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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.1: Representações sobre a imagem social 
3.03 Acho que é pouco reconhecida. A enfermagem acho que ainda é muito pouco reconhecida e 

muito pouco valorizada.  
3.03 Pouco reconhecida da parte da sociedade. Da parte dos utentes que estão no Hospital 

internados, em estágio pelo que percebi eles realmente valorizam, porque quer dizer, nós é 
que estamos lá com eles e cuidamos deles. Mas as pessoas que não têm essa experiência, e 
ainda bem que não têm, não têm a noção que o enfermeiro acompanha muito os utentes. 

3.03 Talvez pelo estatuto que a sociedade atribui ao médico e ao enfermeiro. Ainda há muito a 
ideia do enfermeiro ajudar o médico e ser auxiliar do médico e isso é uma coisa que está 
totalmente ultrapassada. Só quem quer é que só está ali para ajudar o médico porque a 
realidade não é essa. Eu acho que há muitas pessoas que têm essa ideia.  

3.03 Só acontece se nós deixarmos. Se nós enquanto enfermeiros deixarmos. Portanto acho que 
depende claramente do enfermeiro. Mas, cá está... 

3.04 Eu acho que a sociedade acha que o enfermeiro é aquele que faz o que o médico manda e 
esquece-se daquilo que realmente é importante que é a comunicação, a empatia e a relação de 
ajuda.  

3.04 Acho que estão muito centrado no “o médico manda, o enfermeiro faz”.(...) Porque se calhar 
também é aquilo que eles vêem que os familiares quando vão visitar, vêem que o enfermeiro 
“ah têm que falar com o médico”, ah não sei quê, se calhar também não estão muito presentes 
como deviam estar, acho que passa também um bocadinho por ai. 

3.04 Às vezes sinto-me assim um bocado… as pessoas não têm bem noção daquilo que implica ser 
enfermeiro, estão muito tentados na visão que vêm nas televisões e… Eu... às vezes sinto-me 
assim um bocado… não sei explicar. Constrangida não é a palavra. Não consigo arranjar uma 
palavra para descrever… 

3.05 No entanto foram sempre uns chatos, imenso, “ah é só injecções”, (imperceptível)... são 
estúpidos, “Vim por” enfim esse tipo de expressões, quer dizer, no entanto também os reforço 
para outra coisa “Então agora imagina-te tu no hospital, não querias ter lá…” “Ah, pois é”, 
fazem ali aquela ponte, porque essencialmente também são pessoas de áreas muito diferentes, 
os amigos de medicina não, perceberam todos mais ao menos as razões dos outros, mas sei lá 
de letras, de engenharias, aí … 

3.05 Ou outra, claro. O factor social, a imagem social… também é um bocadinho para  
(imperceptível) é aquela imagem assim um bocadinho “está lá a enfermeira, a enfermeira faz 
assim umas coisitas mas não é essencial para a vida das pessoas”. 

3.05 Que não são essenciais basicamente.(...) Não sei, mas também já acho que está a mudar, acho 
que já está a mudar um bocadinho… Já está a mudar um bocadinho mais para o 
reconhecimento e nós o que fazemos fazer o que já fazemos agora, é tentar mostrar o que é a 
profissão de enfermagem, intervir mais directamente sem ficar à sombra dos médicos ou ficar 
à sombra de outros profissionais, ou seja mostrar o nosso trabalho e mostrar a importância 
dele. 

3.15 Toda a gente diz que a enfermagem é uma profissão muito bonita "ai gostava muito de ser 
enfermeira e assim", acho que é bem aceite. 

3.07 Eu acho que fica um bocadinho aquém... a imagem social não é assim muito por ai além 
porque a imagem social num hospital... o topo é o médico e sempre o médico depois o 
enfermeiro já é assim um bocadinho mais a baixo, em termos de padrão social não é o mais 
desejável que fosse possivelmente porque a licenciatura também não é muitos anos e o 
enfermeiro pode ainda não ser também tão reconhecido mas... depois é a tal coisa, se calhar 
também depende um bocadinho de hospital para hospital e de meio para meio porque eu 
estou num hospital e vejo que lá as pessoas trabalham lado a lado, médicos e enfemeiros, no 
ano passado estive noutro em que o médico era o topo e o enfermeiro estava a baixo. 

3.06 o enfermeiro é um bocadinho, como é que eu hei-de dizer?, um bocadinho faz tudo, um 
bocadinho tapa buracos e, tal como disse ontem, eu estive ontem numa formação sobre 
«Operação Nariz Vermelho». Os professores não entendo, mas o enfermeiro é um bocadinho, 
porque é uma pessoa que não é muito reconhecido oi trabalho e é capaz de também ser a 
pessoa que tem que… enfermagem para mim é difícil, porque não é um curso teórico, não é 
só estudar e já está.  

3.06 Lá está, a sociedade não reconhece muito o trabalho do enfermeiro, na minha opinião. É um 



bocadinho isto. Eu sei que não é só assim. Se há algum erro, acusavam sempre a pessoa que 
está abaixo na hierarquia, que há-de ser o enfermeiro. É quase sempre o enfermeiro que está 
abaixo do médico, que é um bocadinho como a sociedade vê, não é. O médico tem mais 
estudos, tem mais anos académicos e, no entanto, está acima dos auxiliares, mas é o 
enfermeiro que é o responsável pelo que fazem os auxiliares. 

3.09 Acho que continua a mesma, que os enfermeiros são auxiliares do médico, é à semelhança do 
que os auxiliares de acção médica são auxiliares do enfermeiro há..por assim dizer uma 
pirâmide, há essa ideia acho eu.  

3.09 Porque acho que essa ideia vem já de há muitos anos, vem da história de enfermagem, da 
história de medicina, e do passado porque antigamente eram as mulheres que eram 
enfermeiras e eram as amantes dos médicos, acho que vem essa ideia. Tem se vindo a 
desconstruir, agora com o tempo, há pessoas que pensam que mesmo enfermagem é o que é, 
não é só sermos empregadas dos médicos, mas ainda há muitas pessoas que têm essa ideia, 
como aquela ideia que a minha avó ainda tem que eu vou usar chapéu, aqueles chapéus que 
não se usam há anos,  os caps, mas essa ideia continua sempre. 

3.09 E as pessoas por exemplo eu vejo em vários contextos de ensino clínico confiam mais no 
enfermeiro para dizer certas coisas quando o médico não está presente, mas quando o médico 
chega parece que chegou uma autoridade, o papa, ou assim. Acho que há essa ideia. 

3.08 Continuam a passar a ideia que os enfermeiros não fazem muito que são os criados dos 
médicos, principlamente amigos meus, que não são bem amigos, não é? Mas pronto, colegas 
que continuam a dizer “ Ah, enfermagem, vais ser quê, maqueira?”, aquelas bocas ainda 
cheias de preconceito.  

3.08 Não sei, se calhar pelo que veêm nos hospitais ou pensam que veêm nos hospitais ou por 
estarem um bocado descontentes  com tudo um bocado no geral acho que acabam por achar 
mal de tudo e que está mal e que os enfermeiros deviam fazer mais e “Andam sempre a 
reinvidicar mas também não fazem nada” “E tem horas dos... (imperceptível) trabalham uma 
noite e ficam não sei quantas...” pronto ainda há aquelas coisas na cabeça que não dá para 
explicar...  

3.08 Pois, eu acho que as pessoas que estão de fora não se apercebem, por exemplo, familiares que 
tiveram pessoas internadas e que seguiram mais de perto se calhar a vida nos hospitais e 
assim, começam a ganhar uma opinião dos enfermeiros diferente, muitas pessoas depois 
referem “Ah, a equipa de enfermagem foi espectacular, até ganhei amigos e não sei quê”, 
enquanto enfermeiros que vão lá só de vez em quando  pensam que vêem coisas que só elas 
vêem...não sei 

3.10 Dão banhos, lavam rabos(risos), dão injecções… (...) é que toda a gente, quando digo que 
estou em enfermagem: “ah e tal, já deste injecções, já mudaste fraldas?” 

3.10 (Pensa) Eu acho que há dois tipos de pessoas. Há aqueles que vêem os enfermeiros como os 
super-homens, que fazem tudo e há aqueles que desprezam os enfermeiros e dão mais valor 
aos médicos. Não reconhecem o nosso trabalho 

3.12 Por exemplo, se calhar ainda vejo um bocadinho que as pessoas vêm os enfermeiros como 
auxiliares dos médicos e às vezes é verdade, eu acho que vai depender muito do sítio onde 
nós tivermos  

3.12 Porque antigamente era assim. Ao fim ao cabo antigamente os enfermeiros faziam aquilo que 
os médicos mandavam, agora se calhar o enfermeiro tem mais autonomia até por causa da 
Ordem e tudo e pronto e é mais capaz, não só a nível instrumental mas também a capacidade 
de mostrar aquilo que aprendeu e desenvolveu. (...) eu acho que ainda se vê um bocadinho, 
depende de alguns sítios e não sei 

3.13 Eu acho que a nível da sociedade já…(pausa) a nível da sociedade acho que as pessoas já 
olham para os enfermeiros de maneira diferente, já…pelos menos no contacto que tive no 
ensino clínico, já não nos vêem só como enfermeiros, já nos vêem também como um amigo 
que está ali, alguém com quem podem falar, quando têm algum problema podem recorrer e 
sabem que está sempre lá alguém…acho que.. que a nível de sociedade está a melhorar 
muito… 

3.13 (risos) Sim, porque as pessoas têm a ideia que um enfermeiro só sabe dar injecções e fazer 
pensos… 

3.11 Socialmente, penso eu, a sociedade ainda vê os enfermeiros como auxiliares dos médicos e 
não é. Porque os enfermeiros têm tanto conhecimento como os médicos; apesar da diferença 
que existe mas eles acham que os enfermeiros não têm o conhecimento que têm, ou que nós 
adquirimos na escola, nunca sabem disso porque nunca convivem de perto para saber aquilo. 

3.11 Acham isso porque o enfermeiro ainda não tem essa autonomia, porque há pouco tempo que 



a enfermagem passou a ser como uma licenciatura, acho que é por causa disso. Para ter outra 
visão é preciso tempo, é preciso também ter uma certa autonomia no hospital porque os 
enfermeiros não estudam só a parte da terapêutica como fazem no hospital, fazem mais do 
que aquilo que fazem, penso eu. Eu acho que se eles têm um bocadinho de autonomia no 
hospital isso passa a ser visto com outra visão, o enfermeiro passa a ter outra... 

3.14 Está a mudar, acho que está a mudar, acho que já não há tanto aquele auxiliar do médico, já 
vêem a enfermagem como uma profissão mais digna e como uma profissão mais… não é 
individual, porque temos as outras profissões em si mas mais como uma profissão e não 
como uma bengala do médico ou de outra profissão qualquer, acho que está em emancipação. 

3.14 [ Está a mudar porquê? ] Talvez pela forma como os enfermeiros se comportam, como 
(hesitação) falam da sua profissão, as atitudes – são mais proactivos. 

3.16 Acho que é uma profissão, que hoje em dia, está sendo cada vez mais valorizada, tem um 
papel fundamental na sociedade dos dias de hoje… sem eles [enfermeiros], os hospitais não 
funcionam… mas, a nível da sociedade, ainda não é valorizada o suficiente, pelo trabalho que 
os enfermeiros desempenham… 

3.16 Porque já vem - como até dei nas aulas – são um bocado aspectos históricos… como o facto 
de os enfermeiros sempre terem sido subalternos aos médicos… ainda hoje há essa 
imagem… e as pessoas não estão bem dentro do assunto. Embora nas alturas em que vão aos 
hospitais seja aos enfermeiros a que recorrem sempre…não tanto aos cuidados do médico 
mas ao enfermeiro, que está mais próximo da pessoa. 

3.16 Porquê? Talvez por pensarem que os médicos são mais importantes… o trabalho que 
desempenham… não tanto o trabalho do enfermeiro não seja tão importante embora, como já 
disse, nas horas piores, quando as pessoas estão doentes, recorrem mais ao enfermeiro que ao 
médico. 

3.17 Primeiro fico escandalizado porque as pessoas cingem os cuidados de higiene e conforto, 
àquilo que é  mesmo, aos cuidados de higiene, eu vou tendo talvez mais crítica, mas eu talvez 
de uma forma já espontânea encaro aquilo como sendo algo necessário, tem um seguimento 
de qualquer coisa, está contextualizado na pessoa. 

3.18 Tem vindo a melhorar, Penso que sim, já não há aquela ideia de que os enfermeiros são 
escravos e que só limpam rabos (risos)…(...)  (risos) Sim…Não, mas acho que temos vindo a 
evoluir e estamos a ser mais respeitados, não só entre os profissionais de saúde mas também 
cá fora, no público. Isso nota-se quando eu entrei na faculdade e ouvi alguns comentários de 
vir a ser enfermeiro de “ah isso é muito bom…” e antigamente não era visto assim, era de 
forma diferente e acho que isso também nos compete a nós. 

3.18 O que é que mudou… (pensa) Eu acho que teve mesmo que mudar porque o pensamento era 
muito primitivo e nós também vamos evoluindo, com os conhecimentos vai evoluindo e 
antigamente sujeitavam-se às indicações que os médicos davam e agora nós temos 
conhecimento, que vai alargando, que vai aumentando e temos autonomia para dizer “não, 
não. Eu sei isto, sei que não é assim, não concordo, faça você”, por exemplo. Eu acho que 
vamos crescendo e vamos sendo respeitados, acho que é por aí… 

3.19 Considero que há dois tipos de pessoas e a culpa de haver dois tipos de pessoas é dos próprios 
enfermeiros. Por isso temos enfermeiros que fazem o trabalho como deve ser e temos 
enfermeiros que não fazem tão bem, ou porque não tão bem naquele dia ou alguns se calhar 
não gostam da profissão neste momento e as pessoas que estão atendidas por enfermeiros que 
prestam cuidados que elas consideram de boa qualidade ficam com uma boa ideia de 
enfermagem, as pessoas que não são atendidas por enfermeiros que estão... por exemplo basta 
apanhar um enfermeiro num dia em que ele não esteja bem, todos temos, e já ficam com uma 
ideia diferente dos enfermeiros, isto pessoas que não recorrem individualmente ao sistema de 
saúde.  

3.19 As pessoas que recorrem muitas vezes ao Sistema Nacional de Saúde essas têm uma ideia 
completamente diferente, essas já sabem que ao irem ao Centro de Saúde, ao Hospital podem 
encontrar um enfermeiro que esteja bem-disposto e que faça o trabalho como deve ser e outro 
que podem não encontrar, ou seja já conhecem essas duas vertentes, mas as pessoas que 
recorrem poucas vezes algumas acho que englobem tudo, “Ai, vamos lá e os enfermeiros as 
vezes não querem saber!” 

3.22 Tenho a ideia de que ainda há algumas ideias presas ao passado. Ideias do Enfermeiro 
empregado do médico, ideias de que o enfermeiro se calhar não passa por serviços que as 
pessoas pensam que não fazem, certos serviços mais difíceis, não queria dizer difíceis porque 
para nós depois não são difíceis. Mas que as pessoas poderão pensar, tipo...punções, punções 
não tanto.. essas coisas.  



3.22 Se calhar ainda têm muito a ideia ligada só a questões higienes e essas coisas, não estarão por 
dentro. Agora penso que cada vez como água vaga e mesmo a levar para a profissão seja 
dificil, um bocado dificil mesmo mudar, mas aos poucos e poucos que a profissão vá tendo a 
imagem que merece. 

3.20 Que eu tenha conhecimento e que as pessoas comentem é mesmo virado para os pensos e 
para injecções, ajudar o médico, estar ali com a pessoa, fazer tudo o que seja necessário para 
ajudar aquela pessoa, mas acho que ninguém pensa que os enfermeiros são intervenientes 
directos na recuperação. 

3.20 Primeiro os médicos , pensam sempre que os médicos é que curam, os enfermeiros estão lá só 
para a administração terapêutica, para ajudar a tratar o que os médicos... Acho que as pessoas 
continuam... 

3.20 Acho que está associado. Pelo que as pessoas contam ou que ouço falar, acho que está 
totalmente associado, ninguém diz que tem alguma coisa e vai ao enfermeiro, não. O que me 
contam por pessoas que estão no hospital, chamam o enfermeiro mas para o enfermeiro dizer 
qualquer coisa ao médico ou para ter ali um interveniente.  

3.20 Primeiro que tudo acho que as pessoas ainda têm um bocado de medo de lidar com os 
médicos. Primeiro chamam a enfermeira ou enfermeiro e mesmo que seja um assunto 
relacionado mesmo com o médico. Exactamente (risos).  Se eu estiver e se eles querem 
falar com o médico acho que ia comunicar a alguém para chamar a pessoa com queria falar. 
Mesmo que a pessoa não queira falar comigo, acho de certo modo estou a servir de moço de 
recados que não é essa a função, mas pronto. Mas de certo modo somos nós que estamos 
próximos do utente, como já referenciei há bocado, temos mais tempo e privilégio para estar 
com eles. 

3.20 Eu acho que as pessoas pensam que o enfermeiro não tem muitos conhecimentos que é 
mesmo assim, que o médico é que sabe tudo e que o enfermeiro só faz, só lhe compete ordens 
simples, basicamente... 

3.20 Talvez, é opinião minha que não me lembro de ouvir as pessoas falarem nisso. (suspiro). 
Acho que tem muito a ver com o hábito, com a História, como os médicos sabiam tudo, os 
enfermeiros faziam aquilo que os médicos dispensavam para eles,  que é mesmo assim. 

3.21 Eu acho que continua aquela ideia de que o enfermeiro anda pelas ordens do médico muito 
por isso. (Risos) 

3.25 Pois, socialmente a imagem é mesmo essa, é os pensos, é as injecções, são aqueles 
profissionais que estão submetidos “às ordens dos médicos”  passa um bocado por aí ,  

3.25 é revoltante as pessoas verem os enfermeiros como pessoas que simplesmente estão ali 
sempre às ordens dos médicos esó fazem aquilo que os médicos mandam, não terem a 
percepção que existe muito trabalho por trás e que não é bem assim como pensam, não é bem 
assim às ordens dos médicos, nós também temos que por vezes questionar as ordens dos 
médicose saber interpretar as coisas e decidir o que é melhor para a pessoa e não por uma 
questão de ordem ou por uma questão de prescrição, mais prescrição do que ordem. A revolta 
é nesse sentido... [o que tenho feito para contrariar isso] Tenho contado as minhas 
experiências, ao longo dos ensinos clínicos, que acho que nada melhor do que isso aquilo que 
passamos e explicar e fazer ver que as coisas não são bem assim e que existe mãos por trás 
além disso, nós não temos que nos preocupar só com os aspectos técnicos mas com os 
aspectos psicológicos e sociais também. 

3.26 Não sei se é só porque os enfermeiros hoje em dia estão constantemente na comunicação 
social por diversas razões e as pessoas estão mais alertadas para compreender ou mais 
sensibilizadas à profissão de enfermeiro e saber realmente o que é que eles fazem ou se 
também é pela necessidade, às vezes de ajuda por parte do enfermeiro. Mas vejo que as 
pessoas estão muito mais sensibilizadas à função estão muito mais… dão muito mais sentido, 
dão uma importância muito maior do que o que davam antigamente. Não sei se é por não 
estar tão dentro do assunto nunca… 

3.26 É claro que ainda está agarrada muito ao passado de enfermagem… ao ajudante do médico, à 
pessoa que dá as vacinas…que tem um contacto muito pessoal com as pessoas… que até 
conhece as pessoas da zona onde trabalha, até a própria terra onde as pessoas que as vezes 
são de lá e que conhecem e  

3.26 Tanto tem este lado do passado de enfermagem, no qual estamos muito agarrados como hoje 
em dia as pessoas estão despertas também para o conforto do hospital e muito do que bom se 
faz nos hospitais é feito pelos enfermeiros e pela força que os enfermeiros têm junto das 
pessoas e tentam ter. Porque hoje em dia vêem…antigamente viam a medicina como o 
médico como uma pessoa amiga da família com quem podia conversar, essas coisas…Hoje 



em dia acho que essa parte passou para o enfermeiro e o médico… passando a ser o médico 
mais especialista, mais específico para a doença e o resto é o enfermeiro… 

3.26 [o que é que pode ter mudado essa imagem das pessoas sobre a profissão?] 
Acho que pode ter sido a própria profissão…Acho que um marco muito importante para a 
profissão de enfermagem foi desde que apareceu a Ordem, que as pessoas ficaram muito mais 
despertas muito mais… e a responsabilidade civil que os enfermeiros têm desde que apareceu 
a Ordem é muito maior e as pessoas... Normalmente toda a profissão que tem uma Ordem 

3.26 … Acho que as pessoas acordaram, estão muito despertas para isso neste momento…A 
própria comunicação social… ultimamente os enfermeiros têm vindo para a televisão…e 
acho que tem ajudado para a divulgação da profissão… 

3.26 . Eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço não têm noção, uma ideia do que é, 
por exemplo, um hospital…o que se passa num hospital. Por exemplo, não têm ideia do que é 
o Hospital…Sabem a dimensão, que é grande; mas não sabem o fluxo de pessoas, o trabalho 
que há, que se faz ali dentro… Por exemplo, eu acho que não faz muito parte do 
conhecimento das pessoas, das pessoas que eu conheço, dos serviços sociais de um Hospital. 
Todo o mecanismo que se articula entre o médico, enfermeiro, o assistente social, o 
fisioterapeuta, o radiologista, o atendimento da pessoa, a preocupação que, nós técnicos, 
temos que ter quando a pessoa está em casa. Acho que as pessoas não têm noção… E é, 
também não… 

3.24 eu penso que sim, acho que há no fundo uma imagem bastante positiva em relação a 
enfermagem.  

3.24 Eh… Apesar de toda a gente ainda manter aquele estilo de que nós somos tipo os criados ou 
os auxiliares dos médicos… 

3.24 mantém-se, mantém-se bastante essa ideia. Mas acho que sim, porque muita gente só percebe 
bem o que é ser enfermeiro ao fim de passar por, no hospital, estar internado e ver que 
realmente o enfermeiro não é só mesmo isso, e é ele que está ali quando é preciso passar a 
maior parte dos dias com a pessoa e quando ele precisa é ele que lá está, mas quem não tenha 
poss… possibilidade não é... porque se as pessoas não tiverem de ir ainda melhor, mas não 
conseguem aprofundar bem o que realmente é ser enfermeiro. 

3.24 Sei lá, são se calhar estigmas, estereótipos que têm da sociedade mesmo em si, um médico é 
um médico, não é? E nós, até derivado da história da enfermagem que 

3.27 acho que as pessoas têm sempre a ideia que o papel do médico é muito mais importante e 
aquilo que eu vi não é isso, acho que…os enfermeiros têm um papel tão importante quanto o 
médico… 

3.27 Não sei, acho que as pessoas lá fora não têm uma boa opinião sobre os profissionais de 
saúde… 

3.27 Porque…eu acho que a opinião das pessoas é que (hesitação) …as pessoas estão lá muitas 
vezes é para ter apenas o ordenado e não para fazer aquilo que lhes compete… 

3.27 porque toda a gente vê, e eu também já tive do outro lado, se alguma coisa corre errado as 
pessoas não estão preocupadas em saber porquê, a culpa é logo do profissional que esteve lá, 
porque não é competente, porque pronto… 

3.29 Eu acho que actualmente tem sido dado maior relevância... pronto... muitas coisas que se têm 
ouvido em relação ao sistema de saúde e transformação ou não, acho que cada vez mais se 
percebe que há uma complementaridade dos papéis entre os profissionais de saúde e da 
importância que existe e tem tido alguma relevância em termos dos enfermeiros, não sei se 
por influência do curso, da forma como se ouve as coisas e como se interpreta, se calhar se 
não tivesse no curso não as veria da mesma maneira, não seria tão subjectiva e negociar para 
o meu lado.  

505 Primeiro acho que foi algo que foi sendo construído há muito tempo, pela história e pela 
evolução da enfermagem, mas também por um bocadinho por culpa nossa, também não 
desconstruímos essas imagens e às vezes é preciso fazê-lo, por exemplo, uma coisa que eu 
faço muito é quando também detecto isso em cuidados, falar com utente, perguntar “o que é 
acha? o que é que não acha?” e desconstruindo isso, porque afinal de contas são os principais 
veículos que vão difundir também a informação. 

505 O que é fazem e o que é que não fazem? Fazem muito…utilizam muito a expressão, por 
exemplo, “ai eu só venho aqui dar esta remédio porque o médico mandou” ou…não sei… ou 
“isso não é função minha, a minha função é…”, agora por exemplo, sei lá… vir “fazer a 
higiene para estar mais confortável”, por exemplo, não validam tanto os cuidados.Isso eu 
acho que não fazem por sistema. 

505 Não sei… acho que se cria uma rotina…eu acho que caem na rotina… acho que é um 



bocadinho isso. Não é porque as pessoas não fazem… porque as pessoas fazem, falam e 
discutem, se calhar eu também o faço e se eu me estivesse a observar de fora provavelmente 
até havia muita coisa a corrigir, mas…mas acho que já está a mudar, já consigo encontrar 
algumas pessoas que conseguem ver isso a mudar. 

505 Acho que existe uma grande discrepância de realidades, àquilo que as pessoas vêm na 
realidade… o enfermeiro tem capacidades para muito, é um licenciado, é, enfim… enquanto 
as pessoas vêm “Doutor, Doutor e Doutor” e os enfermeiros muito a baixo. Eu vivo numa 
terrinha pequena e lá é tudo, assim, muito… eu sou enfermeira…há um rapaz que está a tirar 
medicina e “ ele é o Médico, é o Doutor”. 

505 Eu acho que tem muito a ver com os fármacos… com a medicação. Porque, na verdade, as 
pessoas acham que para ter saúde é necessária a medicação e, pronto… portanto, é o médico 
que prescreve, é o médico que lhes dá. 

510 acho que continua muito a ser vista como a profissão das pessoas que fazem pensos e dão 
injecções, acho que ainda continua… 

510 acho que as pessoas não têm muito a noção de que é uma área onde também já existe muita 
investigação, onde… apesar de serem menos vistos como as pessoas que dão injecções e 
fazem pensos e já a fazerem outras coisas mais, ainda não são vistos, pelo menos, por tudo 
aquilo que fazem. 

516 Acho que ainda há muito aquela… pelo menos nas pessoas com quem eu tenho falado extra-
contexto profissional, pessoas que não têm muito contacto com o trabalho dos enfermeiros, 
ainda vêm muito como os subordinados dos médicos, ainda há muito essa questão, porque 
toda a gente diz “ estás em enfermagem, porque que é que não vais para medicina?”, ainda há 
muito essa ideia, dos contactos que tenho tido… 

516 Que são subordinados dos médicos, que não têm… como é que eu hei-de explicar… que não 
têm uma autonomia própria. 

516 Eu na altura, ainda tentei… porque no 1º e 2º ano não me sentia assim muito motivado, se 
bem que agora, depois destes estágios todos, me apercebi que a enfermagem é uma profissão, 
embora ainda não muito, socialmente, muito valorizada pelo menos a nível global… as 
pessoas valorizam, tenho notado que as pessoas valorizam o trabalho dos enfermeiros mas 
assim globalmente ainda não somos muito bem reconhecidos, muito bem vistos… 

517 Agora tentando abstrair-me um pouco… eu acho que a imagem social de quem não conhece a 
profissão, o curso em si, lamentavelmente, eu acho que as pessoas consideram o curso de 
enfermagem como uma pessoa que executa tarefas, que são preconizadas pelo médico, por 
exemplo. (...)Quero-me referir à profissão, porque eu penso que a ideia que as pessoas têm lá 
fora é que a profissão é a continuidade do curso, pronto… e aquilo que uma pessoa faz depois 
como enfermeiro acaba por ser uma continuidade daquilo que se aprende no curso, pronto... 

517 e aquilo que me parece que as pessoas, normalmente, têm na ideia é… a ideia que têm é que 
o enfermeiro é apenas um executor de tarefas que são tomadas a nível superior, que não nos 
diz tanto respeito, em que ele não pode ter grandes… grandes decisões, não tem grande poder 
de decisão. 

517 Na minha opinião, poderá ser principalmente por dois motivos, primeiro, por 
desconhecimento, se as pessoas não conhecem, não conhecem, não sabem, ao fim ao cabo, no 
que é que consiste, porque é uma área tão, digamos, como é que eu hei-de dizer, complexa, e 
muitas vezes com… é uma desvantagem que eu, muitas vezes, vejo no curso, também, e por 
vezes falo, pelos estudos… a área de conhecimento da enfermagem é uma área muito 
abrangente, isso passa por muita coisa, por muitas matérias, por muitas áreas do 
conhecimento… e essas áreas de conhecimento não são palpáveis, são coisas que não são 
reconhecidas como conhecimento na sociedade, pronto, e as pessoas não valorizam isso, não 
valorizam. 

517 Outro motivo é porque, realmente, existem muitos profissionais que aproveitam essa 
conotação, digamos assim, para facilitar o seu trabalho, é muito mais fácil eu ser executor 
simples de tarefas, em que eu não tenho tomar responsabilidade por aquilo que faço, porque 
as responsabilidades são super-citadas por médicos ou porque está a protocolar o serviço e eu 
tenho que fazer porque sim, isso os enfermeiros, muitas vezes, enquadram o seu trabalho 
nisso para facilitar, é muito mais rápido, é muito mais fácil para eles. 

517 Eu vivo com alguma tristeza… não diria tristeza, tristeza não é, mas direi com 
alguma…pronto, perplexidade, porque ao fim ao cabo as pessoas abandonam essa opinião 
quando acabam por ser, por exemplo, hospitalizadas ou quando têm, realmente, ao pé de si, 
um enfermeiro competente e aí percebem, realmente, que o enfermeiro é muito mais que um 
executor simples de tarefas… 



517 e portanto, eu vivo isso com um bocado de perplexidade e até, às vezes, com um bocado de 
tristeza… não é tristeza no sentido literal da palavra, mas acaba por ser um pouco revoltante 
porque as pessoas não têm minimamente consciência daquilo que acontece num curso de 
enfermagem, não têm basicamente a ideia do que é… os cuidados de enfermagem até onde 
podem ir. 

519 Acho que, neste momento, a população está dividida. Temos pessoas que já vêm o 
enfermeiro como uma pessoa capaz, autónoma, não dependente de ninguém e com um 
conjunto de tarefas… não é tarefas mas, pronto,  um conjunto de actividades que são do 
âmbito dele, com um conjunto de conhecimentos que são do âmbito dele e que lhe cabem a 
ele responder e dar resposta, e temos outras pessoas eu continuam a achar que nós estamos 
dependentes, sobretudo de médicos… e que se dirigem a nós porque estamos com fardas 
brancas ou batas brancas e se dirigem a nós como “Sr. Doutor”, ainda não fazem a distinção 
entre médico e enfermeiro. 

522 Materialmente… o visivelmente é quando, por exemplo, quando se fala, quando vem à tona 
as notícias por exemplo de enfermagem, ou que há protestos de enfermagem, ou 
manifestação, etc.… as pessoas não sabem o porquê daquilo e então muitas vezes “lá estão a 
protestar, lá estão ”, não há… e se eles soubessem o que a profissão é, como a profissão está a 
ser dividida e se calhar se percebessem quais são os motivos, se calhar apoiariam e “olha 
ainda bem”… é um exemplo… 

524 Eu acho que tem dois aspectos seguintes: as pessoas que tiveram já contacto com 
internamento, já tiveram contactos com os enfermeiros, direccionam-se para o lado mais 
humano do enfermeiro, que está mais presente, que acompanha mais ao longo do 
internamento; as pessoas que não tiveram contacto, não estiveram internadas, não tiveram 
ninguém numa situação próxima, associam muito o enfermeiro à pessoa que dá os banhos, 
que administra as injecções… mais associado a essas técnicas. 

527 Eu acho que ainda passa um bocadinho pelo enfermeiro é… aquele que dá as injecções, faz 
os pensos e pouco mais que isto. A não ser as pessoas que realmente precisam dos cuidados 
de enfermagem… e pronto, todos nós sabemos que há maus e bons profissionais, mas aqueles 
que têm sorte de apanhar bons profissionais, acabam por dar outro valor à profissão.  

527 No entanto, acho que no geral, a sociedade, continua a pensar um pouco isto que é “ o 
enfermeiro é o que dá as injecções, faz os pensos”… ou é o auxiliar do médico… acho que 
passa um pouco por aí. 

524 Isso é que eu mantenho ainda a minha ideia que, se calhar, até sentia há quatros anos, que as 
pessoas ainda têm muita a ideia da enfermagem - que é o auxiliar do médico, que sabemos 
pouco, estamos lá para fazer os pensinhos, mudar os soros, a medicação e pouco mais do que 
isso… e esquecem-se e não têm a ideia do quanto complexo é aquilo que nós temos de 
estudar, que nós temos de saber e sem dúvida a responsabilidade que nós temos. É mesmo 
isso… é a ideia que nos estamos ali mesmo para ajudar o médico.  

524 Acho que isto vai mudando aos poucos, mas ainda falta percorrer um grande percurso para 
que as pessoas nos aceitem realmente como pessoas licenciadas, a cima de tudo, e que 
andámos a estudar e  que sabemos o que estamos a fazer, porque está enraizado socialmente 
que estamos ali só para… 

524 Em penso que, se calhar, será mesmo isso… socialmente foi imposto que seria assim… a 
profissão de enfermagem está numa grande reformulação, as pessoas ainda, se calhar, não 
estão despertas para isso e vai-se mantendo… e claro os mitos e os preconceitos são difíceis 
de mudar e as pessoas, a grande sociedade, está muito centrada nessa imagem da profissão… 

529 Eu sinceramente agora nem sei bem… acho que as pessoas mudaram um bocadinho, mas… 
noto mesmo nas visitas mais… não é bem mais respeito… mas há muito mais, pode ser do 
serviço, de apelarem aos enfermeiros, e perceberem que se vão perguntar ao médico ele não 
sabe porque não esteve com a pessoa, e de falarem com eles e sempre, quase sempre, terem 
um intermediário de outro contacto. Mas também há coisas que eles precisam, de facto, de 
uma coisa, de uma assinatura… já não é connosco que vão ter e dirigem-se como se fossem 
pedir dinheiro (risos). 

529 Portanto, acho que há mais respeito pela profissão, mas o facto de acharem que estamos no 
desemprego e que há imensos enfermeiros… acaba por não ser essa a realidade… deixa-os 
um bocadinho confusos. Também já tive situações em que era vários em estágio e as pessoas 
não podiam ver quatro pessoas na sala, todas de bata branca, não queriam isso, para as 
pessoas não terem a ideia errada, quando acho que não nos temos de nos estar a preocupar 
com a ideia que as pessoas têm ou não, porque às vezes estão sete médicos a fazer um quarto, 
só ali naquela cama, e ninguém se está a preocupar com isso, não é essa a situação, não é essa 



a justificação. 
525 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,  

525 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 

525 … aquelas que usam mais o Centro de Saúde, estou a dizer agora o Centro de Saúde que é 
onde eu tenho estado mais tempo, conseguem perceber que o Enfermeiro lhes pode dar um 
suporte maior do que apenas fazer curativos e dar injecções. 

520 Isso também depende, pela experiência que tenho, depende dos serviços… (...) 
520 A sociedade em geral… depois também depende das experiências que essas pessoas tiveram. 

Posso falar mais especificamente, eu, por exemplo, quando se trata de Obstetrícia, acho que 
as pessoas falam muito bem da enfermagem e que… tanto que dizem que é o local mais 
autónomo da Enfermagem, que têm uma vasta área de conhecimento que aplicam e que têm 
resultados imediatos e que as pessoas valorizam bastante. 

520 Eu aqui estou a tentar responder segundo a população, não estou a dar a minha resposta. É 
assim, o que eu ouço mais, pelos meus amigos, colegas, às vezes conversas da rua, que é 
pouco também, a enfermagem não… acho que não é bastante… não é muito valorizada, pela 
experiência que tenho. 

520 Primeiro, se as pessoas não sabem o que faz o enfermeiro, se calhar, não conseguem valorizar 
a profissão porque se, socialmente, o enfermeiro é dar injecções, vacinas e fazer pensos, não 
é… não se pode valorizar a profissão na sua totalidade. É claro que as pessoas… ouve-se as 
pessoas “…aquele enfermeiro é muita bom a faz uns pensos muita bons, vacinas, etc”. Ouve-
se… eu oiço pessoas a dizer que “…são bons a fazer aquilo…”, se calhar, também é um 
bocado por aí mas as pessoas têm de ser valorizadas pelo que fazem… estão naquele… são 
competentes a fazer aquilo, são competentes naquela função, têm de ser valorizadas por 
aquilo que fazem 

520 Acho que primeiro uma pessoa… porque no centro de saúde, por exemplo… eu tenho de 
separar as coisas porque estou numa condição diferente… na comunidade, as pessoas que 
mais frequentam comunidade ou são idosos ou são mulheres, pronto. Acho que essas pessoas, 
se calhar, são capazes de valorizar mais que os homens... ou de que os jovens masculinos e os 
femininos também, pronto… porque estão lá sempre presentes e vêm o trabalho, não porque 
o trabalho não é muito explorado socialmente, media, etc., não é. 

520 se calhar, não é valorizada porque nunca é foco de atenção, não é por parte do enfermeiro, é 
por parte do médico, então, se calhar, a população desconhece um pouco o que faz a 
enfermagem por causa disso. 

520 Nós… a maior parte das pessoas quando vão, quando se deslocam a uma instituição de saúde, 
deslocam-se quando estão doentes, não se deslocam porque vão pela prevenção primária, 
como tinha falado há pouco e… então, nesse aspecto, valorizam a enfermagem…  

520 É assim, nós temos de, primeiro que tudo, transmitir à população aquilo que fazemos, não é? 
Se não o fizermos eles também não sabem o que nós fazemos, não podemos ser valorizados. 
Eu, por acaso, às vezes, eu acho graça quando fazem greves e manifestações, os enfermeiros, 
e há pessoas a criticarem porque é que fazem greve, não é? As pessoas, por fora, não sabem o 
que é que os enfermeiros fazem, nem sabem porque é que fazem greve se quer, não é? Até aí 
são um bocado criticados. A percepção que eu tenho é o que eu vou ouvir, quando existe 
manifestações e greves dos enfermeiros. 

506 Eu acho que é péssimo… 
506 A imagem da população portuguesa porque em Espanha já é totalmente diferente… tem é que 

o Enfermeiro só pesa, só mede, só dá injecção… muitas pessoas pensam isto, outras já 
pensam que… portanto, que pode estar disponível quando precisa mas quem é detentor do 
poder é o Médico. 

506 o reconhecimento é pouco. Eu acho que as pessoas, no geral, não têm a mínima noção do que 
é preciso estudar para ser Enfermeiro, eu acho que ainda pensam que [imperceptível]  por vir 
fazer, pastas, procedimentos, pronto… e também isso do Médico também, acredito que é um 
bocado isso... ninguém quer saber… 

506 Pois… há aqui também… na generalidade creio que… também nos sítios todos por onde 
passei, noto que há assim uma desmotivação generalizada dos Enfermeiros e, pronto, com a 
desmotivação vem também um pouco o perder esta luta de provar porque é que se é preciso, 
o que é que é ser Enfermeiro… 



513 É assim: ainda acho que há muito aquela ideia que o enfermeiro só serve para dar injecções. 
Acho que ainda há um bocadinho esta ideia. Eu falo por mim, porque ás vezes colegas e 
amigos perguntam-me “então e agora no curso, já aprendeste mais do que dar injecções, para 
aquilo que já fazias?”. E eu “sim, é claro que sim – não é?”. Ainda está essa mensagem de 
que o enfermeiro é só para dar injecções e para fazer pensos. 

518 Hoje em dia, melhor. Muito melhor. Do que eu tinha ouvido…todo nós sabemos que 
antigamente Enfermagem estava associada a uma classe social um bocado diferente. Éramos 
vistos como as pessoas que iam limpar [imperceptível] e dar os banhos ou éramos as 
empregadas dos Médicos e acho que hoje é completamente diferente, não tem nada a ver. 
Hoje temos que ter um conhecimento, não tão aprofundado como Medicina, mas temos saber 
o suficiente para ter noção daquilo que estamos a fazer, não é? 

518 Porque, ás vezes o Médico engana-se e convém saber aquilo que…em que nos estamos a 
meter, como é que nos vamos salvaguardar. Por isso o conhecimento aumentou, os 
procedimentos aumentaram e a nível social…acho que estamos a ser cada vez mais 
reconhecidos. 

503 Acho que as pessoas agora já têm uma ideia diferente, as pessoas agora já conseguem ver o 
enfermeiro como... pelo menos ao nível do internamento hospitalar, como uma pessoa que 
acompanha mais a pessoa que está internada têm uma ideia mais definida, e se calhar 
antigamente isso estava mais... que era mais receber ordens fazer o que o médico diz, acho 
que já não têm essa ideia. 

503 Sim, tenho vindo a confirmar... a maioria das pessoas penso que olha para os enfermeiros 
dessa perspectiva. Que está mais disponível que passa mais tempo com o doente, apesar de... 
mas mais do que outros profissionais. 

 


