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Entrevista 525 - Bernardo 
 

(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? 

B.- A ideia sobre isto evoluiu bastante, a perspectiva que eu tinha de enfermagem não… 

era uma perspectiva muito minimalista, aquilo que nós estamos habituados um pouco a 

ver aí, muito pontualmente, felizmente eu nunca tive problemas de saúde, nem 

familiares com problemas de saúde, portanto, em termos de enfermagem nunca tive 

assim grandes contactos. Neste momento, sinto que a minha opinião em relação à 

enfermagem, à profissão de enfermagem, evolui bastante com o curso e principalmente 

com os ensinos clínicos, que é onde eu sinto que a experiência de… que o aprender à 

cerca da profissão de enfermagem tem… tenho aprendido mais. 

I.- Em que é que acha que pode ter um papel que antes não tinha? 

B.- Posso ter um papel muito mais importante ao cuidar das pessoas do que aquele que 

eu tinha, porque tinha um bocado aquela ideia que toda a gente tem - as injecções, é os 

pensos e, pronto, fica tudo por ali. 

I.- O que é acha que pode fazer diferente disso? 

B.- Agora, acho que posso, dependendo dos casos, ver uma família, promover o bem 

estar daquela família, ajudar aquela família de alguma forma, dando-lhe indicações e 

informações que são pertinentes para eles e que os possa ajudar numa determinada 

situação. 

I.- Como é que acha que socialmente a Enfermagem é perspectivada? 

B.- Eu acho que é vista de duas formas, por dois tipos de pessoas diferentes… porque 

aquelas pessoas que usam mais regularmente os Serviços Nacionais de Saúde têm uma 

perspectiva completamente diferente do que é a Enfermagem e do que é ser Enfermeiro, 

aquelas que, como eu anteriormente, não usavam ou não tinham um contacto tão 

próximo têm a tal perspectiva minimalista, que é só as injecções e os pensos e fica-se 

por ali, não há mais nada, acho que há pessoas… aquelas que usam mais o Centro de 

Saúde, estou a dizer agora o Centro de Saúde que é onde eu tenho estado mais tempo, 
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conseguem perceber que o Enfermeiro lhes pode dar um suporte maior do que apenas 

fazer curativos e dar injecções.  

I.- Com que outras equipas trabalha o Enfermeiro? 

B.- Equipas médicas, não é? Equipas de reabilitação, de fisioterapeutas, de sala de 

operação. 

I.- Como é que os enfermeiros se relacionam com os outros profissionais? 

Trabalham em equipa? 

B.- Eu tenho experiências um bocado diferentes, nalguns casos tenho experiências em 

que os enfermeiros são vistos como enfermeiros e como parte integrante da equipa, 

pessoas que têm opinião… 

I.- Existem alguns contextos onde isso acontece? 

B.- No caso do Serviço de Obstetrícia, por exemplo, foi onde eu senti mais isso, dava-se 

muita importância à opinião dos Enfermeiros, àquilo que os Enfermeiros diziam. Onde 

estagiei no Serviço de Nefrologia também, também senti um bocado que para os 

Médicos os parâmetros que eram dados e as indicações que eram dadas por parte dos 

enfermeiros que eram bem aceites e eram toleradas e as decisões, a partir daí, eram 

tomadas com essas informações. Por outro lado, em determinados sítios por onde passei 

sinto que, nomeadamente em Centros de Saúde, principalmente, é onde eu sinto mais 

isso, que existe uma… parece que… uma menor integração dos Enfermeiros no resto da 

equipa, parece que não o vêm como um profissional de saúde e que também tem uma 

opinião válida. 

I.- Quais os factores que podem estar relacionados com o facto de alguns 

Enfermeiros terem essa inserção e outros não? 

B.- Dois pontos principais: primeiro, é um bocado a submissão dos enfermeiros perante 

o profissional de saúde, nomeadamente os Médicos… perante os Médicos têm uma 

grande posição de submissão, por outro lado, e aliado a essa submissão, do outro lado, 

os Médicos, também acharem que têm uma posição superior aos Enfermeiros e que a 

opinião deles é que é… e que os Enfermeiros são submissos a eles, portanto, acho que 

por aí, a própria submissão dos Enfermeiros, influencia muito essa parte, porque 

também vejo Enfermeiros que também são um bocadinho mais da velha guarda, se é 

que posso dizer isto, que têm outra perspectiva e têm outra maneira já de pensar, de ver 

e de se relacionarem com as pessoas e se têm uma posição a tomar tomam, 

independentemente de quem… defendem aquilo que acham que é o correcto. 
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I.- Com quais destas posturas é que se identifica mais? 

B.- Neste momento, enquanto aluno, tento me identificar um pouco com a… sinto que 

tenho que me identificar com a parte submissa, como aluno. No futuro, como 

profissional de enfermagem, é muito cedo para falar mas a minha posição não é, de 

todo, essa da submissão porque acho que somos profissionais como os outros, portanto, 

e a nossa opinião é tão válida como os outros, dentro da nossa área de competências, 

obviamente. 

I.- Os militares vivem num contexto muito hierarquizado e no contexto dos ensinos 

clínicos vive-os de uma maneira diferente em relação aos outros alunos? 

B.- Um pouco, um pouco. 

I.- Porquê? 

B.- Porque muitas das vezes… porque nós, principalmente, já estamos com uma com 

uma… com um “calo” um bocadinho diferente, nós já temos um bocado a perspectiva 

de trabalho, nós já temos um trabalho, já temos a experiência profissional, já temos 

experiência com hierarquias… e acho que por aí, pelo menos, e falando em mim 

especificamente, eu sinto que… existem hierarquias temos que as respeitar, tudo muito 

certo, mas que… mas que se nós temos algo a dizer e se temos uma posição a defender 

que a podemos a defender na mesma, dentro das normas, sem faltar ao respeito a 

ninguém, obviamente, e sem querer ultrapassar ninguém. 

I.- Não é um factor constrangedor a afirmação da posição, pelo facto de ter uma 

vivência militar? 

B.- Não, não sinto isso, pelo contrário. 

I.- Se tivesse que descrever a alguém, que não conhece a profissão, as áreas de 

actuação da Enfermagem, o que é que diria? 

B.- Mas em que contexto, no contexto comunitário ou no contexto normal? 

I.- No contexto em que foi “banhado”… 

B.- Bom, eu diria… 

I.- Trabalhou no Serviço de Saúde? 

B.- Não, não trabalhei no Serviço de Saúde mas tendo em conta o posto da 

especialidade que eu tinha também tinha a superioridade… as coisas processam-se um 

pouco da mesma forma. 
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I.- Dimensões nobres da enfermagem… 

B.- Eu diria mesmo o cuidar da pessoa, mas o cuidar da pessoa… mas de uma forma 

muito ampla, não aquele cuidar que as pessoas estão habituadas de, mais uma vez, e 

passo a redundância, das injecções e dos pensos. Cuidar dando… não consigo explicar 

muito bem… cuidar de uma forma… agora falta-me (risos)… de uma forma 

holística,pronto, só me ocorre a palavra, pronto. Cuidar de uma forma holística, olhar 

para a pessoa e ver pessoa como um todo e não só a pessoa, ver também todo o 

background que existe por de trás da pessoa, não é? A sua família, as suas condições de 

habitabilidade, as sócio-económicas, etc., tudo isso e avaliar… avaliar a pessoa nesse 

todo e então a partir daí fazer… estabelecer intervenções para problemas que 

detectamos e que identificamos… e estabelecer intervenções de modo a colmatar ou 

minimizar esses problemas, que podem ser vários aspectos, não só físicos mas como 

psicológicos também. 

I.- Diz-se, frequentemente, que existe uma grande discrepância entre a 

enfermagem teórica e a enfermagem prática. Como é que reage a esta afirmação? 

B.- Concordo plenamente porque com o que tenho visto nos ensinos clínicos, o que nós 

damos… a ideia que eu tenho é o que nós damos um bocado na teoria, às vezes, é um 

bocado a forma utópica da Enfermagem e que depois na prática nós não conseguimos 

aplicar muitas das vezes ou não conseguimos ir por aí por contingências dos recursos ou 

do horário laboral ou seja do que for… principalmente, nos recursos, eu noto mais nos 

recursos porque, por vezes, somos muito poucos para muita gente e, por vezes, aquela 

utopia que nós temos de estar ali e fazer… passo a expressão do “mão na mão”, não é 

muito fácil, dá para fazer, é possível fazê-lo mas não tão… não permanentemente, sinto 

que é mais pontualmente que se consegue fazer isso. 

I.- Como reage quando é confrontado com situações que foram leccionados de uma 

forma e quando está em contexto clínico não as pode fazer exactamente como 

aprendeu? 

B.- Depende um pouco das situações, não é? Se for algo que eu consiga aplicar de 

acordo com aquilo que aprendi na teoria, normalmente, defendo aquilo… defendo 

aquilo que foi dado na teoria e, claro, fundamentando sempre, não é só dizer que é 

assim porque é assim, fundamentando e, lá está, como estou na posição de aluno, se 

houver permissão por parte do orientador para que eu faça dessa forma, faço, se não 

houver permissão, se ele continuar a achar que não, que é melhor da maneira dele ou 

que ele sabe ou que ele faz, tenho de me adaptar, pronto. 
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I.- Quando diz que tem de ser “adaptar” quer dizer o quê? 

B.- Submeter (risos) à opinião dele e pronto… que, por vezes, é também… depois 

também existe o oposto que é eu tentar perceber se sei uma coisa na teoria, chego à 

prática e dão-me uma fundamentação de fazerem de maneira diferente e o porquê e eu, 

pronto, se achar que realmente…ponderando a situação e se achar que realmente essa 

maneira será mais eficaz ou melhor, tomo-a como… 

I.- O que acha que está diferente em si desde que entrou neste curso? 

B.- Enquanto pessoa estou um bocadinho mais desperto para os… para…como é que 

hei-de explicar, para lá da parte física das pessoas, tento procurar as pessoas, às vezes, 

dou por mim a perguntar, às vezes, coisas que no 1º ano era impensável. 

I.- Por exemplo? 

B.- Saber como é que, por exemplo, como é que… se está tudo bem, por exemplo, em 

casa, como é que estão as coisas, se for a pessoa pela primeira vez tentar saber mais 

sobre o background da pessoa, saber o que é que a rodeia, qual é o ambiente em que ela 

se encontra inserida, para tentar perceber e até adaptar as intervenções a essa pessoa e as 

sugestões, as informações que se dão e conselhos sobre cuidados alimentares, hábitos 

alimentares, tentar perceber primeiro como é que aquela pessoa está inserida num 

determinado ambiente e então… 

I.- O que é acha que pode continuar a trabalhar em si para ser um Enfermeiro que 

tem como ideal? 

B.- Para mim acho que o que eu tenha mais dificuldade, ainda, é em termos 

comunicacionais… por exemplo, se não for uma consulta, por exemplo, de vigilância, 

sinto-me mais à vontade para falar com as pessoas porque estamos a li sentados e é só 

para aquilo que estamos ali, um bocado para conversar, por exemplo, numa sala de 

tratamentos, fazer um penso ainda sinto muita dificuldade, a menos que a pessoa já lá vá 

pela segunda, terceira, quarta vez, aí já me sinto mais à vontade e começo a falar… e 

também já vou conhecendo um pouco a pessoa e já vou tendo… arranjando pontos de 

interesse ou de conversa para conseguir falar com as pessoas porque de outra forma a 

primeira abordagem, quebrar o gelo, é sempre mais complexo. 

I.- Mas já melhorou esse aspecto? 

B.- Sim, já melhorei, já melhorei. Sinto que já melhorei mas ainda assim sinto que 

posso melhorar muito mais… tenho muito mais para melhorar. 
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I.- Quais os momentos que considera importantes, ao longo destes quatro anos, 

para o seu desenvolvimento profissional? 

B.- Alguns momentos em sala de aula, com partilha de experiências e com 

determinados professores, em que, lá está, fazem um pouco a ligação… que eu sinto 

muito essa necessidade de fazer muito a ligação da teoria à prática, não é só chegar ali 

despejar a teoria e depois chegamos à prática, ao ensino clínico em que vamos, sem ter 

qualquer noção, sinto muito essa necessidade e faz-me ver as coisas porque, às vezes, 

nós vemos a teoria e olhamos para aquilo e achamos que aquilo era o melhor, não faz 

sentido nenhum, mas depois quando é explicado com um caso prático torna-se mais… 

tornou-se para mim mais fácil e fez-me dar um pouco um clique. Depois as próprias 

vivências de ensinos clínicos. 

I.- Pode explorar essa ideia mais um pouco, dos momentos importantes em aula? 

Falou de alguns professores… 

B.- Sim… Alguns professores, em particular, como já têm alguma experiência e algum 

background, conseguem articular muito bem a teoria com a prática, então, conseguem-

nos explicar muito bem, estão a dar a teoria mas ao mesmo tempo estão 

automaticamente a articular com a prática. 

I.- O que é que esses professores terão de diferente? 

B.- Não sei, se calhar, até têm uma perspectiva mais… se calhar, eles também têm… eu 

como sinto essa necessidade, eles, se calhar, também quando foram alunos, quando se 

tiveram a formar, também sentiram essas necessidade e, provavelmente, eles acabam, 

agora porque estão agora no papel de professores, porem-se no lugar de onde já tiveram 

e, então, passam a sua experiência e fazem essa articulação, penso que será por aí. 

I.- O comportamento desses professores teve impacto e porque é que o dos outros 

professores não teve?  

B.- Não tem impacto porque parece-me um bocado, às vezes… peço desculpa pela 

expressão, mas é um bocado obtuso porque é… “…temos a teoria… isto é a teoria e a 

prática, agora, estudem, vão para casa, estudem e depois hão-de ter tempo para explorar 

isso…” 

I.- Quer falar, então, dos ensinos clínicos? 

B.- Os ensinos clínicos é o habitual, não é? As nossas vivências… é como estamos na 

prática e acho que é quando também um pouco como… não digo que é tudo com a 

prática, precisamos da teoria, mas… e de alguma fundamentação teórica mas é com… 

grande parte da nossa evolução sinto que é mais com a prática porque o contacto mesmo 
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com as pessoas, o contacto directo com… a partilha com os outros profissionais, pronto, 

sinto que consigo evoluir mais…  

I.- Em termos profissionais… 

B.- Exacto. 

I.- Quais as pessoas que foram importantes neste percurso de quatro anos? 

B.- Bom… nos locais de estágio, em termos de orientadores, pelo apoio que muitos nos 

dão e, infelizmente, o não o apoio que, às vezes, muitos também não nos dão… mas que 

em vez de “amarrar um pouco o burro” e fazer [imperceptível] ou então aproveitar 

aquela experiência para “eu não quero ser assim, eu não devo ser assim” e, então, 

evoluir por mim. Alguns orientadores escolares e depois ao nível dos professores…  

I.- Pode indicar particularidades do seu desempenho que torna o seu impacto mais 

importante? 

B.- Eu… destaco mais o deixarem… em termos de… por exemplo, autonomia… 

darem-nos autonomia… inspirarem-nos, nem diria inspirarem, mais instigarem 

confiança e deixarem-nos à vontade e não serem aquele tipo “carrasco”, que anda ali 

atrás, porque isso acho que é muito pior, eu sinto que é muito pior, pelo menos no meu 

caso, não gosto nada que me façam isso (risos). 

I.- Teve estágios com docentes presenciais e estágios sem docentes presenciais, da 

sua experiência, o que é que acha sobre isto? 

B.- Eu nos presenciais, felizmente, tive muito boas experiências… digo felizmente 

porque, tal como eu já disse, eu sou uma pessoa  que gosto que… não é não vigiar 

é… o tipo de comportamento… acho que… aceitar como aluno, não ter aquela relação, 

aquela postura antiga de professor e aluno, não, têm quase uma postura tu cá, tu lá, 

quase… não é por... pelo tratamento pessoal, pelo contrário, sempre foram muito 

cordiais e profissionais mas o à vontade é completamente diferente. Eu sinto que… digo 

felizmente porque isso para mim, de certeza, que me permitiu evoluir muito mais do que 

se tivesse calhado com um orientador e que é muito rígido, recto e “ é aquilo e aquilo 

mesmo”. 

I.- Pode falar um pouco da sua experiência na orientação? 

B.- Felizmente tive orientadores que me permitiram…  

I.- Essa autonomia, esse espaço? 

B.- Exactamente… permitiram essa autonomia, esse espaço e é certo que nesses ensinos 

clínicos também consegui crescer muito porque, lá está, sempre que eu errava… não era 

errar, uma maneira de dizer, não errar… pronto, erra-se o que se errava… mas sempre 
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que se errava não era visto como “um alvo a abater” só por causa disso, não, era… 

tinham sempre um comportamento de compreensão e perceber a minha posição, 

perceberem que são alunos, que estão aprender e é normal que não saibam fazer… 

I.- Acha útil os professores estarem presentes nos estágios, como nos primeiros 

anos? 

B.- Essa é uma pergunta um pouco complicada… 

I.- Porque? 

B.- Porque, lá está, depende do tipo de orientador… porque se for orientadores deste 

género, penso que é muito benéfico em termos presenciais, que é muito benéfico, muito 

benéfico mesmo, se forem o outro tipo de orientadores, muito pelo contrário, porque eu, 

por acaso, em estágios não presenciais tive um ou outro orientador que era assim e eu 

só, quase “pus as mãos” a Deus, ao céu, por não ter um estágio presencial do que 

presencial porque sabia que ia sofrer muito com isso (risos). 

I.- É de longe? 

B.- Não, era daqui da margem sul, da zona de Almada, agora, actualmente, é que estou a 

viver em Peniche. 

I.- Ia a casa? 

B.- Sim, sim. 

I.- Fez Erasmus? 

B.- Não, Erasmus não. 

I.- Esteve em Cuidados Intensivos?  

B.- Não. 

I.- Essa área atrai-o? 

B.- Atrai-me porque é… porque é uma parte… uma componente mais técnica, que é a 

minha área de preferência, que tem as partes mais técnicas. 

I.- Teve ensinos clínicos no Hospital ou no Centro de Saúde? 

B.- Tive. Tive um de Saúde Mental que foi na [imperceptivel], na Base Naval do 

Alfeite, no Centro Reabilitação. 

I.- Onde tem enfermeiros? 

B.- Tem, tem. 

I.- Em relação ao mercado trabalho, insere-se num grupo especial – militar. Já tem 

empregabilidade garantida? 

I.- Exacto. 

I.- Já sabe para onde vai trabalhar? 
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B.- Não, neste momento, ainda não. 

I.- Mas vai trabalhar? 

B.- Vou, vou, garantidamente (risos). 

I.- É de que ramo? 

B.- Da Marinha. 

I.- Se pudesse escolher, qual a área que privilegiaria? 

B.- Privilegiaria uma área mais técnica, uma parte mais técnica. 

I.- Pode dizer um contexto… 

B.- Para já não tenho experiência de Urgência mas sinto que, pronto, do pouco que já 

demos, que falamos, sinto que, eventualmente, é uma área mais do meu interesse, uma 

Urgência, uma Unidade de Cuidados Intensivos também, eventualmente. No centro de 

Saúde… 

I.- Embora sejam experiências que não teve até agora? 

B.- Exactamente. Embora sejam experiências que eu não tive. Mas eu sinto mais isto 

porque em contexto de Centro de Saúde a parte que mais me atrai é a parte de Cuidados 

Domiciliários, Salas de Tratamentos e assim, pronto… 

I.- O que é que o atrai nos cuidados domiciliários? 

B.- O ir a casa das pessoas, contactar com elas lá e tratá-las no seu ambiente… 

I.- Muitas vezes é relatado como seja um impacto o ir a casa das pessoas… quer 

falar sobre isso? 

B.- Eu não… eu não considero um impacto porque desde que a gente vá com aquela 

postura que temos de respeitar o outro porque estamos a entrar naquilo que é deles. 

I.- Nas primeiras vezes sentiu algum impacto? 

B.- Não, não senti assim… fiquei contente por fazer aquilo e gostei imenso mas não 

teve assim um impacto em particular. 

I.- Faz parte dos seus planos futuros efectuar outras formações? 

B.- Sim, eu tenho planos… ou perspectivo, planos não tenho porque, neste momento, 

não tenho nada em concreto mas perspectivo depois continuar a fazer formações e 

aprofundar alguns conhecimentos, em determinadas áreas. 

I.- Em que área é que gostaria de aprofundar os conhecimentos? Tem alguma ideia 

sobre isso? 

B.- Não, sinceramente não… mas, mais uma vez, seria uma área um pouco mais 

técnica, de Emergência, de Urgência porque para mim, na minha profissão, será algo 
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que… pessoalmente eu gosto e em termos profissionais será algo que me será favorável 

também. 

I.- Quais as áreas que considera que, em contexto escolar, deviam ter sido mais 

aprofundadas e que se revelaram lacunas na prática? 

B.- Por exemplo, ao nível da Farmacologia, senti que nós ficamos um pouco mal 

preparados…muito mesmo… muita da Farmacologia que eu sei, neste momento, foi 

fruto dos ensinos clínicos e ter que saber aquela medicação, lá está, se não sabemos o 

que é que é.. 

I.- Porque é que foi insuficiente a abordagem da Farmacologia? 

B.- Eu penso que a cadeira não foi… isto foi no processo da mudança, não é? E nós 

apanhámos a Farmacologia logo no 1º ano da ESEL, quer dizer, 1º, 2ºano 

supostamente… e eu acho que, pelo menos o que vejo, pelo que via dos anos anteriores, 

como tive contacto com os anos anteriores, que o curso, a cadeira, não foi bem 

estruturada, não foi bem adaptada para ter tantos alunos ao mesmo tempo. 

I.- Não existiu outros momentos no curso em que a Farmacologia pôde ser 

abordada? 

B.- Sim, sim, no caso da Saúde do Adulto, por exemplo, de Patologia de… 

I.- [imperceptivel]  

B.- Não, o que eu queria dizer é que ela podia ter sido abordada também aí e que não 

foi, ou melhor, não foi tão abordada. 

I.- Para além da Farmacologia, existiu outra dimensão? 

B.- Eu penso que, na minha opinião, o curso está a tomar um caminho um pouco… na 

minha opinião, errado… na minha opinião, penso que está a tomar um caminho um 

pouco errado porque se está a virar muito para a parte social, sociologia, psicologia e… 

também é importante, são casos importantes e acho que aquilo que argumentam de “ ah, 

isto o que interessa é saber as teorias das técnicas e etc.”… 

I.- Quem é que dizia… 

B.- Muitos professores…  

I.- Continue… 

B.- “… as teorias das técnicas porque depois a prática vocês depois vão ter muito tempo 

para aperfeiçoar, para praticarem, para tirar a prática..”, acho que muitos desses 

professores também se esquecem é que depois de nós sairmos daqui vamos para o 

mercado de trabalho e no mercado de trabalho vão-nos exigir, como enfermeiros que 

somos, que nós saibamos ou que no mínimo façamos o mesmo que eles e que tenhamos 
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os mesmos conhecimentos que eles e a mesma destreza ou, não digo a mesma, mas uma 

destreza muito próxima da deles. 

I.- Porque é que acha que isso acontece? 

B.- Na minha opinião, parte também um pouco da profissão dos professores porque são 

só… muitos deles são só professores e já são professores há muitos anos – teoria, teoria, 

teoria – já estão um pouco afastados da prática, não têm, se calhar, já tanta noção ou 

tanto contacto com a realidade, com aquilo que realmente é necessário, que se impõe, 

porque a teoria é boa mas… e é necessária mas nesse campo o contacto com as pessoas, 

eu penso que aí, é uma coisa que podemos aprofundar mais na prática e não na teoria, 

eu acho que nos interessa mais termos técnicos, eu sinto que nós como alunos temos 

sido um pouco menosprezados, ultimamente, nos últimos anos, porque em relação a 

isso… porque nós não saímos preparados. Eu tive casos de… em que tive de explicar, 

no 3º ano, numa prática, confrontar-me “… mas, então, tu não sabes fazer isto?” e eu “ 

não demos”, não digo o não demos mas “…demos em teoria mas a prática não temos, 

não sei executar, vou ter de aprender agora a executar, não sei fazer…” 

I.- Quer mencionar algum aspecto concreto? 

B.- Puncionar, por exemplo, puncionar (risos). 

I.- Como é que acha que vai ser o processo de começar a trabalhar? 

B.- Eu acho que vai ser um processo um pouco difícil, mais uma vez, em relação a 

preparação porque sinto que nós não… se bem que nós agora, indo um pouco à parte da 

escola, nós, neste momento, já vamos ter uma pós-graduação de Emergência e 

Traumatologia e, para nós, enquanto militares, para nós vai ser muito importante. 

I.- Para todos os militares? 

B.- Para todos os militares. Nós estávamos a sair muito mal preparados nesse campo. 

I.- Com que ideia é que ficou? As pessoas não têm esse curso e…? 

B.- As pessoas não têm esse curso e conseguem… têm umas noções completamente 

diferentes porque nós… quer dizer, a Emergência Médica, mas também não temos, 

acabou… não temos nada… temos a quelas… temos um pouco, como é que é? Temos 

um dia, não é? Um dia não, temos uma manhã sobre Emergência Médica e opcional, 

ainda por cima. 

 

 

 


