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Entrevista 524 - Alex 
 

(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.- A sua ideia sobre a enfermagem mudou, ao longo do tempo? 

A.- Sem dúvida que sim, porque desde início, e ainda agora este ensino clínico que 

estou a fazer, tenho pensado bastante nisso. Quando a gente vai para enfermagem, é 

sempre aquela ideia errada, e ao mesmo tempo também não, “vamos dar injecções, 

vamos fazer pensos” e neste momento… e bastante influenciado por o ensino clínico, 

tem-me feito pensar que isto é muito mais específico do que aquilo que parecia e 

realmente…. nós tratamos de vidas humanas e depois estamos um ano inteiro… quatro 

anos a dar matéria e chegamos agora e a este 4º ano e temos de relacionar as coisas 

todas e medicação… é muito mais específico, sem dúvida que a profissão de 

enfermagem é muito, muito mais específica, do que aquilo que eu pensava, mais difícil, 

do que aquilo que eu pensava. 

I.- Quais os aspectos que considera mais difíceis, do que pensava? 

A.- É mesmo aquilo que eu lhe disse… porque chegar ao fim e ter que relacionar tudo 

aquilo que nós leccionamos em quatro anos, ter que articular e saber patologia, saber o 

que é que implica, qual a medicação que eu estou a dar e depois ter de saber os efeitos, é 

muito mais difícil… é assim, é aquela ideia que nos temos quando vimos, muito mais 

simples, uns pensos, dar umas injecções… e isto é muito mais complicado do que 

parecia. 

I.- Como é que acha que é a imagem social sobre a profissão de enfermagem? 

A.- Isso é que eu mantenho ainda a minha ideia que, se calhar, até sentia há quatros 

anos, que as pessoas ainda têm muita a ideia da enfermagem - que é o auxiliar do 

médico, que sabemos pouco, estamos lá para fazer os pensinhos, mudar os soros, a 

medicação e pouco mais do que isso… e esquecem-se e não têm a ideia do quanto 

complexo é aquilo que nós temos de estudar, que nós temos de saber e sem dúvida a 

responsabilidade que nós temos. É mesmo isso… é a ideia que nos estamos ali mesmo 

para ajudar o médico. Acho que isto vai mudando aos poucos, mas ainda falta percorrer 
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um grande percurso para que as pessoas nos aceitem realmente como pessoas 

licenciadas, a cima de tudo, e que andámos a estudar e  que sabemos o que estamos a 

fazer, porque está enraizado socialmente que estamos ali só para… 

I.- Mas porque é que as pessoas o dirão…? 

A.- Em penso que, se calhar, será mesmo isso… socialmente foi imposto que seria 

assim… a profissão de enfermagem está numa grande reformulação, as pessoas ainda, 

se calhar, não estão despertas para isso e vai-se mantendo… e claro os mitos e os 

preconceitos são difíceis de mudar e as pessoas, a grande sociedade, está muito centrada 

nessa imagem da profissão… 

I.- O que é que sente, como futuro quadro profissional, em ser conotado dessa 

forma? 

A.- Acho muito mau, porque é mesmo isso… a gente farta-se de estudar, temos uma 

grande responsabilidade naquilo que fazemos, com os doentes que tratamos, e parece 

muito mal de sermos associados a essa imagem de que estamos só ali para o que o 

“Senhor Doutor” faz e nós temos de cumprir. Acho muito mau, devíamos ser 

reconhecidos. 

I.- O que é que acha que está ao seu alcance fazer, quando terminar o curso, para 

ser mais justo esse reconhecimento? 

A.- É mesmo isso… é consolidar todas as competências que adquiri ao longo de quatro 

anos, porque considero perfeitamente que, neste momento, não tenho isso assimilado. 

Sustentar cientificamente tudo aquilo que eu faço e explicar às pessoas isso… e mesmo 

quando for em relação…discutir alguma coisa com um médico, mostrar que nós 

também sabemos e não só fazer porque ele mandou e se estiver mal, discutir porque é 

que não vamos fazer desta forma e tentar afirmarmo-nos como pessoas de 

conhecimento. 

I.- Quando diz “conhecimento científico”, consegue elencar dois ou três aspectos 

que concretizem isso? 

A.- Mesmo na questão da medicação, é um aspecto muito concreto desses, em que nós 

podemos não ver, um médico pode prescrever mal um medicamento e nós estivemos 

atentos para isso e alertá-lo que se calhar está errado. Uma fisiopatologia que também 

que ele possa conduzir erradamente e nós estarmos por dentro do assunto, até porque 

lidamos mais com os doentes e aquele tratamento pode não ser adequado aquele doente 

e despertá-los para isso… poderá ser um pouco por aí. 
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I.- Mas assim não faremos o papel de “polícias” do que o médico faz? 

A.- Eu acho que não é “polícias”. Nós temos de estar despertos para aquilo que fazemos 

e se estiver errado não vamos fazer porque está escrito ou porque nos mandaram fazer, 

temos essa responsabilidade de estar alertas para isso, não é uma questão de polícia, 

porque ele também tem a responsabilidade dele e, claro, até porque se ele continuar a 

insistir que temos de fazer, apenas vamos ter de justificar em registos que ele é que 

decidiu fazer e salvaguardar sempre a nossa… salvaguardarmo-nos a nós próprios. Não 

acho isso como um “polícia”, acho que é responsabilidade nossa estarmos despertos 

para isso. Claro que isso se vai adquirindo ao longo do tempo, se calhar até ao longo da 

vida porque, é como lhe disse neste momento… este estágio está… mas depois há aí um 

item que depois vou falar mais sobre isso, em relação ao curso, que acho que está um 

pouco desestruturado para chegarmos agora ao 4º ano e fazer um estágio, e para mais 

depois também se calhar depende dos sítios onde nós vamos, mas sentir um grande 

trauma… 

I.- Quais os profissionais com que trabalhou nos ensinos clínicos? 

A.- Basicamente… com os enfermeiros, claro. Dietista. Com o médico, pouco, muito 

pouco porque é mesma aquela… nós não nos sentimos seguros, neste momento, para ir 

ter com o médico e discutir, eu falo por mim, não sinto essa segurança para isso, isso 

vai ter de ser trabalhado. Técnicos de diagnósticos, quando nós íamos fazer um 

diagnóstico do doente, pouco mais do que isso. E claro com os auxiliares. Com 

fisioterapeutas também. 

I.- Há diferenças no modo como se relacionou com os restantes profissionais em 

relação aos médicos? 

A.- Sim… Penso que sim, porque… com os médicos nós estamos sempre com o pé 

atrás de “vamos falar e se de facto temos a certeza do que estamos a dizer”, não temos 

essa segurança, enquanto que os outros técnicos é umas áreas mais… não tão 

específicas, não mete a patologia, a medicação. O fisioterapeuta – o melhor exercício 

adequado àquela pessoa – é mais fácil, o assistente social também, porque são situações 

sociais em que nós também já estamos um pouco mais por dentro das coisas, é 

diferente. Com o médico… depois também há várias personalidades e se calhar no 

futuro, poderei ver isso, nem todos serão iguais, mas pelo que eu vejo, mesmo até com 

os orientadores que eu tinha, havia médicos que realmente, mesmo para o próprio 

profissional, enfermeiro já, o relacionamento com eles não era mais fácil porque 
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geralmente há médicos que não dão aquela abertura também, é o “Senhor Doutor” e… 

mas haviam outros por outro lado, não, eram bastante acessíveis. 

I.- Numa situação normal do trabalho, o acesso ao médico era diferente do que o 

contacto com outros técnicos? 

A.- Da minha parte era… eu considero que sim, acredito que não deva ser assim, porque 

nós devemos ter essa abertura para falar com eles. Eu falo enquanto estudante e acho 

que sim, mesmo por causa dessa insegurança. 

I. Como é que era o acesso ao médico, se necessitasse de falar alguma coisa sobre o 

doente? 

A.- Falava com a enfermeira orientadora e ela iria tratar disso logo. Coisas que eu visse 

no doente e me suscitasse dúvidas, falava com a orientadora e ela encaminhava para o 

médico. 

I.- Como é que acha que se processa a relação entre enfermeiros e médicos? 

A.- É uma linha muito ténue, porque depende também da questão do médico, se for uma 

equipa muito… como também apanhei alguns… havia médicos que eram muito 

acessíveis, trabalhavam bem em equipa e era perfeitamente normal, não haviam 

problemas, uma boa relação e acabam mesmo por ajudar-nos uns aos outros, não se 

sentia muito aquela distanciação do médico, do enfermeiro. Mas também apanhei outros 

que, realmente, se notava um pouco isso, era uma relação até às vezes atribulada e… no 

geral, penso que não devia ser assim, mas nós apanhamos tudo e apanhei os dois tipos 

de relação. 

I.- Com outros profissionais, por exemplo, com os auxiliares de acção médica como 

era a relação? 

A.- Com os auxiliares de acção médica, considero que eram as pessoas com quem nós, 

estudantes, conseguíamos estabelecer uma melhor relação, porque estão sempre prontos 

para ajudar, simpáticos e depois nós também sentimos que estamos mais à vontade 

porque não temos aquela… não estamos sempre “e agora vai sair uma pergunta e a 

gente não sabe…”, eles estão só para nos ajudar e muitas vezes sabem mais que nós 

porque têm anos de experiência, portanto, nas mobilizações, nos condicionamentos… e 

eles estão sempre com um sorriso para nós, para nos ajudar e isso é muito importante. 

Sinto que com os auxiliares são as pessoas que estão mais… que nos dão aquela 

segurança… estamos num contexto de um ensino clínico, estamos sempre stressados de 

saber o que estamos a fazer, à espera que saia aquela pergunta “ e agora, eu não sei”. 
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I.- Mas essa questão que acontece com os auxiliares não acontece também com os 

enfermeiros? 

A.- Acontece… também acontece, mas há sempre essa condicionante que eles nos estão 

a orientar e a qualquer momento vai-nos ser perguntado “porquê?”… e estamos um 

pouco mais retraídos, não quer dizer que a relação seja má. Ao princípio, claro que é, 

mas vai-se ganhando essa confiança e depois eles estão lá para nos ajudar, sem dúvida 

que sim. Sentimos é que temos uma maior responsabilidade em relação aos outros, 

porque estamos a ser avaliados e este contexto de estarmos a ser avaliados, muitas 

vezes,também nos condiciona bastante. 

I.- O que é que pode conferir especificidade à actividade do enfermeiro? 

A.- Acho que o enfermeiro, no meio desta equipa, que acho que deve ser uma equipa 

multi-profissional, faz a ligação entre eles todos, porque o enfermeiro passa a maior 

parte do tempo com o doente, é quem o conhece melhor. E quando o doente tem alguma 

complicação, que tenha que se recorrer a um fisioterapeuta, a um assistente social ou até 

ao próprio médico, o enfermeiro faz essa ponte, para além tudo o resto que tem de fazer, 

tem de cuidar do doente, faz essa articulação entre os vários elementos da equipa e acho 

que isso é muito importante, acho que é mesmo isso… porque se ele não tivesse 

desperto para isso… o fisioterapeuta, o médico, até mesmo a assistente social, não vai lá 

de propósito ver isso e o enfermeiro faz essa ligação…  

I.- Isso não poderá ser fragilizador na medida em que somos meios de contacto 

entre os outros? Podemos dizer que somos específicos em alguma área? 

A.- Penso que sim, porque a nossa profissão, ao contrário do que muita gente pensa, tem 

bastantes especificidades. 

I.- Por exemplo? 

A.- Uma coisa muito importante é mesmo o acompanhamento que nós fazemos do 

doente, o conhecimento que temos dele, mais nenhum profissional consegue ter o 

conhecimento que nós temos do utente. Administrar medicação, também acho que é 

uma coisa nossa, que não é o assistente social que vai fazer. Os pensos… os tratamentos 

que nós fazemos, acho que nós é que fazemos, não é como agora que surgiu essa ideia 

de vir os farmacêuticos também a administrar vacinas, acho que não, nós é que fazemos 

isso, nós temos de defender isso, porque se não, qualquer dia, temos auxiliares a fazer o 

nosso trabalho e… temos que defender, sobretudo o que são alguns aspectos específicos 

da nossa profissão, para além de muitos outros, que fui vendo ao longo tempo, e que de 

certeza haverão muitos mais. 
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I.- O que é acha que mudou em si ao longo destes quatros anos? 

A.- A diferença é mesmo essa… eu neste momento sinto, sinceramente falando, que 

chego ao fim dos quatro anos e às vezes penso… isto está muito condicionado o que lhe 

estou a dizer porque os ensinos clínicos que eu fui fazendo foram sempre correndo 

excelentemente bem, muito bem, mas ao mesmo tempo também nunca exigiram muito, 

que eu agora vejo, como estão a fazer agora… e vejo que, neste momento, devia ter sido 

ao contrário, devia ter sido desde logo de início, também o erro do programa da escola 

que depois iremos falar a seguir, deviam ter puxado muito mais por nós, porque nós 

limitamo-nos, se calhar muitas vezes, a estudar para as frequências, para passar e ter a 

nota e depois o resto… chegamos a este 4º ano, temos que aplicar tudo e é complicado. 

O que é que eu sinto de diferente em mim? Sinto uma grande responsabilidade, sem 

dúvida que sim… estou a fazer um ensino clínico há 3 semanas, tenho passado o tempo 

basicamente a estudar porque nota-se esta falta de… depois a reestruturação, tivemos no 

ensino clínico no 2º ano, depois no 3º ano é umas áreas completamente diferentes, ao 4º 

ano voltamos outra vez a tudo que já demos há dois anos, está tudo muito esquecido e 

depois só com a prática é que vai-se adquirindo. Agora sinto em mim, uma grande 

diferença no sentido da responsabilidade que eu vou assumir daqui a dois ou três meses 

e às vezes até me assusta um pouco isso. Porque é mesmo isso, será que eu… claro que 

eu sei que vou ter de fazer, os outros fazem, mas acho que este medo possa ser um 

pouco abrangente a todos meus colegas, mas chegamos ao fim de um curso e pensamos 

“como é que vai ser agora?”. 

I.- Como é que acha que vai ser a sua integração na vida profissional? Dificuldades 

e facilidades… 

A.- A facilidade que eu vejo em mim é, realmente, ter uma grande organização e estar 

desperto para as coisas e investir, quando eu não sei eu vou ver e não faço nada se não 

sei… e não tenho problemas nenhuns se não souber ir perguntar… acho que até 

futuramente, quando for começar a trabalhar na integração, se eu não souber eu vou 

perguntar porque eu não vou fazer nada que eu não sei. Dificuldades… é agora juntar 

estes quatros anos todos, misturar tudo e tirar as ilações daquilo que eu fiz e começar a 

aplicar, porque é essa a dificuldade que eu sinto e tenho a certeza que 80, 90% dos meus 

colegas, nós falamos entre nós, que sente isso. Essa será a grande dificuldade, em estar 

desperto mesmo para aqueles pormenorezinhos que nós muitas vezes nos ia passando, 

estar com o utente, saber que ele tem aquela patologia, mas se altera e eu ter de estar 

desperto para isso e alertar os colegas, fazer a continuidade dos cuidados, isso será a 
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grande dificuldade, depois claro terá de ser sempre a ver com a medicação por que 

não… infelizmente, porque durante o curso, farmacologia foi dada durante um mês, 

apenas demos grupos, agora aparecem os medicamentos específicos, muita coisa que a 

gente não sabe temos que ir saber, porque é vital, nós podemos matar um doente se não 

soubermos o que estamos a fazer. A questão da técnica em si, acho que é uma 

facilidade, porque até acho que… há pessoas que dizem que chegam ao fim dos quatros 

anos sem nunca terem uma algaliado, não terem entubado, eu por acaso até tive grandes 

experiências que até me foram facilitando, é claro que não estou a considerar-me um 

perito nisso mas sei que tenho as bases para isso, para desenvolver. A dificuldade será 

mesmo isso… articular a fisiopatologia com a medicação, a alteração… 

I.- Acha que está diferente do ponto de vista pessoal, da forma como vê o mundo? 

A.- Eu penso que sim… é claro que estas experiências mudam-nos sempre. Não posso 

dizer que estou igual há quatro anos, eu passei nestes quatro anos por várias 

experiências que me fizeram ver as coisas de outra forma: o sofrimento das pessoas… 

I.- De que forma? 

A.- Estar mais desperto para as coisas e tentar ajudar mesmo, com as competências que 

agora tenho. Antes eu podia ver uma pessoa em sofrimento e claro estava triste e 

preocupado, neste momento, tenho competências para ajudar de outra forma e estar  

desperto para essas problemas, até mesmo… se calhar esta pergunta dirigisse bastante 

para a comunidade, para os ensinos na comunidade, desperto para problemáticas que 

passariam nas notícias e televisão e… neste momento, sei que tenho uma 

responsabilidade, se eu vir um problema social, de intervir, faz parte da nossa profissão 

e do nosso código… nesse aspecto sim, vejo as coisas de outra forma, porque a nossa 

profissão é mesmo isso, é uma profissão muito humana para que nos passe ao lado os 

problemas das pessoas, nesse aspecto foi muito importante ter uma nova abrangência 

desses problemas. 

I.- Acha que existe algumas áreas em que possa melhorar para ser um bom 

enfermeiro? 

A.- Considero que, nesse aspecto, humildade eu tenho, de falar com as pessoas, só que 

sinto uma grande dificuldade nesse aspecto, que vou ter de melhorar, que é a relação 

com o outro, o diálogo. Eu sei que isto também se vai ganhando, ao longo do tempo, 

com a prática, mas neste momento nós somos estudantes e estamos com a cabeça a 

pensar em tudo e mais alguma coisa, que é mesmo assim, em tudo o que envolve o 

ensino clínico e muitas vezes perdemos tempo em conversar com as pessoas, continuar 
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uma conversa com lógica, não ter de estar a perguntar sobre o que é que ele tem… algo 

pessoal da pessoa, dar atenção a esse… isso eu sei que tenho melhorar, a relação mesmo 

com o outro, não é que eu não me relacione com o outro, mas estar à vontade com isso, 

e isso acho que tenho… 

I.- Concretamente na relação com o outro o que é que tem de melhorar? 

A.- O estar à vontade com ele, é mesmo isso, porque pode gostar de mim, mas nós 

estamos sempre condicionados “ o que é que tem” “ se já diminuiu os edemas”… 

mesmo mecanizado para aquilo que nós temos… estar mesmo à vontade com ele, o 

perguntar… porque depois leva-nos a outro problema, que é o seguinte, agora tenho 

visto isso no ensino clínico: a gente está condicionados pela questão de termos de saber 

tudo à cerca do doente, tudo muito bem… na passagem de turno, até me passam os 

antecedentes a história, mas às vezes eu tenho a cabeça tão cheia que parece que me 

passa tudo ao lado… se eu estiver à vontade com o doente, aquele diálogo normalizado, 

a gente assimila melhor as coisas e consigo perceber a história dele, porque nós 

devemos dar atenção sempre à história. E aí eu sinto que tenho de desenvolver essa 

capacidade de relação… é estar à vontade com ele, conversar, não estar condicionado… 

sei que, mesmo quando estamos a ser avaliados, é muito difícil, não venha ninguém 

dizer que não, porque é difícil. 

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

prática no ensino de enfermagem. Como e que reage a esta afirmação? 

A.- Eu acho que discrepância não existe, porque nós damos a teoria que depois teremos 

de aplicar na prática, nós próprios temos de ser responsáveis por depois integrar as duas 

coisas. Agora, a discrepância que eu acho que é mesmo no plano de ensino que existe na 

ESEL, que é mesmo isso. Ainda por cima com o processo de Bolonha, pior ainda… é 

claro que responsabiliza-nos pelas nossa aprendizagem, mas sinto uma grande 

necessidade… por exemplo, ao longo do curso, há disciplinas…. e se calhar há muita 

gente a falar nisso… há disciplinas que nós estamos a ter aqui,  que eu considero 

mesmo, são importantes, tudo muito bem…. mas às vezes parece-me uma perda de 

tempo quando, por exemplo, seria mais pertinente ter disciplinas que nos fizessem 

pensar estas coisas “ temos a fisiopatologia, temos a medicação, vamos articular isto, o 

que é que está aqui, o que é que vai interferir ali” para não ter este choque de chegar a 

este estágio e ter isto tudo… e tivemos disciplinas que andámos aqui meses… 
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I.- Que disciplinas abordaram… 

A.- Eu acho que o nosso curso neste momento, infelizmente, está ser muito virado para 

a questão da actuação… estamos muito a ir para a questão da actuação, é importante, é 

fundamental, claro que sim… mas é como dizem: “ao fim de dois anos, se não fosse 

isso, vocês estavam prontos para serem enfermeiros…” não estamos, não me venham 

com isso, nós temos os conhecimentos mas se calhar tínhamos mais a ganhar com o 

articular de tudo aquilo que fazemos, acho que era importante até pensarem nestas 

coisas porque isto é muito importante, falo por mim… e de certeza que muitos dos meus 

colegas sentem o mesmo… articular os conhecimentos, não é só chegar aqui, aplicam a 

matéria num powerpoint e agora vão para casa estudar… mesmo o nosso estudo, nós 

irmos para casa, temos o trabalho autónomo para irmos para casa e estudar, mas não 

quer dizer que estamos a estudar as coisas certas ou que é aquilo que devíamos saber, o 

obrigarem-nos a articular o conhecimento acho que era vital e é fundamental. A 

farmacologia, então, é uma área que nós sentimos que estamos mesmo a 10%, tudo o 

que eu sei assim de farmacologia, eu considero que é por mim… 

I.- No entanto, foi afirmado que “a administração de terapêutica é uma das 

dimensões que não devemos deixar de defender”… É isso? 

A.- Exactamente… sem dúvida que sim, porque é uma responsabilidade nossa. Todas as 

outras intervenções têm responsabilidade, mas a farmacologia é uma daquelas que… 

nós um pequeno erro e cometemos um… matamos uma pessoa, que é mesmo assim. Ao 

mesmo tempo, está bem que é o processo de Bolonha que preconiza, mas acho que a 

escola devia ter mais atenção nesses pormenores, porque deixa-nos com a 

responsabilidade… nós agora saímos, depois destes quatro anos, vamos trabalhar, mas 

saímos com a responsabilidade toda nossa e a escola parece que… não sei como é que 

hei-de de dizer isto… não presta atenção a especificidades… não tem mesmo atenção a 

estas especificidades, devíamos ter trabalhado mais isto. Sinto muito essa necessidade. 

I.- Quais os momentos que considera importantes ao longo destes quatro anos? 

A.- Os de ensinos clínicos são sempre experiência importantes, ainda agora estive num 

ensino clínico comunitário em que me mudou um pouco a ideia da carreira comunitária, 

gostei imenso, porque eu tinha uma ideia da comunitária, que não era a minha área de 

eleição, mas tive a oportunidade de estar na comunidade, mesmo na comunidade, não 

estar restrito ao centro de saúde e adorei, adorei mesmo essa… o contacto com as 

pessoas, esta problemática da solidão, que agora está muito em foco, que eu tive 

oportunidade de trabalhar e gostei imenso daquela reciprocidade com eles, o sentir que 



10 
 

os estamos a ajudá-los e a reconhecer… porque muitas vezes até no hospital, nós temos 

muito aquela ideia, quando somos alunos “ai eu quero é ir para o hospital” e não é que 

isto mudado, a minha… o que eu gosto, e um dia o que eu gostarei de fazer será isso, 

mas descartamos um pouco a comunidade e não deve ser isso, até porque eu vejo as 

coisas dessa forma, se nós actuarmos e trabalharmos bem na comunidade, vamos ter 

ganhos na saúde, que eles não vão ter de ir para o hospital porque trabalhamos na 

comunidade, essa foi uma experiência muito importante este ano. Tive experiências 

também importantes, até porque enviei-lhe um jornal de aprendizagem, uma situação no 

2º ano, relacionada com a morte, foi mesmo isso… foi uma experiência muito 

importante, nível pessoal, ultrapassar isso, experiências nossas, situações pessoais 

nossas, que estavam… que nós só passando pelas coisas temos que as ultrapassar 

profundamente e isso ajudou-me bastante a superar essas coisas, tanto a nível pessoal, 

como futuramente a nível profissional. Outras experiências importantes… mesmo 

alguns professores… eu acho que houve professores bastante importantes ao longo do 

curso, não vou estar a mencionar nomes, mas que foram importantes … os colegas. 

I.- E porque é que esses professores foram importantes? 

A.- Porque quando nós tínhamos um problema, nós sabíamos que tínhamos ali alguém 

que estava para nos ajudar, ao contrário de alguns, tive o contrário, também tive o 

oposto. Isso importante também ao longo de um curso, ter a ideia que nós não andamos 

aqui ao Deus dará, que é mesmo assim, que os professores estão lá só para ganhar o 

dinheiro e não querem saber de nós e termos aquelas pessoas… “vou falar com aquela 

pessoa” porque sei que ela estava lá disponível para nós e isso foi muito importante. 

Claro que num curso temos sempre experiências importantes com os colegas, isso é 

base, se não tivermos acho que isso é um pouco mau. 

I.- Quais as pessoas que foram importantes ao longo destes quatro anos? 

A.- Alguns professores, como referi, tenho colegas… porque é assim, nós quando 

entramos para a faculdade parece que toda a gente é nossa amiga, temos um grande 

grupo de amigos, dezenas de amigos… e foi engraçado ver isso, porque ao longo dos 

quatro anos, parece que o grupo se vai afunilando… e nós ficamos daquelas 20, 30 

pessoas, que considerávamos aquele o nosso grupo, ficamos com 4 ou 5 pessoas. Por 

um lado, também somos um pouco condicionados, somos colocados em ensinos clínicos 

diferentes, em turmas diferentes, mas há sempre aqueles… claro mas se nós já tivermos 

amizades que venham de fora da faculdade, vamos ter que manter, mas não eram esses 

que estou a referir, até porque eu nem era de cá de Lisboa e… foi tudo de novo, 
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construir pessoas novas… o que também é um grande impacto ao início, porque quando 

a gente quando está mal, quando temos problemas, ao longo quatro anos se não 

tivermos problemas é difícil, ter alguém para recorrer. Eu não tinha aqui os meus 

amigos, os meus amigos estão na Serra da Estrela e… 

I.- Vir de fora e não ter ninguém… consegue explorar essa questão? 

A.- É difícil, porque é um impacto, chegamos aqui e não conhecemos ninguém… com 

quem é que vamos ter, com quem é que nos vamos dar, o ganhar… 

I.- Porque é que precisa de ter alguém, o que é que esse aspecto tem a ver com o 

curso? 

A.- Tem a ver porque nós trabalhamos com pessoas e temos de ter amigos, temos de ter 

alguém que nos apoie. Nós trabalhamos com pessoas e se nós não nos damos com as 

pessoas não temos essa capacidade… de nos relacionarmos com quem não 

conhecemos… 

I.- O que é que acontece específico no curso que pode ter a facilidade de ter o 

suporte que não teve? 

A.- É mesmo a questão do companheirismo… nós temos problemas, fragilidades, que 

precisamos de alguém com quem desabafar e falar, ter alguém que podemos confiar. 

I.- Este curso tem alguma particularidade que torne essa necessidade mais ou 

menos acentuada? 

A.- Pois, porque o nosso curso mexe com as relações humanas e a questão de nós 

estarmos com doentes… esta questão da morte, por exemplo, que eu falei… ter este 

problema já connosco a trás, vir, encarar esse problema, ter de o superar e não ter 

ninguém para dizer o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que falar, ter um 

conselho mesmo… acho que é importantíssimo ter alguém da nossa confiança, que nós 

possamos conversar, não vou falar isso com toda a gente… e por isso mesmo, a nossa 

profissão tem especificidades muito… que nós precisamos de amigos, pessoas com 

quem… da nossa confiança para falar. 

I.- Para além dos professores e colegas, mais alguém foi importante neste percurso 

para o seu desenvolvimento? 

A.- Sem dúvida que a pessoa mais importante nisto foi a minha namorada (risos), nestes 

quatro anos… o nosso curso não é fácil. É o que eu digo, as pessoas têm uma ideia 

muito errada do nosso curso e nós temos momentos em que andamos… só temos tempo 

é para estudar e depois é claro, neste momento, já vivo com ela desde o início do 

curso… isso também condiciona. 
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I.- Porque é que ela foi importante? 

A.- Porque sempre teve ao meu lado, sempre me apoiou… porque quando nós… por 

exemplo, entrando agora um pouco nessa questão da minha namorada… quando nós 

temos a namorada… eu já vivo com ela desde o início do curso… e extra ao curso, a 

gente também tem outras coisas, que nós… e eu pressenti isso, com os quatro anos de 

curso, acho que tudo acabou, infelizmente, foi assim… acabou a nossa vida social, foi 

mesmo assim, havia momentos que tínhamos férias que dava para retomar, mas não é a 

mesma coisa, porque nós estamos muito centrados no curso, em saber e claro quando 

vivo com a pessoa é difícil articular isso, chegar a casa e não ter aquele tempo que as 

pessoa quer, ter que ir estudar e houve muitas vezes frequências antes… e ela sempre 

me apoiou, sempre teve ao meu lado, sem dúvida que foi uma mais avalia. Até porque 

não tenho mais ninguém cá, ela veio comigo também lá de cima… e muitas vezes foi 

com ela que eu desabafei, claro que muitas vezes ela também estava cansada e teve 

sempre ali e nunca… 

I.- E os utentes? 

A.- Também foram importantes… eles… eu tenho… ao longo dos ensinos clínicos 

tenho uma… quando o ensino clínico começa, há sempre aquela ideia, não conheço as 

pessoas, mas quando acabo o ensino clínico, sinto que, não digo amigos, mas consigo 

criar uma relação muito boa com os utentes, porque eles ajudam-nos. Se nós 

conseguirmos chegar a eles, e tive experiências até destas, mesmo os próprios 

profissionais de enfermagem, falaram que a pessoa era agressiva ou era mal disposta, e 

eu consegui falar com eles e, portanto, nós tínhamos aqueles trabalhos semi-acabados 

para fazer o planeamento de enfermagem… eu consegui ter essa capacidade de estar 

com ele, falar com ele e nisso considero-os muito importantes, porque se nós 

conseguirmos chegar à pessoa, ela vai-nos ajudar… agora se nós chegarmos lá e só 

formos fazer porque somos alunos, temos que fazer porque temos de fazer, não. Os 

utentes são, ao longo do curso, na nossa prática, são fundamentais, sem dúvida que sim. 

I.- Planeia fazer algum outro curso do ponto de vista da formação? 

A.- De formação… como sabe sou militar, nós agora ao fim do curso vamos ter uma 

pós-graduação, mesmo na escola militar, em emergência e suporte avançado de vida, 

isso que eu já quereria fazer, felizmente eles vão-nos dar… e já fizemos também o curso 

de formação de formadores também já lá, que queria fazer, acho que é importante. 

Como também sou bombeiro, também me dá importância esta questão do curso de 

enfermagem, que posso depois futuramente trabalhar lá. A nível de formação mesmo 
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específica, sem dúvida que sim, porque quero fazer um Mestrado quando tiver hipóteses 

de fazer. Primeiro que tudo, agora, quero acabar o curso, descansar um bocadinho, 

começar a trabalhar… e consolidar todos os conhecimentos que tive para que depois 

possa… nós temos que ir passo a passo porque se vamos andar… não considerarmos o 

que temos, então, acho que vamos ser maus profissionais e vamos estar a fazer por fazer 

e isso para mim não. Sem dúvida que quero continuar a minha formação e tenho um 

grande gosto, que é sempre difícil poder saber se… se pode-se constituir ou não, 

gostaria, por exemplo, um dia dar aulas, gosto desta parte do ensino, nunca se sabe se 

não poderei ir por aí, futuramente, mas gostaria também de fazer isso. 

I.- O que gosta nessa área que lhe desperte à atenção, que possa ser algo de 

investimento futuro? 

A.- É a tal questão… quando estávamos a ter aulas com alguns professores, não é com 

todos, porque há outros que não… estar lá ou não estar é a mesma coisa. Mas há outros 

que nos motivam, nos cativam, aquela relação de professor… quando é um bom 

professor que nos cativa e motiva e agente acaba a aula, já acabou e quer continuar, 

porque nos desperta… eu gostava dessas aulas e senti-me muito bem nessa relação e é 

por isso que gostaria de fazer um pouco isso. 

I.- E quais são as áreas de interesse para começar a trabalhar? 

A.- É assim… eu tinha muito a ideia dos cuidados intensivos… tinha muito essa ideia… 

e emergência, mas neste momento… 

I. E essa ideia surgiu quando? 

A.- Foi mesmo no início.  

I.- E agora, qual é a ideia? 

A.- É assim… Eu gostaria de trabalhar ao nível hospitalar, é mesmo isso, mas se calhar 

numa coisa não tão complexa para já, porque eu sinto que… vai resumir toda a minha 

entrevista… aquela consolidação de conhecimentos. Ir para um sítio, mesmo com 

integração, onde eu já não tenha conhecimentos consolidados, não me sinto competente 

para isso, ir lá só porque eu gostava… se tiver de ser, terá de ser. 

I.- Em que área? 

A.- Adulto/Idoso, medicina… 

I.- Mas num hospital? 

A.- Sim, num hospital. Se por acaso for na comunidade, não iria desgostar, desde que 

fosse nos cuidados continuados, não centrado mesmo no específico. Nós, militares, 

temos o condicionamento que… 



14 
 

 

I.- Que empregabilidade para daqui a dois meses? 

A.- Nós funcionamos assim: nós quando acabamos o curso, vamos ser colocados por… 

em função das classificações que temos e depois pode surgir duas especificações, que é 

- ou vamos para o hospital, do ramo onde nós trabalhamos, basicamente, quando nós 

terminamos, claro que se houver necessidade de irmos para outro sítio vamos, mas 

basicamente iniciamos na medicina ou na cirurgia, depois é que vamos rodando… mas 

se houver necessidade de ir para outro sítio, como está acontecer muito agora, que tem 

havido a fusão dos hospitais militares e já não é bem assim que está organizado, mas 

antigamente, e falo pela força aérea, era mesmo assim, nós terminávamos íamos para a 

medicina e depois então… tipo ter os seis meses de adaptação e depois é que então 

iríamos ser distribuídos por onde houvesse necessidades. Pode também surgir outra 

hipótese que, nós também temos bases militares, em que nós podemos também ir por 

aí…. e aí já é mais um trabalho do tipo… não é bem… não lhe chamo comunitário mas 

é quase isso comunitário, tipo centro de saúde, que não nos chamam muito à atenção, 

tirando uma base que nós temos, que é a base do Montijo,  em que nós temos 

evacuações aero-médicas, se calhar isso eu já gostaria de fazer. 

I.- Porquê uma maior atracção por um contexto hospitalar face à comunidade? 

A.- Eu penso que é mesmo essa ideia… nós quando vimos, “ah, no hospital”, vimos as 

séries da televisão e é tudo muito giro, toda a gente faz – Serviço de Urgência, 

Anatomia de Gray… há uma espanhola, que é o Serviço Central, agora… há sempre 

aquele fascínio, se bem que a urgência para mim surgiu porque antes de vir para o 

curso, antes de vir para Lisboa, já era bombeiro, e sempre lidei com isso… e sempre me 

fascinou. Fazia os cursos de suporte básico, mas sempre querer mais “o que vaio 

acontecer”. Sinceramente, neste momento, penso, como disse ao início, será que eu vou 

conseguir ser aquilo que eu queria… porque é mesmo essa insegurança que nós temos 

quando acabamos o curso, será que vai… eu tenho a certeza que sim, com maior ou 

menor dificuldade, que irei chegar lá… mas, neste momento, falo mesmo em relação ao 

ensino clínico, eu estou no serviço de cirurgia em Santa Cruz e é um serviço, muito, 

muito específico, muito complexo, em que nós caímos ali e vão exigindo de nós… eu 

entendo este nível exigência, porque nós daqui a dois meses vamos ter de estar a 

trabalhar, o problema é o que está para trás, porque não nos exigiram essa exigência 

antes… e agora de um momento para o outro, há dois anos que eu já dei a patologia, já 

dei bloqueadores há dois anos, já demos as técnicas há dois anos… e agora ter de cair 
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ali tudo… e além disso, outra dificuldade, que é… nós não demos, nós irmos analisar, 

por exemplo, o processo do doente, o que está escrito, e retirar o que é o mais 

importante, porque se não chegamos lá e pomo-nos a passar os antecedentes todos dele. 

Articular as prioridades da informação. Outra coisa, por exemplo, passagem de turno, 

que eu acho também… isto não é treinado numa disciplina, claro que não, mas sinto 

essa dificuldade em articular, sei que tenho de fazer certo… mas às vezes o que é 

importante de ver, o que não é importante de ver, sinto essas dificuldades… isto tem 

sido um trauma agora no estágio. O resto considero que até está a correr bem, nas 

prioridades e as técnicas, conhecimentos. Outra situação importantíssima do curso, que 

é a seguinte - a linguagem CIPE -, se tiver… porque acho que isto é um erro crasso…se 

calhar nós somos 300 alunos… mas veja esta situação, nós andamos aqui quatro anos, 

em que nos fazem fazer registos à mão. Nós agora saímos e vamos falar com a 

linguagem CIPE, existe linguagem CIPE como cadeira de opção, que 20 pessoas, 30 ou 

40 tiveram oportunidade de fazer, o que lá fora, o que está a acontecer é que toda a 

gente está a fazer linguagem CIPE, nós chegamos lá, “ agora tem de fazer registos, 

adaptados à linguagem CIPE”, é outro choque, porque eu nunca tive contacto com 

aquilo e acho que era uma situação que no curso também devia ser revisto… não se 

compreende isto. Nós estamos a formar profissionais, para chegar agora ao fim de dois 

meses e começar trabalhar e o simples facto de fazer um registo no computador e não 

termos acesso… 

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

A.- Vou lhe ser muito sincero, tirando este estágio agora, mas também estamos no início 

e agente está sempre preocupado e apreensivo, eu estou a adorar o curso, está a 

corresponder perfeitamente às minhas expectativas, sem dúvida que sim, aquilo que eu 

quis, que eu imaginei e aquilo que eu quero fazer, como eu disse, quero adquirir… eu 

acho que nós acabamos o curso com as bases e agora temos de as desenvolver e se eu 

conseguir fazer isso era aquilo que eu queria, não me arrependo nada de ter vindo para 

este curso, não tenho aquela ideia de ir fazer outro curso… não… é aquilo que eu quero, 

aquilo que eu quero fazer e investir nisso. 

 

 


