas consultas maternas, mais neste âmbito… e nós nem se quer 

vamos passar por essa parte, vamos só na UCC, a desenvolver realmente sessões, a ir às 

escolas, a intervir junto dos adolescentes. Estou a gostar e não tinha esta noção do 

quanto é importante, do quanto realmente faz falta… 

I.- Acha que pode ter impacto em quê? 

D.- É assim… apesar do nosso tema ser prevenção da gravidez na adolescência, tenho 

noção que nós não vamos prevenir absolutamente nada, porque nós podemos lhes 

transmitir o conhecimento mas eles fazem dele aquilo que eles quiserem e vai depender 

um bocado da postura de cada um e das ideias que cada um tiver. 

I.- Isso faz com que perca importância aquilo que faz? 

D.- Não, porque nós estamos a fazer aquilo que é possível e aquilo que nos é… não é 

permitido… mas aquilo que está ao nosso alcance fazer. 

I.- É um impacto relativo... 

D.- Exactamente… mas a partir do momento em que nós… por exemplo, eu acho que 

há uma diferença entre aquilo que nós podemos fazer e que não fazemos e as coisas 

acontecem por responsabilidade nossa, entre aspas, e aquilo que nós fazemos o máximo 

que podemos, que conseguimos e da melhor maneira que conseguimos, no entanto, as 

coisas acontecem da mesma maneira ou não conseguimos… conseguimos só diminuir o 

problema e não eliminá-lo, no entanto, da nossa parte estamos a fazer aquilo que nos é 

possível. 

I.- O que é que acha que distingue o enfermeiro dos outros profissionais? 

D.- No âmbito da equipa de saúde? Era aquilo que eu estava a dizer, eu acho que o 

enfermeiro acaba por ser a pessoa que realmente está lá, se assim o desejasse, por 

exemplo, nos vários ensinos clínicos em hospital, aquilo que eu vi, não é só os médicos 

mas psicólogos, nutricionistas, aquilo que seja… vão ao serviço, realizam as consultas 

ou vão perto dos utentes e fazem aquelas passagens, que eles tanto gostam junto das 

enfermarias e o estado doente, passam as receitas e… não é que seja pouco... mas todo o 

trabalho que depois está por de trás, acaba por ser nós a fazer, não só a nível 

técnico…tudo… as técnicas… há técnicas médicas, tudo bem, mas a maior parte dos 
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cuidados prestados é o enfermeiro que os presta, seja a nível técnico ou a nível de 

suporte emocional ou… o enfermeiro que lá está, é o enfermeiro que está 24 horas, 

junto, pode não ser ali ao lado mas é o enfermeiro que está presente. 

I.- Como é que foi o seu relacionamento, enquanto estudante, como os outros 

profissionais de outras equipas? Relacionou-se com outros profissionais? 

D.- Estava a tentar lembrar-me e acho que não… eu, directamente, não me lembro de ter 

falado, lembro-me de, por exemplo, no 1º ano, eu tinha uma doente que tinha tido um 

AVC e que já estava no serviço há 3 meses e o contexto era que estavam à espera que a 

assistente social conseguisse arranjar uma vaga num lar para fazer a transferência da 

senhora… eu não falei directamente com a assistente social, mas havia… quer dizer, eu 

nunca vi se quer a assistente social… havia essas conversas na passagem de turno e 

porque eu também questionava por causa da situação da senhora, até porque ela tinha 

um filho também que tinha uma deficiência e ela não tinha condições para estar em 

casa, e eu questionava, depois era falado, mas eu pessoalmente não… 

I.- E contactou com médicos? 

D.- Pouco também. 

I.- Mesmo em contextos onde eles estivessem mais próximos fisicamente? 

D.- Pouco. Agora no último estágio, no estágio de comunitária… foi só também com 

uma médica, os outros praticamente nem os via. A nível da médica de saúde infantil, 

havia uma relação próxima com a enfermeira e acabava também por passar um 

bocadinho para nós, como nós estávamos com a enfermeira e, às vezes, até a enfermeira 

e a médica realizavam as consultas em conjunto, acabava por me proporcionar a mim 

estar mais perto do trabalho da médica, mas tirando isso… 

I.- Como é que vê as relações profissionais entre enfermeiros e médicos? 

D.- Depende… porque eu acho que… há realmente enfermeiros e médicos que 

conseguem estabelecer uma relação e consigam trabalhar realmente em equipa, no 

sentido em que conseguem respeitar os limites de cada profissão, e há outros que não 

conseguem e… todos nós ouvimos comentários nas passagens de turno ou mesmo fora 

delas, às vezes, os enfermeiros precisam de diálogo ou…. e o médico não está… 

depende muito das pessoas, da postura delas, porque se a pessoa souber os limites da 

profissão, sem desvalorizar o trabalho que está a ser feito pelos outros, conseguem 

realmente trabalhar em equipa e proporcionar cuidados melhores. 

I.- E presenciou os dois tipos de situação? 
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D.- Sim, eu também consegui… apesar de eu, pessoalmente, não ter contactado com os 

médicos, tive vários ensinos clínicos que havia médicos, para os enfermeiros, que eram 

considerados de referência e cada vez que acontecia algo era a eles que eles se dirigiam, 

porque havia… eram pessoas que estavam disponíveis e que acabavam sempre por 

conseguir resolver… 

I.- Eram uma referência do ponto de vista da disponibilidade ou do ponto de vista 

da técnica, do conhecimento? 

D.- Da disponibilidade… claro que, depois há situações que têm os dois…  

I.- E com os auxiliares de acção médica, como era a relação? 

D.- Também já tive experiências diferentes. Por exemplo, no estágio de 3º ano de 

pediatria, eu estive na Cuf Descobertas, não sei se por ser um hospital privado, mas 

acho que até nem é muito por aí… havia também uma boa relação entre os enfermeiros 

e os auxiliares, na medida que até tentavam ajudar-se mutuamente. Havia certas 

funções, entre aspas, que estavam delegadas nos auxiliares mas se fosse necessário o 

enfermeiro fazia e não havia qualquer tipo de problema por estar a fazer algo que 

supostamente não era ele que o deveria estar a fazer. No entanto, o ano passado, no 

estágio também de psiquiatria, foi a realidade contrária, por exemplo, nós no curso 

aprendemos… é nos ensinado a fazer camas, por exemplo, e no estágio de psiquiatria 

nós praticamente éramos proibidos de fazer camas, porque naquele serviço, o que estava 

incutido, é que isso era responsabilidade dos auxiliares, mesmo que nós tivéssemos 

disponibilidade para ou ajudá-los… nem que fosse só ajudar ou fosse fazer tudo… não 

nos era permitido… 

I.- O que acha sobre isso? Acha que deve fazer uma cama? 

D.- Eu acho que… por acaso foi uma questão que eu nunca percebi, porque nos serviços 

aquilo que está, na sua maioria, que são os auxiliares, no entanto, é-nos ensinado como 

fazer a cama e eu acho que… não sei como é que é o curso, por onde passa o curso dos 

auxiliares, mas… não sei o que é que eles supostamente abordam no curso… e isso era 

uma das coisas que lhes é ensinado ou simplesmente lhes é delegado no serviço. Eu 

acho que não há qualquer problema do enfermeiro fazer uma cama, aliás há situações 

quando as pessoas estão acamadas, por exemplo, que talvez o enfermeiro a nível de 

conhecimentos… não estou a dizer a nível de experiência, porque há auxiliares que 

trabalham há 20 anos e de certeza que têm mais experiência que eu ou qualquer 

profissional acabado de formar possa dizer, mas… estou a dizer é que, por exemplo, há 

situações, por exemplo, que é preciso mobilizar o doente e fazer acama ao mesmo 
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tempo e, se calhar, o enfermeiro tem competências ou pelo menos conhecimentos que o 

auxiliar não tem e que devia ser ele a fazer e não delegar. 

I.- O que é que mudou em si, enquanto pessoa, ao longo destes quatro anos? 

D.- Eu acho que… a mudança que eu mais sinto foi o estar mais alerta e mais desperta 

para as necessidades do outro. Acho que foi mais a parte humana, não que eu não a 

tivesse, mas é diferente, o nós assistirmos e presenciarmos certas realidades, acaba por 

nos mudar um bocadinho. Apesar de nós, por exemplo, termos conhecimento que há 

realidades que existem, nós só temos verdadeira consciência delas quando as 

presenciamos, por exemplo, em contexto de centro de saúde, quando nós vamos aos 

domicílios, nós ouvimos falar que há pessoas a viverem sem condições, em casas… nós 

ouvimos falar… outra coisa é nós vermos… e realmente ver… isto acontece realmente, 

o que acaba por depois nos deixar mais alerta para essas situações. 

I.- Mas o que é que acha que mudou concretamente? 

D.- Mais concretamente é no sentido da sensibilidade… eu até me lembro de ter focado 

isso numa das nossas entrevistas, realmente foi algo que me marcou, que é no sentido, 

nós, por vezes, estamos tão concentrados em nós e nos nossos problemas e fazemos um 

drama por isso e não paramos um bocadinho para pensar que há pessoas em situações 

muito piores e aquilo que nós chamamos problema e para nós até pode ser, comparado 

com certas situações que nós depois até temos de lidar no dia-a-dia não é nada, nós 

estamos é a ser egoístas e a pensar só naquilo que para nós é o problema e depois 

chegamos ao hospital, vemos pessoas em cuidados paliativos, em fases terminais e as 

famílias a sofrerem por isso… quer dizer nós, pelo menos… nós não estamos doentes e 

nós estamos lá a trabalhar, temos saúde para… e os nossos problemas têm solução. 

I.- Dá mais valor? 

D.- Dou mais valor a… àquilo que tenho e acalmo-me… quer dizer, acho que o ser 

humano acaba por ser muito egoísta, por muito que diga que não e que não tenha 

consciência disto, está sempre muito centrado nele e quanto muito nos que o rodeiam. 

I.- Esse ganho a nível de desenvolvimento foi pessoal ou profissional? 

D.- Pessoal e profissional, porque a mim ajuda-me a crescer enquanto pessoa e também 

enquanto profissional porque se eu não tivesse tido estas experiências, que me fizeram 

mudar a minha visão, também não conseguiria prestar cuidados da mesma forma. 

I.- O que é que considera que ainda lhe falta para ser uma boa enfermeira? 

D.- Eu acho que isso não é… em questão de enfermagem não… o nosso 

desenvolvimento enquanto profissionais não acaba aqui, nem pensar. A nível de 
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conhecimento, eu acho que nos falta adquirir muito mais, a nível de experiência mais 

ainda. 

I.- Acha que necessita desses conhecimentos em alguma área específica? 

D.- Eu acho que não é uma área específica. Eu acho que… quer dizer… eu acho que 

acabámos por perder um bocadinho com a fusão das escolas e passámos todos por um 

processo de reestruturação que, em parte, ninguém sabia muito bem aquilo que, às 

vezes, era suposto fazer. 

I.- No que é que isso se traduziu ao nível dos conhecimentos? 

D.- Eu acho que, por exemplo, aqui enquanto Gulbenkian, nós no 2º ano, havia 

enfermagem médico-cirúrgica, por exemplo… e depois, agora, há a enfermagem ao 

adulto e ao idoso e que passa… não sei como é que está agora… mas no 2º ano, passava 

mais a nível de diagnósticos e intervenções. A ideia que eu tenho, e mesmo pelos 

colegas que na altura estavam no 1º ano e eu estava no 2º, que no 2º ano era algo fulcral 

no curso e isso realmente era o ano chave e nós, apesar de ter sido um ano complicado, 

eu acho que não foi pelos mesmos motivos e acho que acabou por nos facilitar, 

enquanto obter resultados que são precisos, a nível de notas, no entanto, acabou por nos 

retirar bases que nós… 

I.- Consegue definir-me o tipo de bases, conteúdos? 

D.- Eu não sei definir conteúdos, mas… porque depois nós acabámos por ter… não é a 

nível de técnicas, não é a nível de matérias é a maneira como foi reestruturado acabou 

por… eu acho que agora o curso está muito mais complicado… não é complicado 

mas… não é o melhor para nós, por exemplo, os estágios não eram realizados da forma 

em que são realizados agora e nós só ficámos a perder. 

I.- Em quê, concretamente? 

D.- Por exemplo, o tempo de estágio… por exemplo, foi-nos retirado o estágio em 

cuidados intensivos, nós não temos qualquer… temos uma disciplina no 4º ano, mas eu 

acho que, por exemplo, nessa área nós ficamos completamente a zeros. 

I.- Interessava-lhe essa área? 

D.- Não interessava a nível de, eu, quando acabar o curso, querer trabalhar nesta área, 

mas acho que é uma parte fundamental em enfermagem, que todos nós deveríamos ter 

formação. 

I.- E os colegas têm essa ideia também? 

D.- Sim, eu acho que no geral toda a gente discorda do nosso planeamento neste 

aspecto, por exemplo, nós agora tivemos os dias de…. Suporte Básico de Vida e 
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também há opção e isto, na nossa opinião, não devia ser uma opção, devia ser algo que 

estaria integrado no curso e acessível a todos.  

I.- Porque é que o Suporte Básico não devia ser uma opção? 

D.- Porque eu acho que qualquer enfermeiro devia ter formação nesta área para poder 

intervir numa situação em que seja necessário. Somos profissionais de saúde… (risos) 

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

teórica e a enfermagem prática. Como é que reage a esta afirmação? 

D.- É verdade, no sentido em que, nós somos preparados a nível teórico numa forma na 

escola, e chegamos à prática, aos estágios, e somos confrontados com realidades e com 

profissionais que nos exigem actuações diferentes daquelas que a escola nos diz que são 

as mais correctas e depois nós temos que conseguir gerir isto da melhor maneira. 

I.- Em que é que difere e como é que faz essa gestão? 

D.- Por exemplo, nos cuidados de higiene, vou dar um exemplo só, na escola é-nos 

incutido: tem tudo certos passos, temos de respeitar a privacidade e essas coisas todas. 

Chegamos ao… ah, e depois os materiais que são diferentes. Chegamos aos hospitais e 

exigem-nos que realizemos os cuidados de higiene no menos tempo possível, com 

menos material e nós se calhar agora… pronto, como já estamos no 4º ano é mais fácil 

para nós gerir isto, mas no 1º ano era uma situação complicada porque nós “afinal o que 

é que eu faço?”. 

I.- Porque é que é mais fácil gerir agora? 

D.- Porque já tivemos contacto com… já tivemos em vários ensinos clínicos e se calhar 

agora já conseguimos… não é o que seja o correcto… a escola diz-nos o que é o mais 

correcto, mas depois nós chegamos e temos de nos adequar às realidades que existem e 

se nós temos de dar banho a uma pessoa e não há toalhas para o fazer, por exemplo, nós 

temos que o fazer na mesma, da melhor maneira possível, mas com aquilo que há, que 

na maioria dos serviços é os lençóis… e depois, nos cuidados de higiene, se calhar, o 

tempo que nós demoraríamos a realizar, tendo em conta o que a escola nos diz, depois 

não podemos fazer tendo em conta aquilo que os serviços nos dizem. 

I.- Esta discrepância fez surgir que tipo de sentimento em si? 

D.- Depende das situações, há coisas com as quais eu não concordo a nível da prática e 

posiciono-me na postura que a escola nos diz que é o correcto e concordo com ela, e 

acho que por vezes os profissionais dão muito a desculpa do não tenho tempo para… e 

acabam por descuidar aquilo que deveria ser feito e não é. Outras, acho realmente que a 

escola, às vezes, ensina-nos o mais correcto mas não tem em conta as realidades que 
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existem e isso seria importante, porque… tudo bem, nós estamos a aprender o correcto, 

mas depois não temos condições para o fazer… 

I.- O que é que acha que a escola poderia melhorar? 

D.- Eu acho que a escola poderia ter mais em conta as realidades que existem… não é a 

nível de cuidados, eu não queria estar a ir por aqui, porque era a nível académico, era a 

nível dos trabalhos e não era por aqui que eu queria ir. Eu vou falar do trabalho só para 

explicar a situação, ao nível do estágio comunitário deste ano, era-nos pedido um 

trabalho a ser realizado segundo o modelo de Calgary e nós chegamos ao serviço e 

ninguém se quer conhecia esse modelo, nem tão pouco aquilo poderia ser aplicado de 

forma correcta naquele centro de saúde, poderia eventualmente ser aplicado no USS, 

porque estavam a trabalhar directamente com as famílias, ali, naquele contexto não. 

I. Porque é que acha que acontece essa discrepância, porque é que não era possível 

aplicar esse modelo? 

D.- Porque por exemplo, o modelo exige-nos que abordemos a família, que estudemos a 

família e essas coisas todas… e nós chegamos ao centro de saúde e temos pessoas que 

se dirigem ao centro de saúde quando necessitam, quando precisam de ir fazer o penso, 

quando precisam… 

I.- Porque é que a escola sugere uma coisa que depois não o é aplicável ali? 

D.- Porque a indicação da escola é que nós tenhamos atenção que, por exemplo, a 

pessoa não está isolada, que há uma família e que nós devíamos ter em conta a família e 

perceber e o contexto onde é que essa família está inserida e só assim conseguiríamos 

intervir junto das necessidades dessa pessoa, no entanto, o centro de saúde está alerta 

para intervir junto das necessidades reais. 

I.- Quais foram os momentos mais importantes, para o seu desenvolvimento 

profissional, nestes quatro anos? 

D.- Os estágios, sem dúvida.  

I.- Porquê? 

D.- Porque na minha opinião nós acabamos por, mesmo ao nível dos conhecimentos 

teóricos, claro que esta parte é importante, mas ao nível da interiorização nós 

conseguimos interiorizar melhor fazendo, do que estando um dia inteiro numa sala de 

aula, claro essa parte é importante, não estou a desvalorizar, porque se nós não tivermos 

essa parte, chegamos ao ensino clínico e não conseguimos, mas… nós estamos um dia 

inteiro aqui, a ouvir várias matérias, até podíamos chegar a casa… muitas vezes não 

fazemos, mas pronto… até podíamos chegar a casa e ir estudar e até podemos tirar uma 
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boa nota na frequência mas depois, se for preciso passada uma semana… não devia 

estar a dizer isto (risos)… passada uma semana se for preciso a maior parte dos 

conhecimentos já…  no entanto, em ensino clínico se tivermos uma situação em que nos 

é exigido certos conhecimentos, mesmo que na altura não os possuamos, nós vamos 

precisar deles e vamos pesquisar e são conhecimentos que ficam, porque nós 

precisámos deles para intervir junto daquela situação. 

I.- Quais as pessoas que foram importantes ao longo deste período? 

D.- Eu acho que os enfermeiros orientadores são sempre um ponto de referência, claro 

que depois isto depende sempre da pessoa que nos está a orientar, mas eu acho que, 

independentemente disso, são sempre um ponto de referência que nos ajudam no nosso 

desenvolvimento profissional e pessoal e acabam por ser sempre um modelo, mesmo 

que… por que há… mesmo que nós, na nossa opinião, aquela pessoa não seja um bom 

profissional e tenha atitudes com as quais a gente não concordamos, nós também 

aprendemos pela negativa, por aquilo que nós vemos… para nós está a ser mal feito, 

mas nós podemos ter a comparação do que era suposto ser feito e não está. 

I.- E outras pessoas? 

D.- Não é a nível profissional, mas acho que os colegas com quem estamos em estágio 

também acabam por ser um ponto de referência, no sentido em que nós conseguimos 

estar em estágio… ou as relações que conseguimos estabelecer com as pessoas que 

estão em estágio forem boas, nós temos ali um suporte, aí podemo-nos ajudar 

mutuamente a nível do desenvolvimento… 

I.- Porque é que esse “suporte” pode ser diferente? 

D.- Pode porque as pessoas estão, como chamamos, no mesmo “barco”, e a perspectiva 

é diferente… nós… porque, por exemplo, nós podemos ter o enfermeiro e o professor 

orientador que é uma ajuda, no entanto, não está do nosso lado e há certas coisas que 

nós não recorremos ao enfermeiro ou ao professor. 

I.- Pode dar exemplos dessas coisas que não se recorre às outras pessoas e se 

recorre aos colegas? 

D.- A nível de ajudas, a nível de dificuldades que nós estamos a sentir… agora não me 

estou a lembrar de nada… 

I.- E docentes, são importantes ao longo deste período? 

D.- São importantes, mas… lá está, é como tudo, eu estou a ser um bocadinho 

repetitiva, mas depende das pessoas… 

I.- E os doentes foram importantes? 
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D.- Foram, na medida em que nós aprendemos com eles e com as experiências deles, 

não só naquilo que eles nos contam, mas naquilo que nós próprios estamos a vivenciar 

com eles e isso ajuda-nos a crescer a nível pessoal e a nível profissional. 

I.- No que é que gostaria de trabalhar, se pudesse decidir sem qualquer 

constrangimento? 

D.- Agora, quando acabasse o curso, gostaria de trabalhar em medicina. 

I.- Porquê? 

D.- Porque acho que é dos serviços que… porque acho que nós quando acabamos o 

curso não temos a experiência suficiente para prestar cuidados e acho que a medicina é 

um serviço que… há uma grande de diversidade de situações e que nos ia exigir mais 

trabalho e nos proporcionaria mais experiências. 

I.- Acha que precisa disso para se desenvolver? 

D.- Sim… Eu acho que, ao acabar o curso, não é que essa parte não seja importante, 

mas ir trabalhar para um centro de saúde não era aquilo que eu precisava, precisava de 

estar num sítio, num local mais altivo a nível de técnicas e a nível de diversidade de 

situações, para me formar. 

I.- Gostava de fazer outras formações? 

D.- Agora quando acabar o curso quero estar um tempo fora do trabalho académico, no 

entanto, não quero parar por aqui. Acho que era esta a minha ideia do primeiro ano e 

continua a ser, especialidade em obstetrícia… mas eu acho que… e continua ser essa a 

intenção, apesar de não ser algo que eu queira trabalhar agora, quando acabar. 

I.- Em termos de empregabilidade? 

D.- Pronto, eu sou da Marinha, nós agora quando acabarmos o curso, temos entrada nos 

quadros e depois não sei para onde é que eu vou trabalhar, porque isso depois depende 

das vagas que existirem, para os locais que existirem, onde nós formos colocados, não 

depende muito de nós, mas de qualquer das maneiras gostava de ter um emprego cá fora 

desse âmbito. 

I.- Que dificuldades perspectiva na carreira profissional? 

D.- Dificuldades? Aquilo que a especialidade nos exige… não sei, agora estou a falar 

fora do contexto da Marinha porque é capaz de ser uma realidade diferente… por 

exemplo, mas neste contexto que eu estava a dizer, acho que nós se acabássemos o 

curso e fossemos colocados no serviço de medicina onde tivéssemos 10 doentes à nossa 

responsabilidade, acho que isto seria uma dificuldade… 

I.- Que dificuldade concretamente? 
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D.- Gerir o tempo e conseguir prestar e atender às necessidades destas pessoas, com 

tudo aquilo que há para fazer. 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser enfermeira? 

D.- Cansada (risos). Cansada a nível da exigência de trabalhos, no entanto, cada vez 

mais realizada e acho que no dia que… quando chegar a Junho e realmente acabarmos, 

vai ser algo… pronto, não tem explicação, são quatro anos de trabalho e é algo que 

realmente acho que todos nós queremos muito. Por muito cansados que nós estejamos, 

porque é aquele sentimento que falta tão pouco e ainda falta tanto e pronto… e com 

todos os obstáculos que têm surgido acaba por nos dar esse sentimento. 

 

 

 

 

 

 

  


