
  

Entrevista 2.21- Vera 
 

(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.- Ia perguntar, (algumas questões são repetidas do ano passado), o que é para si 

neste momento ser enfermeira, ou... já lá vamos, qual a ideia sobre a profissão 

neste momento. 

V.-  Neste momento, ainda me lembro do que disse da primeira vez mas agora é muito 

mais do que aquilo que eu pensava que era. Ao início quando eu vim para o curso 

pensei: “Enfermagem” limitava mais enfermagem à parte das urgências que eu também 

gosto muita das urgências e isso, e agora ser enfermeira pensando no estágio que fiz em 

Cirurgia e em Quimioterapia, o ser enfermeiro é olhar a pessoa e ver a pessoa nas suas 

diversas dimensões não só a pessoa ali doente mas a pessoa para além da doença. 

Perceber o que é que a pessoa pensa em relação à situação ou a família, a família é 

muito importante e eu passei a dar importância à família.  

I.- Porque é que passou a dar importância à família ou porque é que é importante 

agora? 

V.-  Porque em contacto com o doente não me apercebo ou ainda não tenho muita 

experiência o que é que se passa com a pessoa ou tive um caso no Ensino Clínico pronto 

eu conversei com a senhora, tive uma apresentação,  houve conversa e não percebia o 

que é que desencadeou aquela situação e depois falando com a enfermeira do serviço e 

falando com a esposa do senhor, percebi que ele me omitiu muita informação que era 

importante e a família tem um papel fundamental no processo de doença do doente, para 

uma possível recuperação. 

I.- Foi no estágio então que percebeu isso? 

V.-  Sim, sim, este ano. 

I.- E os enfermeiros trabalham com as famílias? 

V.-  Eu acho que depende dos serviços. Eu vou falar no meu caso, foram os únicos que 

eu experienciei, tive no estágio de quimioterapia e aí sim, o enfermeiro dá importância à 

família, tenta que a família esteja presente nas horas complicadas que o doente passa 



pronto porque o cancro não é uma doença…humm…é uma doença que tem um nome já 

pesado, não é? E lá as enfermeiras dão imensa importância ao facto de a esposa, o 

marido, os filhos ou os pais estejam presentes de modo a compreender o que é que se 

vai passar.  

I.- Já me disse a sua visão sobre a profissão que tem uma visão mais ampla… 

V.-  Sim. 

I.- E como é que acha que socialmente é vista a profissão? Que imagem social têm 

as pessoas na rua, no café, que imagem é que as pessoas têm sobre enfermagem 

sobre os enfermeiros, que ideia? 

V.-  Eu acho que continua aquela ideia de que o enfermeiro anda pelas ordens do 

médico muito por isso. (Risos)  

I.- Porquê o riso? 

V.-  Porque não é bem assim, não é? O enfermeiro depende também do trabalho do 

médico, é uma equipa não é, mas o enfermeiro tem o seu papel enquanto o médico tem 

o seu, não é obrigatoriamente o enfermeiro é empregado do médico, não, o enfermeiro é 

autónomo em muitas das suas acções e na sociedade a ideia que eu apercebo é que o 

enfermeiro trabalha por que o médico diz “faz aquilo, faz isto e não sei quê” e não é a 

ideia, pronto eu tentei explicar “olhe eu também pensava isso há muitos anos atrás e 

agora que sou estudante e que sei mais um bocadinho do que há não sei quantos anos 

atrás e olhe não é bem assim o enfermeiro tem um papel autónomo importante em 

muitas acções “ 

I.- Com que outros profissionais acha que trabalha o enfermeiro? 

V.-  Com que outros profissionais? Humm…O enfermeiro pronto trabalha directamente, 

acho que em qualquer serviço, trabalha directamente com o médico, não é? O topo da 

equipa… depois pode vir uma assistente social, um psicólogo, nutricionista… humm…  

I.- Todos eles têm… 

V.-  Um papel fundamental dentro do processo.  

I.- E específico? 

V.-  Sim, sim, eu acho que sim. 

I.- O que é que o enfermeiro tem de específico? O que o enfermeiro faz que os 

outros não fazem? 

V.-  O que o enfermeiro faz que os outros não fazem? O enfermeiro é a linha da frente 

do processo de doença da pessoa. É o enfermeiro a primeira pessoa, é o enfermeiro a 



pessoa que está mais próxima do doente, a relação que o enfermeiro tem com o doente e 

pronto a relação de empatia, as conversas que têm juntos… 

I.-  Um psicólogo também pode fazer isso… 

V.-  Mas eu acho que um psicólogo é mais aquela parte quando uma pessoa está em 

baixo, quando algo a está a afectar psicologicamente, aí sim o psicólogo dá o seu 

contributo, o seu apoio, o enfermeiro acho que é diferente. Também presta cuidados, 

coisa que o psicólogo não faz, mas eu acho que o enfermeiro tem ali, é a primeira 

pessoa que está na linha da frente da doença, do doente.  

I.- Agora sendo mais pessoal, o que acha que mudou em si neste ano e meio de 

coisas que já aconteceram? O que é que mudou? O que acha que pode estar 

diferente?  

V.-  A maneira de pensar, de ver a pessoa. No inicio do curso eu vinha com uma ideia 

totalmente diferente e agora passado dois anos vejo que não é bem a ideia que eu tinha, 

e Enfermagem é muito para além de que uma simples Urgência ou … 

I.- É a ideia que tem sobre a profissão? 

V.-  Inicialmente era.  

I.- Em que medida é que você está diferente? Na forma de ser, na forma de estar, 

na forma de olhar para as coisas… (Não tem que estar diferente).  

V.-  Eu acho que aprendi a ver a pessoa de uma outra maneira que não via no inicio 

quando eu  fiz o estágio do primeiro ano no Centro de Saúde. 

I.- De que maneira? Que vê agora que não via antes?  

V.-  A respeitar a pessoa, a saber ouvi-la. Eu falo muito, não é? E quando estou com 

alguém e tenho mais confiança eu falo muito e por vezes não me apercebo estou ali a 

quebrar o elo da pessoa que está à minha frente e eu.  

I.- Não está a dar espaço é isso? 

V.-  Não estou a dar espaço. E no estágio que fiz, acho que foi um marco na minha vida 

que eu nunca vou esquecer. 

I.- Eu ia lá para a frente, perguntar momentos importantes nos estágios ou na 

escola. Mas já que introduziu isso, dá para falar só um pouco nessa experiência? 

Porque é que foi importante esse estágio? Ou porque foi um marco, como disse, 

importante… 

V.-  Pronto, também tem uma vertente pessoal porque tive um familiar próximo que 

teve um cancro e faleceu e eu quis e eu queria por tudo um dia passar por um serviço 

destes e tentar perceber e compreender o que é aquela pessoa que está ali, que está 



fragilizada,  está vulnerável , está com uma doença que à partida, cancro, para a 

sociedade cancro é morte, tentar estar ali com a pessoa e ouvi-la e dar todo o apoio 

possível e esclarecer todas as dúvidas e porque eu acho que o enfermeiro num serviço 

de quimioterapia precisa de ter competências e acho que tem de saber dar resposta 

porque é uma área que já por si só é muito complicada e com os doentes é uma doença 

em que há imensas dúvidas – “Eu vou morrer”, “Eu tenho um cancro”  “é a minha 

família, são os meus filhos”… eu acho que o enfermeiro é fundamental e eu este ano 

percebi, percebi.  

I.- Disse “dar apoio” e “dar resposta às pessoas” então que apoio pode o 

enfermeiro dar nessas situações? Que tipo de apoio? 

V.-  Eu acho que só pelo facto de estar ali porque naquele serviço só há enfermeiras, os 

médicos estão num serviço à parte, só há ali enfermeiras só pelo facto de estar ali e 

pronto a pessoa fala porque é uma sala pequena com doze cadeirões não há aquele 

afastamento entre enfermeiro - doente e os doentes ali tratam os enfermeiros e pelas 

pessoas os enfermeiros são uns heróis e as pessoas falam da sua vida e os enfermeiros e 

há ali uma conversa, há ali uma empatia imensa e eu gostei muito de estar lá acho que 

aquele serviço no meu entender acho que seria importante para os alunos passar por lá.  

I.- E o que é que distingue o enfermeiro, na sua perspectiva, que está ali a 

relacionar-se com aquela pessoa, de uma relação social qualquer, de uma 

interacção social entre duas pessoas porque a maior parte das pessoas diz que o 

enfermeiro relaciona-se com o outro, está com o outro,  há aí uma situação de 

interacção. O que é que isso tem de específico, ou seja, de diferente de uma 

interacção social qualquer entre duas pessoas… 

V.-  Humm… eu acho que por um lado pelo facto de ser um hospital, de ser uma 

instituição que as pessoas só recorrem em caso de doença enquanto que na vida social 

as pessoas encontram-se na rua e não quer dizer que estejam doentes as pessoas falam, 

falam da vida,  enquanto que ali não, ali é específico e a relação entre enfermeiro e o 

doente é muito mais do que a relação de duas pessoas na, pronto, civilização.  

I.- Então o que é que ela tem de diferente, ou o que é que ela pode ter, na sua 

perspectiva, o que pode ser diferente ou de mais…  diz que é muito mais do que 

uma coisa normal.. 

V.-  É muito mais porque há ali uma pessoa está fragilizada, está vulnerável, precisa de 

apoio emocional, precisa de apoio psicológico, precisa de apoio porque se sente inferior 

a uma pessoa que está na rua normal, que não está doente, que não está no hospital.   



I.- A minha questão agora é: estamos a relacionar-nos com o outro, a fazer um 

penso. Temos instrumentos para isso, não é? Aprendemos a segurar naquela pinça 

ou naquele tipo de produto. E na relação também há instrumentos? 

V.-  Eu acho que sim, principalmente...  Eu acho que acima de tudo o enfermeiro numa 

relação com o seu doente não deve ultrapassar o limite e…não me está a surgir a 

palavra.  

I.- Certo, ia perguntar uma coisa, várias, isto também é uma conversa. Sentes-se 

enfermeira agora? 

V.-  Enfermeira, enfermeira, não. 

I.- Como é que se apresenta aos doentes? 

V.-  Estudante de enfermeira …ou seja de senhora enfermeira.  

I.- Lembra-se da primeira vez que lhe chamaram “senhora enfermeira” ? Se não 

se lembra, pelo menos das primeiras vezes, o que é que sentia? … 

V.-  Humm… 

I.- Se tinha uma bata, como é que foi vestir uma bata a primeira vez… já tinha 

usado? 

V.-  Já, por isso é que eu estou a pensar.  

I.- Então, mas estamos a falar dessa experiência aqui, portanto vestir uma bata 

aqui não trouxe nenhum sentimento bastante diferente do habitual, pergunto? 

V.-  Sim, pois lá está, porque já apanhei três anos em que mais ou menos estava na área, 

não era enfermeira era socorrista, por isso as pessoas já  “ Olha a enfermeira, a 

enfermeira…” mas agora que sou aluna de enfermagem, este ano por acaso houve uma 

situação em que eu fiquei, fiquei com o ego lá no topo então as senhoras da limpeza, 

auxiliares já não me lembro “ Ah, Sr.ª. Enfermeira sabe” meteram conversa comigo eu 

perguntei já não sei o quê “Ah, Sr.ª. Enfermeira sabe” “ Sabe, Sr.ª Enfermeira” e eu 

fiquei assim “Epá…” fiquei contente , fiquei com o ego… 

I.- Diferente do que era antes?  

V.-  Sim, porque eu antes não era enfermeira , era socorrista, não tinha nada… não 

estava a estudar para ser enfermeira. 

I.- Imagine que agora estamos num cenário em que precisamos de todos os 

estudantes já a trabalhar, independentemente da fase em que estejam, precisamos 

é de falar com eles antes para saber o que já sabem, que competências têm para 

saber para onde os mandamos. Imagine um cenário qualquer, a entrevista “Podes 

começar a trabalhar hoje, precisamos mesmo, mas precisamos é de adequar àquilo 



que sabes.” Como é se apresentaria ou o que é que diria que já sabe fazer este ano? 

Que competências tem, saberes… 

V.-  Neste momento? Eu acho que nesta fase ainda é um bocado precoce 

“competências” porque o processo de aprendizagem ainda não está concluído e eu não 

me sinto preparada sequer, pronto, para ir trabalhar, pronto, não me sinto à vontade, 

acho que não tenho competências…  

I.- Certo, certo, mas estamos mesmo a precisar, o que sabe?  

V.-  O que eu sei? (Pausa). É difícil. 

I.- Pode começar a trabalhar daqui a um dia, em que mundo circularia melhor 

para a enviarmos, porque “estamos mesmo a precisar de pessoas”.  

V.-  Humm… 

I.- Já lá voltamos, mas esta é uma questão importante. E o que é lhe falta para ser 

boa enfermeira ou uma enfermeira completa? É a outra metade da pergunta… 

V.-  O que falta? Falta aprender muito. Falta percepcionar as situações, enquadrar cada 

informação no seu devido lugar, nesta fase ainda é um amontoado de situações, ainda 

não há aquela capacidade de seleccionar informação que é pertinente e fazer um quadro 

geral da situação em questão.  

I.-  De algum tipo de informação em particular? 

V.-  Sim, não me sinto preparada porque sinto que ainda me falta aprender muito e eu 

acho que o principal aqui é olhar para o problema em questão e ver com olhos de ver, 

isto numa fase precoce, e eu ainda não tenho capacidade de ver o que é que é essencial 

onde é que tenho de me bater em primeiro lugar… 

I.- Prioridades… 

V.- Sim, prioridades. Ainda falta trabalhar mesmo, pronto. 

I.- Ok, o que falta para ser enfermeira é saber organizar informação e priorizar 

depois a intervenção? 

V.-  Sim. 

I.- Até agora falou essencialmente das práticas clínicas que teve, e outras 

experiências? Falou-se uma ou duas vezes do hospital. E o Centro de Saúde? 

V.-  O Centro de Saúde só estive uma vez dado que este ano o extra foi no hospital. No 

Centro de Saúde acho que a maneira de trabalhar é diferente, no enfermeiro, é diferente 

do que no hospital. 

I.- Em que é diferente? 



V.-  Por um lado porque o enfermeiro, a pessoa que vai ao Centro de Saúde ou porque 

está doente mas isso vai ao médico, mas em relação à enfermagem não é, não são 

coisas, pronto, é mais para prevenção, por exemplo para vacinas ou vão à consulta de 

planeamento familiar ou..acho que …não está fácil.  

I.- Não é um trabalho tão directo pergunto? Não é um trabalho tão directo com o 

enfermeiro? 

V.-  É um trabalho directo mas acho que é diferente as competências do enfermeiro no 

hospital e no Centro de Saúde. Eu não sei explicar muito bem. 

I.- O que lhe agrada mais? O hospital ou o Centro de Saúde?  

V.-  O hospital. 

I.- Mas porquê? O que é que agrada mais no hospital? 

V.-  Porque, pessoalmente, gosto de movimento, de adrenalina, gosto de estar sempre a 

fazer alguma coisa… e, no Centro de Saúde, acho que é mais pacato o trabalho… Não 

há aquela adrenalina, aquele stress… 

I.- Teve oportunidade – no Centro de Saúde – de sair do Centro e ir a casa das 

pessoas? 

V.-  Sim, tive. 

I.- E essa experiência, como é que a descreve? Entrar em casa do outro… 

Normalmente, é o outro que vem ao nosso território… 

V.-  No início foi um bocado complicado, porque nunca tinha feito um domicílio e foi 

muito complicado… deparei-me com situações que eu nunca imaginava…  

I.- O que foi complicado? A gestão que fez da situação? Algum sentimento em 

particular ou uma coisa específica que teve a corrigir? 

V.-  Não, porque eu não arranjei nenhum penso, não fiz nada… estou a acompanhar a 

enfermeira com o seu processo…mas é difícil porque eu – estranha, não é?... Eu face à 

pessoa, sou uma estranha -, entrei na casa daquela pessoa – eu não conheço a pessoa, ela 

não me conhece a mim e ver a pessoa no seu meio, ver as condições em que vive, ver a 

relação que ela tem com a família, perceber que complicações é que estão por trás da 

situação da pessoa… e, no início foi um bocadinho complicado porque eu nunca tinha 

feito um domicílio e… 

I.- Não sabia o que é que havia de analisar, ou havia dificuldades de interpretação? 

V.-  É pela parte de... vou para o subjectivo, não sei o que é que vou encontrar… e, 

depois, tentar dar resposta às situações que surgem… naquele momento… 



I.- Estamos a falar de competências extras, não? São competências diferentes… 

estamos a falar de competências que é preciso desenvolver nesses enfermeiros… 

V.-  Sim, porque o enfermeiro tem de adequar o seu trabalho… se não tem material, tem 

que improvisá-lo e é a realidade de um dia no meio da pessoa… no meio onde ela 

vive… e, várias vezes, a enfermeira teve que adequar o cenário… da rejeição de um 

penso ou um injectável… teve que adequar a situação ou porque a casa da pessoa não 

estava nas melhores condições ou porque havia complicações entre familiares… 

I.- Como é que a enfermeira geria essas complicações entre os familiares? 

V.-  Pronto... a enfermeira em questão também já tem algum tempo de domicílio e 

também já tem alguma prática… possivelmente, não seria a primeira vez que teria 

acontecido a situação mas soube lidar… soube manter a calma… soube ponderar… ver 

um lado e ver o outro e perceber o que estava ali a acontecer no meio da situação… 

I.- Atrai-a essa possibilidade de trabalho? Trabalhar num Centro de Saúde e fazer 

domicílios? 

V.-  O Centro de Saúde? Talvez. acho que tem mais a ver comigo… 

I.- E, então, dentro do Centro de Saúde… o Centro de Saúde ou os domicílios? 

V.-  Os domicílios. Sim… talvez… sim. 

I.- Que grandes dificuldades, genericamente, encontrou na prática clínica - 

independentemente de ser no Centro de Saúde ou no Hospital… pode haver 

dificuldades do Centro de Saúde e do Hospital… -, que dificuldades encontrou? O 

que foi difícil, para si, no estágio? 

V.-  Em termos gerais? 

I.- Em termos gerais e, depois, apontando aspectos mais concretos. 

V.-  Foi difícil… os primeiros dias… a adaptação a um serviço novo… portanto, estive 

na Cirurgia é um serviço novo, não tinha nenhuma percepção de como funcionava,  

tinha uma ideia geral mas especificamente nunca tinha estado num serviço de Cirurgia e 

tentar perceber qual é afinal o bom enfermeiro, de maneira a dar resposta à situação e 

não atrasar o processo… não ficar para trás entre aspas… 

I.- Como é que ultrapassou as dificuldades? 

V.-  Falava com a professora, falava com as colegas… principalmente com as colegas 

que também estavam – entre aspas – no mesmo quarto que eu… 

I.- E como é que é isso de estagiar com colegas? Estagiou no Centro de Saúde com 

um colega… 

V.-  No Centro de Saúde, estagiei sozinha. 



I.- Sozinha? Eu digo com colegas… Como é que descreve essa experiência de 

estagiar – vantagens e desvantagens – com muitos colegas? 

V.-  A principal vantagem de estagiar com vários colegas é o facto de, quando estou 

com dificuldades, quando um penso que não correu bem ou aquela enfermeira não me 

respondeu da melhor maneira… há ali, pronto, de que como elas estão na mesma 

situação que eu, elas compreendem aquilo que eu sinto, porque elas também passam 

pelo mesmo processo que eu. 

I.- Recorria primeiro às colegas que a um professor, por exemplo? 

V.-  Sim, sem dúvida, porque não fui muito dada para a relação entre professor e 

aluno… nunca gostei muito de atenção…por acaso não. Vantagens, não é?… Desabafar 

com elas, pedir a opinião… se elas estivessem no meu lugar, o que é que fariam na 

situação em questão… desvantagens… de trabalhar com várias colegas… 

I.- Não tem que haver… 

V.-  Não… não é uma desvantagem, é um aspecto menos positivo… é que se for um 

grupo grande, cada pessoa tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua 

maneira de fazer as coisas, as suas rotinas - e eu também tenho as minhas – e, em certa 

parte, há lá ali umas complicações porque não se adequa muito bem a minha maneira de 

pensar e de ver as coisas com a da colega… quando era a reflexão ao fim do dia, as 

colegas falavam uma coisa, eu pensava outra… mas cada pessoa tem a sua maneira de 

ver… 

I.- Falou na relação com os colegas… e com os enfermeiros do serviço? Em que 

medida é que eles participam no seu estágio? Participam activamente ou não? 

Recorre a eles? São importantes? Também lá está o professor? Como é que era 

essa confusão toda? 

V.-  Sim, sim,… eu queria agradar mais ao serviço do que ao professor. 

I.- E porquê? 

V.-  Porque, para já, o professor é um elemento que é estranho ao serviço apesar, no 

caso, ser o segundo, terceiro ano que estaria a estagiar com alunos naquele serviço mas 

as rotinas, de ano para ano, vão sempre alterando. Vão sempre surgindo aspectos novos 

e eu, no meu entender, acho que seria mais proveitoso para mim ir questionar o 

enfermeiro do serviço - visto que ele sabe as rotinas, sabe os cantos à casa, como se 

costuma dizer – do que propriamente ao professor. O professor era só quando tinha de 

fazer um penso que tinha de chamar… 



I.- Não tem de ser sempre mas… eu não quero sugerir as respostas…se eu 

perguntar – Que vantagens? - há vantagens de um professor lá estar? Se houver, 

era capaz de dizer algumas delas?  

V.-  Vantagens do professor estar lá? Depende… 

I.- Se é que há…Ou que outros cenários possíveis conceptualizas tu, senão estivesse 

lá um professor… 

V.-  Humm…eu pessoalmente não concordo com o facto de um professor e no meu 

caso... (imperceptível) ...orientar um grupo de alunos, ainda por cima de um 2º ano, que 

no meu entender, o 2º ano é um ano mais pesado dos quatro anos, é ano em que se 

adquire competências, é o ano da verdade, pronto, ou é ou não é. E eu por acaso 

comentei e disse à enfermeira em questão e à professora que me orientou que eu não 

concordo com o facto do professor estar presente porque a pressão sobre o aluno é 

maior, o aluno não está à vontade, o aluno não realiza as práticas com coerência porque 

está sob pressão…eu por exemplo não concordo, mas em conversa com colegas que 

fizeram com um professor e houve confusões entre enfermeiros do serviço e alunos, e o 

professor foi um elemento-chave. 

I.- No seu campo de estágio ou noutro? 

V.-  Não, noutro campo de estágio, noutro campo de estágio. 

I.- Outra coisa, o que os doente esperam de si? Quando a vêem lá a “passear” o 

que esperam de si? O que eles podem esperar?  

V.-  O que eles podem esperar? Humm… O que podem esperar de mim… 

I.- Sim… 

V.-  Conversa. Que eu converso de tudo, sobre os assuntos todos, se eles tiverem 

dúvidas, se eles quiserem falar de futebol, televisão, eu sei falar de tudo. E também 

agora a competência, a aquisição de saber ouvir, estar ali, esperar que a pessoa desabafe 

ou fale… 

I.- Ok, estamos quase a acabar, ia perguntar o que acha que lhe falta para ser boa 

enfermeira, o que precisa de mudar antes de acabar o curso, alguma coisa em si 

que ache que precisa de mudar, ou melhorar ainda? 

V.-  Pessoalmente sim. Talvez na comunicação... 

I. - Afirma-se frequentemente que existe um desfasamento grande entre a teoria 

que a escola “dá” e a prática que “acontece” nos serviços, como é que enquanto 

estudante vive isso? Se acha que sim, ou que não…  



V.-  Eu acho que a diferença entre a teoria e a prática é muito grande, é enorme , por 

exemplo, um exemplo é nós aqui na escola quando estamos a fazer um procedimento, 

temos que obedecer aos princípio e ter esse material este, este , e este e o que sabemos é 

que hoje em dia na prática, não é bem aquilo que nós queremos fazer, porque ou não há 

material suficiente e o enfermeiro tem que arranjar soluções compatíveis com a prática 

que vai fazer, hummm… 

I.- Porque é que acha que acontece essa diferença ou isso condiciona a vossa 

aprendizagem, o vosso desenvolvimento? 

V.-  Eu acho que não condiciona porque…  

I.- Não? 

V.-  Não, porque é assim... nós somos alunos durante quatro anos mas depois temos 

uma vida eterna para sermos enfermeiros e não podemos estar, e quando for enfermeira 

não posso estar sempre com o que aprendi na escola, pronto, o que aprendi na escola é 

importante mas não posso aplicar tudo o que aprendi na escola à prática porque hoje em 

dia isso não é verdade e o enfermeiro tem que saber dar solução perante a situação que 

tem ou perante... (imperceptível)... que tem, e com os recursos muitas vezes os recursos 

que tem, tem de saber adequar a situação sempre cumprindo os princípios…  

I.- Se tivesse que decidir agora, o que a atrai mais neste momento em termos de 

trabalho futuro, em que gostaria de trabalhar….  

V.-  O que eu gostaria de trabalhar? 

I.- uma área, ou um sítio… 

V.-  O meu sonho é…pronto, eu sei que isto não é muito viável, mas a esperança é a 

última a morrer, gostaria de ser enfermeira numa VMER. Para mim as urgências, tudo o 

que mexe com stress e adrenalina fascina-me. 

I.- Porque é que diz que é impossível?  

V.-  Dado que hoje em dia há cada vez mais cursos e até já há... (imperceptível)... e para 

ser enfermeiro numa VMER é preciso adquirir competências e estudar muito e a 

formação é o essencial, e hoje em dia esse mercado de trabalho é muito competitivo.  

I.- Como é que tu vês o mercado de trabalho para ti daqui a dois anos e tal? Tu és 

militar… vai haver trabalho? 

V.-  Sim, sou militar. 

I.- Sabe para onde vai? 

V.-  Isso ainda não sei consoante as nossas… 

I.- Mas que cenário pode esperar? O que pode esperar em termos de cenários? 



V.-  Hummm. Cenários só podem ser dois possíveis: ou vou para o hospital militar que 

é um hospital como um hospital civil que tem os serviços de medicina, cirurgia… E 

depois posso ir para uma base operacional onde estão os aviões, aí é um Centro de 

Saúde e a área que predomina ali é fazer pensos, é vacinação, não é muito mais para 

além… 

I.- No militar... mas depois podem sair ou não? 

V.-  Sim, podemos sair, mas enquanto enfermeiros militares há possibilidade, e ainda 

bem, de trabalhar num hospital civil, há possibilidade de trabalhar no militar e no civil. 

I.- Falta aquela questão…era aquela inicial, como é que diria, rapidamente, uma 

ou duas coisas que sabe... que lhe ocorram... para se decidir onde é que a pomos a 

trabalhar… Importante para ver como é que é que as pessoas se vêm, quando olha 

para si o que é que acha que sabe fazer? “Sei sobre isto, ou sei sobre esta área… 

sou melhor aqui, ou sou melhor ali…” 

V.-  Eu acho que sou uma pessoa que sou muito desenrascada, pronto, sei dar, resposta 

à  das situações que surgem no dia-a-dia, umas melhores outras piores, acho que sei dar 

resposta e não, como hei-de dizer, não complico muito, há que saber dar resposta às 

situações, eu acho que, não sei se é isso que é pretendido mas eu acho que tenho uma 

aptidão para ir um serviço em que haja … em que a sobrecarga do enfermeiro, pronto é 

elevada, num serviço de medicina por exemplo é uma possível opção. Gosto de 

movimentar, gosto de acção imprevista… 

 


