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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.3.: Representações sobre a profissão 
 Sub - CATEGORIA B.4.3.3: Competências do enfermeiro 
505 Eu acho essencial que o enfermeiro saiba fazer duas coisas, que não são duas, que vêm sempre 

juntas, que é escutar e observar - ver a sério… porque a partir daí acho que 90% de tudo o que 
é necessário vem. Outra coisa é o conhecimento, sem conhecimento não há bom enfermeiro, 
há o enfermeiro vai fazendo coisas e que pode criar um risco para a pessoa muito grande. 

505 Em primeiro diria todas as necessárias para… e que mais de adeqúem ao serviço que esteja 
a… ou seja, por exemplo, é essencial ter conhecimentos anatómicos, fisiológicos, químicos, 
farmacológicos para não haver erros terapêuticos 

505 Ao mesmo tempo também é necessário ter conhecimentos também ao nível da psicologia, 
antropologia, sociologia também para integrar o outro contexto, tal como também é preciso a 
parte da relação, porque também são não houver uma boa relação também não vale a pena, 
porque a pessoa não vai aceitar os cuidados, mas essencialmente, e também muito prioritário, 
seria então os conhecimento anatómicos, fisiológicos… pelo risco. 

308 (...)  os enfermeiros têm que ser pessoas que têm de estar um bocado abertas, dizer tudo não é? 
Compreender as pessoas, compreender coisas que pessoas normais se calhar não estão assim 
tão dispostas para aprender. 

308 Sim e de compreensão dos outros mesmo, daquela coisa, mesmo que nós não concordemos 
com aquilo que se calhar vamos dizer à pessoa ou por exemplo se não concordamos com o que 
aquela pessoa anda a fazer mas temos que compreender que aquela pessoa tem razões para 
perguntar aquilo ou fazer essas coisas. 

310 São tantas… Capacidades: comunicar, estar…conseguir estabelecer uma relação com a outra 
pessoa, eu acho que nisso não tenho assim grandes dificuldades, quer dizer, também depende 
da situação não é? Mas, no geral, não sou uma pessoa muito difícil de relacionar. Observar, 
também é muito importante…(pensa) também acho que não me saio mal.  

310 Quando olho para uma pessoa tenho que observar, para além do corpo dela e todo o seu 
estado, tenho que observar a sua expressão, o meio que o rodeia, os familiares, quando vão às 
visitas, por exemplo. (pensa) Ou, por exemplo, um enfermeiro de comunidade que vá a casa 
das pessoas, observar todo o meio onde ele vive, ver mais ou menos quais são as suas 
actividades. 

311 Em que áreas... eu acho que o enfermeiro tem conhecimento um pouco de tudo apesar de... não 
aprofundar muito, mas tem um conhecimento um pouco de tudo (hesitação)… Como é que eu 
vou explicar isto…(pensa) 

311 Lidar com o corpo humano, principalmente a área, o enfermeiro tem muito, muito 
conhecimento sobre essa área. Eu acho que é importante e é isso que as pessoas precisam. Não 
só de tratar dos orgãos ou de tal patologia, mas também de cuidar da pessoa psicologicamente 
porque isso ajuda na recuperação, que é importante. 

319 E isso é fundamental, temos que estar centrados na pessoa. A pessoa não é só aquela ferida, 
aquela doença que tem, aquela patologia, não! Porque se nós tivermos focados apenas naquela 
patologia pode-nos surgir outra por não darmos atenção a tudo.  

519 O acompanhamento que nós fazemos, sobretudo o empowerment que nós damos às pessoas, 
capacitá-las para elas serem autónomas e conseguirem-se safar quando nós não estamos 
presentes. 

519 Sim… Tem de ter abertura, tem de ser capaz de empatia, todas essas capacidades  
519 também, tem de se conhecer a si próprio e saber quais as suas dificuldades e as suas lacunas, 

para quando não é capaz de fazer contactar outro colega que o possa fazer e tem de ser 
sobretudo uma pessoa com muita abertura e disponível, muita disponibilidade também. 

320 Primeiro, tem a ver com o físico, com a avaliação física da pessoa, estar sempre atento a 
qualquer falha na integridade física da pessoa, depois tem a componente social e emocional 

321 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…  



522 Capacidade de gerir situações diferentes e gerir em nós próprios… conseguirmos… em nós 
próprios na… para conseguirmos estar bem…para estarmos bem com as pessoas temos de 
estar bem connosco e temos de gerir todos os problemas que se vão deparando à nossa frente, 
mas isto é a maior parte da enfermagem… 

522 Trabalhar com pessoas requer… de nós próprios requer sensibilidade, requer atenção, requer 
muita… muito estofo da nossa parte, porque nos vamos deparar… e lá está é outra coisa, não 
há uma situação, nem há duas… há milhares de situações diferentes, todas as situações são 
diferentes. 

522 Para já devemos ver uma pessoa que não está ali com medo, que está ali a fazer o trabalho para 
o qual está a desempenhar.  

522 Uma pessoa que tenha essa postura de profissional, de saber o que está a fazer, saber estar 
naquele está sítio e de abordar as pessoas com educação - também é uma coisa que vejo 
constantemente ao longo do tempo, e acho que também é uma das grandes partes, que é essa 
da própria educação às vezes de certos profissionais e acho que isso é algo que devia estar… 
que devia ser evidente…  

522 e prontos já falei da postura, já falei… e a própria vivência do enfermeiro dentro do… com 
toda a equipa de enfermagem, com toda a equipa multidisciplinar, porque eu vejo muitas vezes 
os enfermeiros ou a “rebaixar” … não é a “rebaixar”…e vejo outros que tem mesmo 
aquela…porque sabem do que estão a falar e falam como se fosse de igual para igual, está a 
perceber? 

522 para já é saber o que está ali a fazer, o que é a enfermagem e mediante isso ter a 
disponibilidade para agir como tal, para agir como enfermeiro, o que a profissão requer… 
nomeadamente de… 

324 Mas pronto acho que também depois vai requerer muito da parte individual de cada um, essa 
responsabilidade que eu falo, porque sinto que no decorrer do ano acho que falhou muita coisa 
neste ano 

 


