
  

Entrevista 1.13 - Neusa 
 

(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? 

 N. - Porque enfim desde pequenina todas a as minhas brincadeiras eram 

relacionadas com a enfermagem e a medicina, inicialmente era para ser medicina. Na 

escola fui sempre dentro da área de saúde, depois até tirei o curso da cruz vermelha de 

socorrismo avançado, do qual já não me lembro nada. Depois no secundário era da área 

A, de saúde. Quando terminei o 12º ano concorri à força aérea, e concorri também para 

aqui para a escola, vim fazer os pré-requisitos e tudo. Mas como entrei para a força 

aérea nunca cá vim ver se entrei. 

 I. - O que a fez optar pelo outro lado? 

 N. - Porque como também tinha aquela curiosidade, como hei-de explicar de 

saber o que era a vida militar, e como tinha a possibilidade de tirar lá o curso de 

enfermagem, juntava as duas coisas. Entretanto as coisas não correram da melhor 

maneira, fui seguindo sempre, mas para a área de socorrista. E estive lá 3,5 anos e 

concorri à GNR mas também na área da saúde. Estou num posto de socorros, damos 

consultas, temos lá um médico que dá consultas, damos injecções, fazemos pensos, 

medimos a tensão arterial, temos saídas com a ambulância, porque estou no corpo de 

intervenção, temos saídas para fora, tiros, distúrbios da ordem pública. Tenho alguma 

prática de injecções vacinas, e já na força aérea também fazia isso. 

 I. - Trabalha fardada? Como? 

 N. - Farda branca, mas depois temos as divisas. Sou GNR mas passar multas… 

não sei (risos). Inicialmente nós deveríamos fazer o curso lá na escola de saúde de 

serviço militar, mas a escola está para fechar. Só lá está agora o 4º ano. Eu tinha 

previsto fazer o curso lá. 

 I. - Que outros tipos de experiências já teve com este contexto da saúde? 



 N. - Já tive internada porque tive um acidente. Tive internada foram 5 ou 6 dias, 

depois, uma ano mais tarde fiz uma cirurgia plástica e depois tenho feito mais mas é 

com anestesia local. Tinha 18 anos. 

 I. - E acha que isso de alguma maneira contribuiu para a sua opção 

profissional neste momento?  

 N. -  Era um interesse que já vinha de anteriormente. 

 I. - Como descreveria o trabalho do enfermeiro no dia a dia. 

 N. - Era a questão dos cuidados de saúde, sei lá… não sei mais… 

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

 N. - Eu acho que é uma boa imagem, por exemplo: Quando se chega ao hospital 

o primeiro contacto é com os enfermeiros. Pronto agora fazem aquela triagem, primeiro 

é com o enfermeiro e depois é que vai para o médico. Nos centros de saúde também 

quem está mais por dentro são os enfermeiros. Os médicos estão nas consultas mais 

propriamente ditas. 

 I. - Em que contextos gostaria mais de trabalhar? 

 N. - De instrumentista num bloco operatório. Lá na GNR não tenho muita 

possibilidade porque o bloco penso que é só para coisas com anestesia local e vai fechar 

vai sofrer uma reestruturação, não sabemos se vai ficar a funcionar ou não… 

 I. - E a questão da empregabilidade? Como é daqui a 4 anos? 

 N. - Sim vou ter, é suposto, se correr tudo bem, porque sou do quadro. Nós 

terminamos o curso e ficamos do quadro daí a 9 meses. Depois há várias especialidades. 

eu pertenço ao quadro d saúde e depois quando acabar o curso continuo na GNR, 

durante estes 4 anos é que não, mas tenho as regalias todas como se estivesse no activo. 

Não tenho que trabalhar. Estes 4 anos é que são mesmo para estudar. 

 I. - E como é isto de estudar com colegas mais novos, uma vez que a maior 

parte deles tem 18 ou 10 anos? 

 N. - É assim, não acho que... a idade não é um impedimento, sinto-me jovem, às 

vezes no meio deles às vezes até passo assim um bocadinho despercebida. 

 I. - Pensou sempre na enfermagem?  

 N. - Pensei sim, como medicina as médias são muitos altas. 

 I. - Se pudesse ter feito medicina, teria ido para medicina? 

 N. - Sim, teria, que eu gostava. 

 I. - Os enfermeiros trabalham enquanto enfermeiros com outras equipas, 

que outras equipas pensa que trabalham com os enfermeiros? 



 N. - Os auxiliares de enfermagem, os médicos… 

 I. - E como são as relações entre eles? Como se estabelecem elas? 

 N. - Eu acho que tem que haver relações. Da ideia que eu tenho quando eu estive 

a estagiar no hospital da força aérea, assistíamos à mudança de turno. Havia uma 

comunicação, o que é que se fez e o que não se fez em relação aos doentes que estão 

internados. Tem que haver uma certa comunicação, para as coisas funcionarem. 

 I. - É da GNR, e daqui a 4 anos passa também a ser enfermeira? mas acha 

que pode sair daqui diferente em alguma coisa? Alguma área em que pense que 

pode desenvolver competências? 

 N. - Não... só se for em relação ao conhecimento vou ter mais algum 

conhecimento do que tenho agora, posso ter já alguma experiência, mas falta-me a 

teoria.  

 I. - Uma imagem ou um objecto que associe em particular à enfermagem? 

 N. - Uma seringa 


