
  

Entrevista 1.21 - 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. - Porquê enfermagem? 

 V. - Porque desde pequena tive curiosidade em ir ver as coisas reais. Por 

exemplo lá na minha zona quando havia acidentes tinha que ir ver sempre como era. 

pronto  gosto de ver as coisas no real e por isso quando acabei o 12º anos como não 

tinha média para entrar para enfermagem, fui para a tropa, estive três anos a exercer 

socorrismo onde aprendi muita coisa. E acho que para iniciar o curso de enfermagem foi 

essencial e agora concorri e consegui trabalhar. Como entrei pelo curso agora não 

trabalho na tropa durante estes quatro anos. Fui três anos socorrista numa base militar 

onde aprendi imensas coisas. Com enfermeiros que já tem muito ano disto. 

 Como a base tinha recruta e cursos, tinha muitos trabalho para fazer: cortei 

pensos e bolhas nos pés. Como lá aprendi muitas coisas acho que da base do curso de 

enfermagem já prendi um bocadinho. Depois fui para outra base onde estive 1,5 anos 

mas lá não fui socorrista como gostaria porque esta mais à base de burocracia e de 

papéis. 

 I. - E que outras experiências teve? Antes disso? 

 V. - Na secundária ainda tentei ir ao hospital para ir tentar fazer serviço de 

voluntariado para ver como era, mas não deixaram por que disseram que não se 

responsabilizavam se houvesse alguma coisa. Não consegui e então fui fazer 

voluntariado num lar, em que não há muitos enfermeiros, mas sempre se fazia alguma 

coisa. Escaras, ajudar os velhinhos a comer, a vestir a conversar com eles, lembro-me de 

uma senhora que tinha um cancro da mama e achava que o enfermeiro que lá ia também 

fazia um bocadinho de psicólogo com ela por que falava com ela e eu ia com ele  

também porque o cancro deixou a senhora muito afectada e deprimida. 

 I. - Como descreveria o trabalho de um enfermeiro? 

 V. - Dizia que o enfermeiro é uma pessoa que trabalha nos hospitais e centros de 

saúde e que o principal objectivo do enfermeiro é assegurar o bem estar e a saúde da 



pessoa. Tanto na parte… psicológica como na parte física com o tratamento das feridas 

por exemplo… 

 I. - E no dia a dia o que pode acontecer? 

 V. - Isso depende do local onde o enfermeiro trabalhar, se for num centro de 

saúde, por exemplo, é mais calmo, fazer pensos, vacinas, não é muito mais que isso. Se 

for num hospital também depende do serviço que for, se for num serviço de medicina as 

pessoas estão mais numa fase terminal e tem que ajudar a dar banho, a vestir as pessoas 

que não podem, avaliar a tensão, a medicação, tentar ajudar a pessoa conversando com 

ela sabendo se está bem a sentir se melhor na medida do possível. 

 I. - E as pessoas importantes para si qual é a ideia que eles tem de ter 

entrado para enfermagem? 

 V. - A minha mãe ficou muito orgulhosa de mim, porque ela sabe que é uma 

profissão que eu sempre quis desde pequena e já há quatro anos que ando tentar. Mesmo 

por décimas que não tinha entrado e este ano tive essa sorte e ela ficou orgulhosa e ela 

sabe que vão ser quatro anos difíceis por que é uma nova adaptação, mas vai ser bom. 

 I. - Qual acha que é a imagem social dos enfermeiros? 

 V. - E assim nós temos um trabalho... acho que o enfermeiro é fundamental em 

qualquer parte de qualquer serviço, a população em geral pensa que os enfermeiros não 

prestam um bom serviço, porque vão a um hospital e dizem que não são atendidos 

adequadamente, ou porque os enfermeiros não simpáticos, ou não os entendem, ou por 

exemplo que deviam fazer um tratamento, ou assim, e não fazem bem. E depois pode 

criar mais problemas à pessoa e piora e piora. A população tem ainda uma mais má 

imagem dos médicos. As pessoas acham que os médicos ganham muito e não querem ir 

trabalhar, há pessoas que acham que estão muito tempo nas listas de espera para ser 

operadas ou para um transplante e esperam muito tempo. E se houvesse mais médicos 

era melhor e o estado devia baixar as notas para entrarem mais pessoas para o curso. 

 Há muitas pessoas que querem ser médicos e vão para enfermagem e depois não 

era preciso andar a chamar médicos espanhóis e venezuelanos como se ouve.  

 I. - Os enfermeiros não trabalham sozinhos, com que outras equipas 

trabalham no dia a dia? E como trabalham entre eles? 

 V. - Com os médicos, auxiliares de enfermagem, cada um deve conhecer os 

outros... deve ser. O fundamental é conhecerem-se para numa situação em que têm que 

intervir para poderem actuar uns com os outros, há que conhecer e saber em que é que o 

outro está vontade é fundamental para o trabalho. 



 I. - O que é dirias que é um trabalho específico do enfermeiro e que mais 

ninguém faz? 

 V. - O enfermeiro é sempre a primeira pessoas a intervir junto da pessoa, e que 

dá-se a conhecer. Mas isso também depende das situações que forem.  

 Mas acho que é a primeira pessoa a intervir junto do utente, não é o médico. 

Esse há-de vir depois. Porque o enfermeiro... o médico vem sempre depois do 

enfermeiro e aí... O enfermeiro há-de dizer: “olhe senhor doutor passa-se isto e isto e 

isto, vamos ver o que o doutor acha.” 

 I. - O que acha que deve melhorar ou pode vir a desenvolver para ser uma 

boa enfermeira? 

 V. - Os meus colegas da base diziam que eu era um bocadinho mau feitio, mas 

isso não é assim com as pessoas que eu conheço. E com as pessoas eu não conheço não 

me dou tanto a conhecer e a psicóloga quando eu fiz testes psicotécnicos, disse-me que 

eu era um bocadinho tímida, e eu disse lhe que sim: “E então se um dia for uma missão 

com o médico, enfermeiros e auxiliares também vai ser assim?” e eu disse... que sou 

como sou... mas se calhar vou tentar melhorar essa parte.  

 E ao longo destes quatro anos em que vou intervir junto das pessoas, aí vou 

tentar melhorar esta parte mas eu acho que acima de tudo devo ser muito comunicativa 

com o doente. Pô-lo à vontade para ele não ficar muito reservado e saber fazer aquilo 

que o médico quer. 

 I. - E uma área onde ache que gostava mais de trabalhar? 

 V. - Em duas áreas : Urgências ou cirurgia. 

 I. - Porque? 

 V. - Porque lá está... INEM, urgências, vamos ao local e vê-se ali tudo, e sou 

muito curiosa e gosto de ver e tentar ajudar e fazer as coisas. Está bem que ainda não 

tenho muita prática nessas coisas, mas gosto de ver e de intervir logo na altura. E na 

cirurgia tem a ver com o nosso corpo... operações... acho que me fascina... é isso.  

 I. - Se tivesse que dizer um objecto, uma imagem ou um objecto que 

associasse à enfermagem qual era? 

 V. - O ser humano. 

 I. - Como são as suas perspectivas de emprego para daqui a quatro anos? 

 Ao contrário dos meus colegas que vêm do mundo civil, que têm pior situação 

do que eu porque nós acabamos e vamos para uma base ou para o Lumiar, mas acho que 

hoje em dia o curso de enfermagem está muito saturado e há muitos enfermeiros que 



estão no desemprego, os enfermeiros com quem trabalhei dizem que as propostas de 

emprego estão muito complicadas lá fora. Muitos até faziam, duplo e agora já não 

fazem… e os quadros também não fazem, não abrem para entrar mais gente. 

 I. - Pensou em fazer outro curso que não este? 

 V. - Não é uma coisa que me fascine por aí além, mas interessa-me o curso de 

farmácia, medicamentos, o princípio activo dos medicamentos, mas não tinha notas. 

 

 


