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Entrevista 520 - Vasco 
 

(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 profissão, ao longo destes quatro anos? 

V.- Como é que evoluiu a minha ideia sobre a profissão? Normal, como estou a estudar 

a enfermagem… claro que, após estes anos todos, adquiri vários conhecimentos e é 

certo que mudou, não é? Antes não sabia nada ou sabia que o enfermeiro estava no 

hospital e cuidava das pessoas mas não sabia ao certo o que era, também nunca fui 

hospitalizado, levei vacinas no braço, ou seja, a minha ideia era nula, não tinha 

propriamente conhecimento nenhum e agora já tenho um conhecimento diferente, mais 

aprofundado da profissão. 

I.- Em quê, concretamente? 

V.- Então… eu acho que acima de tudo é na Comunidade, no Hospital a gente tem 

sempre aquela ideia, mesmo dos filmes ou de ir visitar pessoas, que o enfermeiro está 

sempre presente porque lá no Hospital está sempre presente e que faz todas as técnicas e 

todo o cuidado em volta da pessoa mas até, em termos de… na Comunidade, é que não 

fazia mesmo ideia nenhuma, pronto, porque como já referi, não sabia o que é que ia 

fazer, não é? 

I.- O que é que lhe chama a atenção na Comunidade? 

V.- Na comunidade... acho que para mim é um pilar da saúde é a prevenção primária 

porque se for investido na prevenção primária como deve ser, acho que a secundária e a 

terciária ficam logo menos congestionadas, como estão agora, e depois as pessoas até 

dizem “Ah, eu não sabia que havia problemas saúde infantil, saúde materna, 

planeamentos, hipertensão, diabetes… não sabia nada”. E isso… 

I.- E como é que vê o papel do enfermeiro nessa área de actuação? 

V.- Como é que eu vejo? Vejo como um promotor da saúde… essas consultas não são 

viradas para tratamentos, ou geralmente não são, ocasionalmente pode acontecer algum 

despiste, que é para isso que também serve, mas para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e promovê-las para manter ou melhorar a sua própria saúde. 
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I.- Antes considera que o enfermeiro era mais [imperceptivel] (02:46) na 

intervenção… Isto é diferente? 

V.- Sim… a diferença é que no Hospital é tudo mais palpável, fazer as intervenções que 

fazemos, dar as respostas, os resultados vêm mais rápido… vê-se que… a própria 

pessoa que está a ser alvo de intervenções nota fez alguma coisa… lá, na Comunidade, 

não é a curto prazo é a longo ou, às vezes, é invisível os resultados para as pessoas. 

I.- O que é que o atrai em termos de futuro para trabalhar? 

V.- A Comunidade, como… não sei se foi o que já referi mas, pronto, a Comunidade é 

muito interessante. 

I.- A Comunidade atrai-o mais do que o Hospital? 

V.- No Hospital… primeiro, acho que o enfermeiro é mais autónomo na Comunidade 

do que no Hospital, posso estar errado na minha ideia, mas a meu ver é muito mais 

autónomo e tem a liberdade toda de trabalhar com uma vasta população e vários 

conhecimentos, que no Hospital, se calhar, é menos… porque, primeiro, as pessoas, se 

for preciso, não ficam muito tempo hospitalizadas, portanto, temos menos contacto com 

as pessoas e acho que… como eu já disse gosto mais da prevenção, centra-se… o meu 

trabalho expressava-se melhor na Comunidade. 

I.- Isto é o que o atrai… e em termos de possibilidades reais como é que vai ser o 

seu futuro próximo? 

V.- Possibilidades reais… eu sou militar, não é? Vai ser Hospital… mas, pronto, como 

militar eu não tenho só o Hospital, também tenho várias unidades, de facto, trabalham 

na sua comunidade, na sua unidade e então vou fazer tanto uma coisa como outra. 

I.- Depende de si fazer isso? 

V.- Sim e não. Nós temos uma unidade que trata as pessoas por onde elas fazem falta, 

ou seja, se for por aí, podem-me mandar para onde essas pessoas quiserem mas, por 

outro lado, eu também posso falar com essa pessoa, que destaca as pessoas, para me 

encaixar num sítio que mais me agrade, se houver essa possibilidade. 

I.- E isso é uma possibilidade? 

V.- Sim. 

I.- E como é que considera que está a empregabilidade para quem não é militar? 

V.- A ideia que eu tenho… eu tenho vários amigos também que são enfermeiros ou que 

estão a tirar também o curso e que não são militares… eu acho que não está muito 

bom… porque, por um lado, vejo-os desempregados ou que estão a recibos verdes, sem 

contratos definidos mas, por outro lado, também tenho amigos que têm duplos. Isto é 
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sempre difícil de avaliar porque a fazer duplos estão a tirar o lugar a outras pessoas e 

então… eu acho que no campo do futuro é difícil dizer se há desemprego ou não, 

mesmo por causa dessa questão. Se há duplos, os outros estão no desemprego porque 

outros estão a fazer a trabalho de dois… 

I.- Em termos de desenvolvimento pessoal e profissional, no futuro, pretende 

efectuar outra formação ou outro curso? Qual é a sua ideia neste momento? 

V.- Eu, neste momento, quando acabar o curso vou ter… quando acabar o curso, mais 

ou menos dentro de um ano, embarco… por isso, eu dentro deste curto espaço de 

tempo, de um, mais dois ou três embarques, ou seja, quatro, ou seja, quatro anos vai-me 

ser quase impossível tirar algum curso, a não ser que seja daqueles pequenos, mas penso 

em tirar e quando acabar o embarque, ainda não sei o quê, mas algo virado ou para 

Reabilitação ou para Desporto. 

I.- Mas está a falar dentro desta área, específica da enfermagem? 

V.- Estou a falar se for… se optar por Reabilitação isso sim, Enfermagem, se optar por 

Desporto, tirar uma licenciatura em Desporto, não sei se existe… não sei se existe 

algum Mestrado ou Pós-Graduação algo do género… 

I.- Porquê? 

V.- Porque é uma área que me agrada. 

I.- Sempre lhe agradou ou só agora, no curso? 

V.- Não, já há algum tempo… eu também pratiquei desporto, há algum tempo, ainda 

pratico, faço jogging. 

I.- Quando entrou no curso a enfermagem era a única possibilidade? 

V.- Não. Não porque, pronto, como eu sou militar queria ir para os quadros e tinha… 

dentro do leque que tinha hipóteses foi a que mais me agradou, porque as outras duas 

que tinha não era licenciatura, era um curso técnico, nesse caso preferi tirar uma 

licenciatura e, pronto, ou tirar Enfermagem ou ir para a Escola de Oficias, mas não me 

agradou muito ir para a Escola de Oficiais passado algum tempo de já lá estar porque 

estou em internato e eu não queria fazer esse trabalho e então foi a escolha mais 

assertiva… 

I.- E está satisfeito com este percurso? 

V.- Estou… o percurso que tive em relação a ter escolhido este e não ter escolhidos os 

outros? Sim… 
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I.- O curso correspondeu às suas expectativas? 

V.- Eu não tinha expectativas… não tinha expectativas mas, se calhar, foi mais 

trabalhoso do que pensava. Apesar de não ter expectativas nenhumas, sempre pensei 

que não fosse muito trabalhoso, pronto. Foi a única diferença que se calhar… 

I.- Quando diz “trabalhoso” refere-se a quê? 

V.- A muito trabalho… a muito trabalho… trabalhos de grupo, trabalhos individuais de 

estudo de estágio, enquanto estamos no estágio temos de estar sempre a trabalhar e, 

portanto, eu sempre pensei que fosse menos trabalhoso nesse aspecto. 

I.- O que é diria que, nestes quatro anos, foram momentos importantes para o seu 

desenvolvimento profissional? 

V.- Eu acho que os ensinos clínicos são sempre os mais importantes porque aplicamos a 

teoria que aprendemos, aprendemos mais alguma que não… que não absorvemos nas 

aulas ou que possivelmente não aprendemos e podemos aplicar também técnicas, ou 

seja, o ensino clínico abrange todo o ensino que aprendemos em Enfermagem, ou seja, 

acho que é o mais importante nesse aspecto. 

I.- Afirma-se que existe uma grande discrepância entre a enfermagem teórica e a 

enfermagem prática. Como reage a esta afirmação?  

V.- Quando fala em teórica, fala na teoria de enfermagem? 

I.- Sim… A enfermagem do ponto de vista teórico - por exemplo, os modelos, como 

é que se deve fazer uma determinada técnica… 

V.- Em relação às teóricas de enfermagem eu acho que são… é muito difícil aplicar na 

prática porque se em todos os ensinos clínicos que eu fiz tive de fazer estudo de caso, 

tendo em consideração uma teórica, demorei algum tempo a fazê-lo, imagino na prática 

se aplicasse… os enfermeiros a fazerem todos os utentes que tinham não saiam dentro 

da sala de trabalho (risos), pronto, e para mim é um pouco inviável trabalhar os modelos 

teóricos… exactamente. Em relação à teoria de que fala, sei lá, em relação a alguma 

técnica que aprendemos teoricamente assim e depois para aplicar, não se aplica… é 

assim, eu tento sempre aplicar a teoria à prática, mesmo que esteja nos ensinos clínicos, 

acho que não o fazem segundo a teoria, mas eu faço sempre pela teoria, acho que não 

custa nada, primeiro que tudo, e se ela existe tem alguma razão, não é? Porque já foi 

estudada cientificamente para ser a mais correcta, portanto acho normal… quando é 

para aplicar eu aplico-a sempre. 
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I.- Existiu alguma dimensão na prática que não tivesse sido convenientemente 

abordado na teoria? 

V.- Está a falar em alguma disciplina? 

I.- Houve alguma área nos ensinos clínicos que não tenha sido convenientemente 

focada e que ache necessária para ser um bom enfermeiro? 

V.- Sim… eu vou falar mas não vou falar muito por mim porque eu, por acaso, não tive 

muito essa experiência. Mas, por exemplo, na área de Saúde Infantil, que eu fiz no 

Centro de Saúde, o que aprendemos na escola foi bastante útil, mas colegas meus que 

tiveram em Hospital não se adequou minimamente… 

I.- Qual era essa matéria? 

V.- Saúde Infantil. Quem teve no Hospital, em Pediatria, já não se adequou, pois é 

preciso muita patologia que não demos, praticamente nenhuma, na escola. 

I.- Foi no âmbito da patologia… sentiram falta na prática o que não deram na 

teórica? 

V.- Sim… 

I.- Mais alguma dimensão? 

V.- Talvez Psiquiatria e Saúde Mental. Também é uma área… eu acho que é uma área 

bastante difícil abordar… acho que, no geral, é preciso muita experiência ou então 

muito conhecimento sobre a área para ser enfermeiro… para ser mesmo enfermeiro 

numa área dessas… porque é bastante difícil. 

I.- Estamos a falar de áreas muitos especificas e do ponto de vista mais geral? 

V.- Ah, não… foquei estas porque realmente… 

I.- Nestes quatros anos, quais as pessoas que foram importantes no seu 

desenvolvimento profissional e pessoal? 

V.- Eu acho que… em cada ensino clínico, é diferente, não é? Há sempre pessoas que 

ajudam mais, outras que ajudam menos, depende. Eu tive ensinos clínicos que tive uma 

enfermeira orientadora que era cinco estrelas, que ensinava tudo, houve outras que 

ensinavam menos e apoiava-me mais em colegas de estudo, mesmo amigos meus que já 

são enfermeiros. 

I.- Quando se apoiava mais nos colegas era porquê? 

V.- Trocas de experiências, também é importante ter isso, faz parte da aprendizagem. 

I.- Não tinha tanto apoio por parte dos enfermeiros? 

V.- Não é que não tivesse apoio, por vezes era incomodo… ou seja, não tínhamos uma 

proximidade tão grande ou não… se calhar, não era aquele tipo de enfermeiro que não 



6 
 

faz questões aos alunos, que não justifica o que faz, que não pede justificações, pronto, 

ou então que tivesse aquele ar mais… menos íntimo, que não criasse aquela dinâmica 

entre enfermeiro/aluno para tirar dúvidas. 

I.- Diz que a proximidade é uma questão importante para terem à vontade para 

perguntar? 

V.- Sim… 

I.- Falou em colegas e enfermeiros… foram as pessoas mais importantes, ao longo 

destes quatro anos, ou existem outras? 

V.- Depende, no 1º ano e 2º ano, tive uma professora sempre connosco, todos os dias, 

no 3º e no 4º isso já não acontece. Nesses casos, também foi bastante importante 

porque, se calhar, não perguntávamos às enfermeiras, perguntávamos à professora. 

I.- Consegue explorar essa ideia? Vantagens e desvantagens? 

V.- Em ter professora presente no ensino clínico ou não? Sim…numa fase inicial, acho 

que é bastante importante. Depois, como falou há pouco da teoria e da prática, no 1º e 2º 

ano a professora estar presente, ela faz com que aconteça essa ligação da teoria e da 

prática, o que não acontece quando uma professora não está presente, dependendo do 

enfermeiro, mas há enfermeiros mais… ou que, por exemplo, acabaram o Mestrado há 

pouco tempo ou uma Pós-Graduação, se calhar, focam-se um pouco mais nisso mas, se 

calhar, outras que não o fizeram, não o fazem. E acho que no início é bastante 

importante a professora estar presente, para primeiro orientar, se calhar, se for uma 

enfermeira, se calhar, não tem aquele à vontade para dizer aos alunos o que é que têm a 

fazer, “tem de fazer assim e assado”, “não podem falar assim, não podem falar assado”, 

pronto, acho que é diferente e… no 3º ano, no 3º e no 4º, pronto, como a pessoa já tem 

um… já ganhou uma responsabilidade de ser enfermeiro, entre aspas, e já possui mais 

conhecimentos do que no 1º e 2º ano, mesmo em termos de postura e…. sentido ético, 

em termos psicológicos, também é diferente, se calhar, não… já não se justifica tanto 

porque não há tanto professores como isso, não é? 

I.- E os utentes? Em que medida podem ser importantes para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional? 

V.- É assim, nós estamos sempre a aprender, não é? Mesmo com os utentes 

aprendemos, sendo em questões de saúde ou não, porque se… eu como aluno não sei 

muitas patologias, não sei muitas áreas de intervenção que nós, durante o curso, não 

aprendemos, não é?... e então, esses próprios utentes, por já terem passado por essas 

situações, nós aprendemos com eles, por exemplo, eu nunca tive… eu nunca passei 
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numa Ortopedia, nunca tive muito contacto com patologias, nem intervenções 

específicas, se tiver um utente numa Medicina ou na Cirurgia ou outro serviço qualquer 

que eu tivesse passado por lá e ele já tivesse passado por uma Ortopedia… aprendia 

com ele, com o que ele aprendeu pelas suas vivências e experiências. 

I.- Mora longe de Lisboa? 

V.- Eu moro no Barreiro. Mas estou em Lisboa, pronto. 

I.- A família e os amigos foram um apoio? 

V.- Sim, com esses mantenho sempre [o contacto]. 

I.- Qual é imagem social do enfermeiro? 

V.- Isso também depende, pela experiência que tenho, depende dos serviços… 

I.- Mas a sociedade em geral, como é que considera que vê os enfermeiros? 

V.- A sociedade em geral… depois também depende das experiências que essas pessoas 

tiveram. Posso falar mais especificamente, eu, por exemplo, quando se trata de 

Obstetrícia, acho que as pessoas falam muito bem da enfermagem e que… tanto que 

dizem que é o local mais autónomo da Enfermagem, que têm uma vasta área de 

conhecimento que aplicam e que têm resultados imediatos e que as pessoas valorizam 

bastante. 

I.- Em relação à autonomia, é menor em outros contextos? 

V.- Eu aqui estou a tentar responder segundo a população, não estou a dar a minha 

resposta. É assim, o que eu ouço mais, pelos meus amigos, colegas, às vezes conversas 

da rua, que é pouco também, a enfermagem não… acho que não é bastante… não é 

muito valorizada, pela experiência que tenho. 

I.- Porquê? 

V.- Primeiro, se as pessoas não sabem o que faz o enfermeiro, se calhar, não conseguem 

valorizar a profissão porque se, socialmente, o enfermeiro é dar injecções, vacinas e 

fazer pensos, não é… não se pode valorizar a profissão na sua totalidade. É claro que as 

pessoas… ouve-se as pessoas “…aquele enfermeiro é muita bom a faz uns pensos muita 

bons, vacinas, etc”. Ouve-se… eu oiço pessoas a dizer que “…são bons a fazer 

aquilo…”, se calhar, também é um bocado por aí mas as pessoas têm de ser valorizadas 

pelo que fazem… estão naquele… são competentes a fazer aquilo, são competentes 

naquela função, têm de ser valorizadas por aquilo que fazem. 
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I.- Porque é que acha que a profissão não é valorizada socialmente? Quais as 

causas e responsabilidades? 

V.- Acho que primeiro uma pessoa… porque no centro de saúde, por exemplo… eu 

tenho de separar as coisas porque estou numa condição diferente… na comunidade, as 

pessoas que mais frequentam comunidade ou são idosos ou são mulheres, pronto. Acho 

que essas pessoas, se calhar, são capazes de valorizar mais que os homens... ou de que 

os jovens masculinos e os femininos também, pronto… porque estão lá sempre 

presentes e vêm o trabalho, não porque o trabalho não é muito explorado socialmente, 

media, etc., não é. Nós… a maior parte das pessoas quando vão, quando se deslocam a 

uma instituição de saúde, deslocam-se quando estão doentes, não se deslocam porque 

vão pela prevenção primária, como tinha falado há pouco e… então, nesse aspecto, 

valorizam a enfermagem… se calhar, não é valorizada porque nunca é foco de atenção, 

não é por parte do enfermeiro, é por parte do médico, então, se calhar, a população 

desconhece um pouco o que faz a enfermagem por causa disso. 

I.- Como é que se sente numa profissão, que também reconhece, que é pouco 

valorizada? 

V.- É assim, nós temos de, primeiro que tudo, transmitir à população aquilo que 

fazemos, não é? Se não o fizermos eles também não sabem o que nós fazemos, não 

podemos ser valorizados. Eu, por acaso, às vezes, eu acho graça quando fazem greves e 

manifestações, os enfermeiros, e há pessoas a criticarem porque é que fazem greve, não 

é? As pessoas, por fora, não sabem o que é que os enfermeiros fazem, nem sabem 

porque é que fazem greve se quer, não é? Até aí são um bocado criticados. A percepção 

que eu tenho é o que eu vou ouvir, quando existe manifestações e greves dos 

enfermeiros. 

I.- Acha que passa por si valorizar a profissão? 

V.- Passa por todos, claro, eu estou incluído. 

I.- E em particular o que é que está ao seu alcance? 

V.- Primeiro que tudo, acho que as pessoas à minha volta, ao transmitir o que faço e o 

que posso fazer, acho que transmitir essa informação já é… já vai valorizar ou, pelo 

menos, dar a conhecer aquilo que fazemos e, mesmo como enfermeiro no local de 

trabalho, acho que também é bastante importante fazê-lo aos utentes e aos familiares, 

pois já tenho ouvido histórias que as pessoas… mesmo as pessoas que se deslocam aos 

Centros de Saúde e aos Hospitais não sabem o que os enfermeiros fazem, nem 

consultas… as pessoas nem sabem como é que os enfermeiros fazem consultas, por 
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exemplo… e acho que passa muito pela transmissão, primeiro, pela transmissão de 

informação. 

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

enfermeiro faz que os outros profissionais não fazem? 

V.- Acima de tudo o enfermeiro é a pessoa o que passa mais tempo com o utente, não é? 

Ou seja, é a pessoa que tem mais tempo para despistar alguma coisa que esteja menos 

correcta com a saúde, com a qualidade de vida da pessoa. A Enfermagem é a profissão 

que, se calhar, valoriza mais a pessoa no seu todo, não parte física, não só a parte 

psicológica, parte social, ou seja, valoriza a pessoa como um todo e intervém nessa 

pessoa como um todo…. e acho que isso o que o maior distingue dos outros 

profissionais porque os outros profissionais estão centrados em algo mais específico. 

I.- E isso não poderá ser considerado uma fragilidade da profissão? 

V.- Eu, da experiência que tenho, eu acho que sim porque se as outras profissões são 

especializadas num campo, a Enfermagem não é especializada em nenhum, ou seja, 

percebe um pouco de todos mas não se especializou um pouco em nenhum, o que pode, 

a meu ver, criar um pouco de conflito com outras profissões, se o enfermeiro não for 

coerente com as intervenções que fizer, isso poderá entrar no campo das outras 

profissões. 

I.- Quais os profissionais com quem trabalhou mais frequentemente, ao longo 

destes quatro anos? 

V.- Os Médicos, não é? São uma equipa… é das equipas de saúde quem tem mais 

pessoas integradas de enfermeiros, são os médicos. Não sei se considera também os 

auxiliares? 

I.- Sim… é outro grupo. 

V.- Pronto, também estão sempre presentes, visto que cuidam… cuidam da pessoa… é 

nosso auxílio, ou seja, auxilia-nos a cuidar dessa pessoa e a manter o serviço arrumado, 

limpo, próprio para consumo, vá. Acho que essas duas são as principais porque pouco 

convívio tive com outros. Este ano tive com fisioterapeutas e… assistente social mas o 

contacto também não foi assim muito. 

I.- Como é que foi a integração com esses grupos de trabalho? 

V.- Aqui a equipa estava junta, pronto, era uma equipa que funcionava integrada e havia 

sempre reuniões, normalmente, sobre todos os utentes. Se me pergunta se eu fiz alguma 

intervenção em conjunto com outro profissional, não fiz, apesar de termos os mesmos 

utentes, nunca… porque eu estava no meu C.C., não íamos à mesma hora à casa do 
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utente, das pessoas, mas convivíamos e trocávamos sempre impressões sobre aquilo 

sobre o que cada um achava sobre… 

I.- Sentia-se integrado nessas equipas? 

V.- Sim… 

I.- Da sua experiência em estágios, trabalhava com a mesma facilidade com 

fisioterapeutas, médicos e outros profissionais? 

V.- Acho que é a mesma facilidade. Eu acho que não vejo grande diferença entre 

trabalhar com um profissional ou com outro, desde que a equipa faça aquilo que lhe é 

pedido nas suas funções. 

I.- Após estes quatro anos, o que é que acha que está diferente em si? 

V.- O que mudou vindo do curso… a maior diferença será, que eu acho, tenho mais 

cuidado, se calhar, a falar com as pessoas, em ser um pouco mais assertivo… 

I.- Quando diz “cuidado” quer dizer o quê, concretamente? 

V.- Cuidado, eu não sei se consigo explicar… ser mais condolente, por exemplo, ter o 

cuidado de falar com a pessoa, não expô-la muito, por exemplo, não ser, talvez, 

agressivo… depende da pessoa que eu tenha à frente, não é? Mas, pronto, da 

comunicação, foi uma das coisas que aprendemos no curso, e que acho bastante 

importante aplicá-lo, tanto na vida profissional como na vida pessoal, não é? 

I.- Quando diz “falar com as pessoas e não as expor” está a falar em quê, 

concretamente? 

V.- Não expor, no sentido… 

I.- Tem algum exemplo prático, que se lembre? 

V.- Agora, de momento, não me recordo. O expor… se calhar, fazer perguntas que, se 

calhar, inconvenientes que a pessoa não esteja à vontade para responder ou que não 

queira responder. Acho que também faz parte da observação que termos, se calhar, no 

início do curso… eu sempre fui um pessoa bastante observadora e, a partir de que entrei 

no curso até agora, acho que tenho estado… ainda fico mais observador em relação ao 

não verbal, mesmo ao verbal, aos sentimentos das pessoas e isso interfere logo na 

maneira como nós interagimos com as pessoas. 

I.- Um melhor comunicador e uma observação “mais fina”, é isso? 

V.- Sim… 
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I.- Que outros aspectos ou dimensões acha que deve melhorar para se tornar um 

enfermeiro ideal? 

V.- O que é que eu devo desenvolver em mim? (risos) Eu acho que… não sei se é a 

ideia… a ideia das pessoas é, não sei se será correcto eu dizer isto se não, mas eu acho 

que é, como referimos há pouco, a actuação do enfermeiro, de saber os limites, em que 

o enfermeiro intervém e quem é os outros profissionais que intervêm, eu acho que isso é 

bastante importante e acho que está… é pouco explicito ainda, mesmo para alguns 

profissionais… 

I.- Tem alguma experiência pessoal que tenha vivido que o leva a dizer isso? 

V.- Sim… já passei por vários serviços, não é? Eu quando… eu venho de um serviço 

que um Enfermeiro fazia numa vigilância… verificava vários parâmetros, parte da 

listagem… e a Enfermeira já não vê metade desses parâmetros, não é? Já diz que é 

competência do Médico… e eu penso para mim, não é? Então no que é que ficamos, 

não é? Se a outra via um leque alargado de coisas e a outra… 

I.- Tem a ver com as fronteiras profissionais, com o conhecimento dos limites? 

V.- Eu acho que sim porque, a meu ver, os profissionais não sabem, eu também não sei, 

mas os profissionais não sabem as barreiras entre a Enfermagem e as outras profissões 

e, então, de certa forma, prejudica o trabalho do Enfermeiro. 

I.- Porque é que acha que isso acontece? 

V.- Não sei o que lhe diga sobre o assunto mas, por um lado, acontece porque, por 

exemplo, onde eu estou agora os médicos é que dizem que isto é para eles verem e 

aquilo é para as enfermeiras verem… 

I.- Em que contexto é que está? 

V.- Estou em Comunidade. 

I.- Mas em que contexto? 

V.- U.S.S.. 

I.- Na Comunidade… continue… 

V.- Neste caso, onde eu estou agora, é assim que funciona, os médicos dizem “Você vê 

até aqui e o resto vejo eu…”. 

I.- E os enfermeiros o que é que fazem? 

V.- Os enfermeiros só têm de fazer o que eles dizem. Por isso é que eu digo, onde eu 

estive anteriormente não era assim, a enfermeira via aquilo que tinha competências para 

ver, ela também era especialista… mas penso que não interfere, só porque é especialista 

ou não, nas [imperceptível]… 
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I.- Quando diz que o médico “ eu vejo isto ou aquilo”… no quê, por exemplo? 

V.- Estou a falar numa vigilância de Saúde Infantil, por exemplo, quando se tem de 

fazer um exame global… 

I.- E há algum parâmetro que o médico acha que é ele que vê…? 

V.- Exacto. 

I.- E a enfermeira especialista? 

V.- Pois, no outro lado onde eu estive a enfermeira era especialista mas penso que ela 

era especialista há pouco tempo, era especialista há um ano, e ela já estava nesse serviço 

há muitos anos e ela sempre fez assim, mesmo não sendo especialista na altura, e via e 

avaliava na mesma. 

I.- Foi para Erasmus? 

V.- Não. Também não posso ir (risos)… 

I.- Fez outros estágios que não fossem especificamente em Hospital ou Centro de 

Saúde ou na Comunidade? 

V.- Não… 

I.- Cuidados Intensivos? 

V.- Não temos estágio… 

I.- Concebe trabalhar em outros locais, neste momento, que não sejam o Centro de 

Saúde ou Hospital? 

V.- Em Portugal… Primeiro, eu não tenho conhecimento de… temos os Lares e Centros 

de Dia que também têm sempre um enfermeiro… mas para além disso eu não vejo 

nenhuma instituição, eu não estou a dizer que não haja, também não tenho 

conhecimento sobre isso, talvez em Centros de Reabilitação mas… eu não vejo muitas 

instituições que diferem destas… como as que eu disse. Será uma área explorar, por 

essa margem, por esse campo… mas eu não vejo muitas, não estou a dizer que não as 

haja, claro, a não ser essas duas e os Lares e os Centros de Dia acho que está um pouco 

limitado por aí. 

I.- Qual é a área da sua monografia? 

V.- Em que área? 

I.- Sim… 

V.- Em Terapias Complementares. 

I.- Foi algo que escolheu, foi partilhada ou não queria de todo? 

V.- Não, eu queria, é uma área que eu gosto…  uma área que eu gosto é Terapias 

Complementares. 
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I.- E consegue aplicar isso na prática agora? 

V.- Agora, é um pouco difícil porque o tema… em Técnicas Complementares o que 

estamos a trabalhar é Massagem e [imperceptível] (43:14) e na U.S.S. onde eu estou é 

um pouco difícil, não é impossível, mas é pouco difícil porque no Centro de Saúde, lá 

no edifício mesmo, não é que não haja condições, também não há muitas… só nas salas 

de tratamento é que tem marquesas (risos), por isso é que… e estão, praticamente, 

sempre ocupadas. Nos domicílios, a U.S.S. tem tantos domicílios para fazer por dia que 

é bastante difícil, não digo que é impossível porque há sempre estratégias que se possa 

fazer… 

I.- Do ponto de vista da sua integração futura no mercado de trabalho o que é que 

antevê? 

V.- Eu não vejo grandes dificuldades, pronto, mesmo pelo ponto de vista de ser militar e 

que vou integrar uma equipa que talvez metade das pessoas que a integram conheço… 

e, então, acho que a integração poderá não ser algo que me chateie (risos). 

I.- Esta antevisão aplicasse a todos da Marinha ou no seu caso em particular? 

V.- Não, acho que é todos. 

I.- Todos os outros ramos da Marinha? 

V.- Sim, porque nestes quatro anos os colegas que tivemos anteriormente, enquanto nós 

estávamos no 1º eles estavam no 2º, 3º e 4º, esses três anos que nós acompanhamos 

antes do nosso, estão lá neste momento, alguns não porque embarcaram mas… 

I.- Isso é válido para o teu ramo… e para os outros ramos também? 

V.- No Exército não acredito porque o Exército tem mais Hospitais e tem mais unidades 

espalhadas por Portugal, se calhar, não têm tanta essa facilidade, mas desconheço a 

realidade. Na Força Aérea é mais fácil do que na Marinha porque o pessoal que entra 

para a enfermagem é os socorristas, que estão sempre em contacto com a equipa de 

enfermagem, da saúde, pronto, conhecem-se entre… conhecem a realidade e as pessoas 

que a integram, por isso ainda é mais fácil do que nós. 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a acabar o curso? 

V.- O que é que penso? (risos) Eu… o que eu penso é que estou bastante contente de ter 

acabado porque eu, sinceramente, já estou um bocado cansado do curso. 

I.- Cansado porquê? 

V.- Foram quatro anos um bocado trabalhosos e… 
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I.- O curso podia ser mais curto? 

V.- A experiência que eu tenho, mesmo com as pessoas que falo, mesmo com os 

enfermeiros que já tiraram o curso antes de ser licenciatura, o que eles dizem é que 

fizeram o mesmo em três anos do que nós fazemos em quatro, pronto, mais intensivo, 

segundo eles o curso era mais intensivo e mais prático, mas que, segundo eles, até 

aprendiam mais do que nós aprendemos agora, por isso, na minha opinião, não sei o que 

está correcto se é os quatro, se é os três anos, não é? Se mudaram para quatro alguma 

razão foi, mas há pessoas que dizem que os três anos chegavam e que aprendiam 

bastante, como nós ou, se calhar, mais… pronto, eu, não… 

I.- Sente-se satisfeito por estar a acabar? 

V.- Sinto-me satisfeito por acabar o curso e poder exercer a profissão, por acabar o 

curso por já estar cansado do curso, destes quatros anos e porque… se calhar, este 

cansaço não só pelo curso ter sido trabalhoso também mas como a minha vida pessoal 

também mudou, nestes quatros anos, e o curso como é muito trabalhoso e temos de dar 

muitas horas para o fazer… custa um pouco. 

 

 


