
 
Tema A.3 - Representações à entrada no CLE 

 
 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA A.3.1 - Contextos de trabalho 
 CATEGORIA A.3.1.1 - Contextos físicos
1.03 Hospitais, centros de saúde... no INEM também.. 
1.02 [o que fazem] ... Também depende da área em que estão, se estão num hospital ou num centro 

de saúde 
1.06 trabalham em hospitais e em clínicas 
1.07 num centro de saúde ou num hospital 
1.11 Em primeiro lugar tem de ir à escola, e depois de receber formação, tem estágios e depois é 

colocado num hospital a trabalhar 
1.17 Trabalha em quaisquer centros onde o principal objectivo é ajudar as pessoas, sejam elas 

crianças idosos, sejam… no variadíssimo tipo de problemas... psicológicos e físicos 
1.18 Sim, hospitais centros de saúde clínicas, lares escolas, centros de reabilitação. 
1.20 Um enfermeiro é uma pessoa dos hospitais ou centro de saúde ou de clínicas e que deve 

prestar o apoio necessário aos utentes e que é o que for preciso. 
1.21 Dizia que o enfermeiro é uma pessoa que trabalha nos hospitais e centros de saúde 
1.21 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 
1.21 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. 

.1.23 Lares, centro de Saúde, escolas…hospitais, claro 
1.29 Sobretudo a nível hospitalar. (...) Centro de Saúde às vezes vemos enfermeiros mas…ou 

estamos com enfermeiros e não os conseguimos identificar ou resume-se tudo ao médico de 
família. E como eu ainda não tive contacto de outros tratamentos, não tive contacto com os 
enfermeiros mas agora reconheço essa importância, mas na altura... 

1.22 - Nos hospitais, obviamente. Depois também há muito sítio onde há enfermeiros, no desporto, 
como em outras áreas. 

1.22 nos bastidores de um hospital, naquele sítio. No sítio específico… o pessoal… Pronto, as 
pessoas, quando muitas vezes… vão rotineiramente, onde têm que ir para alguma coisa, nem 
sequer se apercebem. Muitos sítios, tanto em cirurgia como nas outras áreas. Mesmo trabalhar 
com as pessoas 

 CATEGORIA A.3.1.2 - Constituição de equipas de trabalho 
1.01 Com os médicos... com o pessoal auxiliar... 
1.02 Lida com os auxiliares e com os médicos, fundamentalmente com outros técnicos de saúde. 
1.04 Eu também acho que o médico tem mais poder porque o médico acaba por dar as ordens entre 

aspas daquilo que os outros devem fazer. Para cuidar do doente, mas isso não me preocupa, 
não é um problema para mim, eu ache… 

1.06 Com o médico, e não sei mais… talvez com os auxiliares de enfermagem, e não tenho ideia 
assim de mais ninguém 

1.06 [os médicos] Pelo contacto que tive com médicos, pelo contacto com colegas meus que estão 
agora a tirar o curso de medicina, estão-se a tornar mais introvertidos. Não têm tempo para 
nada, não têm tempo para socializar-se, para nada…, quer dizer a vida não é só estudar, eu 
ficava maluca se tivesse que estar em casa dois meses para estudar anatomia… quer dizer… 
tem que haver outra componente a vida não pode ser só isso. Eu acho que os médicos sabem 
muito, até sabem mais do que os enfermeiros, quer dizer eu estou a dizer na generalidade. mas 
como são médicos…Mas não é só saber coisas… faz-me lembrar o dr. House, é arrogante. É 
pouco humano, é esta a ideia que eu tenho. 

1.07 Médicos psicólogos, mais enfermeiros... 
1.08 Os médicos, os fisioterapeutas também acabam por ter que trabalhar com o enfermeiro 
1.09 Técnicos de laboratório, radiologistas… não me lembro de mais. 
1.10 Quase todos, com administrativos, auxiliares, médicos, analista, radiologistas e bombeiros. 
1.11 Eu acho que trabalham com os médicos, a mando dos médicos, e tem também os auxiliares de 

enfermeiro e também dos médicos. Acho que trabalham em equipa. Por exemplo eu estou a 



fazer esse trabalho e peço ajuda a outra pessoa para fazer esse trabalho porque eu não estou a 
conseguir, e eu vou fazer outra coisa. 

1.12 Além dos médicos, trabalham com os auxiliares de saúde. Que são pessoas que têm um papel 
mais… Porque às vezes confunde-se um bocado o papel do auxiliar de enfermeiro com os 
enfermeiros 

1.12 Com os médicos já disse, com os auxiliares de enfermagem e depois vêm aqueles animadores 
lá… que eu não sei… tenho … 

1.13 Os auxiliares de enfermagem, os médicos… 
1.14 Os médicos e os auxiliares. 
1.15 outros enfermeiros, com os médicos, com outros assistentes, além dos enfermeiros há outras 

pessoas que desempenham outras funções. Quando é preciso por exemplo levar uma pessoa 
para a cama não são os enfermeiros são outras pessoas, são os auxiliares. 

1.17 Outros grupos… sei lá, auxiliares que não têm competência para exercer a actividade de 
enfermagem, agentes sanitários, os médicos, temos o pessoal de secretaria. 

1.18 E trabalham com... não tenho muita noção, mas trabalham mais com os médicos, com os 
assistentes de enfermagem. 

.1.19 penso que eles trabalham essencialmente com os médicos, com... digamos, o pessoal da 
secretaria que trata das fichas das pessoas que estão internadas ou vieram ao serviço. Com os 
fisioterapeutas e com todos os que são médicos mas especializados. 

1.21 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 

1.27 Os médicos, os auxiliares… 
1.23 Os médicos, têm que trabalhar com os médicos, auxiliares de saúde, psicólogos… 
1.28 Já tinha a ideia que era: com os médicos, necessariamente, com técnicos diagnóstico e 

terapêutica, portanto os vários cardiologistas que foi o meu caso, pessoal auxiliar, auxiliares de 
acção médico chamemos-lhe isso, com agora vou dizer uma coisa que pode ser assim muito 
estranho, mas com as pessoas, os técnicos de limpeza. Porque ninguém diz isto, mas isto é 
pura verdade. O técnico de limpeza é um agente quer de saúde quer de doença, mas acho que 
ninguém pensa no assunto. (...) Não sei se os enfermeiros trabalham com eles mas a equipa 
devia incluí-los. 

1.28 E também a nível dos técnicos, os técnicos superiores, eu estou a pensar é nos 
engenheiros…arquitectura, pronto, são os arquitectos mas tem a ver com a arquitectura, com 
as tubagens, com as ventilações e tudo mais. Acho que aí não se trabalha muito… 

1.25 Pois…Nesse aspecto não sei muito bem o que dizer, pois não sei…Talvez com médicos, em 
conjunto com médicos… 

1.29 Médicos, Assistentes Sociais, radiologistas…Fisioterapeutas, eu às vezes restringia apenas ao 
meio hospitalar, não tanto…agora apercebo-me que sim. Radiologistas também… Assistentes 
sociais (não tanto psicólogos e sociólogos) como agora me apercebo. E baseava-me 
nisso…Ah, e os auxiliares, de alguma forma mas não pensando tanto neles. 

1.22 Trabalham com Socorristas, com médicos…Trabalham com pessoal administrativo, com 
INEM, com bombeiros… 

 CATEGORIA A.3.1.3 - Relação com o grupo profissional dos médicos 
1.01 São coisas diferentes, mas...Trabalham no mesmo sítio. Têm coisas a ver trabalham em saúde. 

têm coisas em comum e têm coisas diferentes. 
1.02 A ideia que eu tenho é que o enfermeiro está abaixo, entre aspas, do médico. Se alguma coisa 

correr mal o enfermeiro chama o médico por, supostamente, ser mais competente. 
1.02 Porque não tenho a certeza, não sei se é o enfermeiro que está abaixo do médico, não sei se 

estão ambos no mesmo patamar. É uma coisa que eu vou descobrir ainda. 
1.03 Não sei... (pausa) para além de ter que transmitir as informações necessárias ao médico... não 

é? Não sei muito mais para além disso. 
1.04 Não sei… penso porque se calhar por estarem entre aspas abaixo do médico 
1.04 Penso que o médico em relação ao enfermeiro tem uma relação de superioridade. Como disse 

há bocado o médico é que acaba por dar as ordens do que é que se deve fazer ou não, dos 
cuidados a ter. E assim determina o que os outros fazem… 

1.06 Como se fosse uma hierarquia. Penso que no global toda a gente tem ideia sobre isto assim. É 
que o médico está no topo e o enfermeiro acata ordens de um médico e o auxiliar de 
enfermagem acata ordens do enfermeiro. Mas penso que o enfermeiro também tem que ter 



alguma autonomia. Não é como se fosse empregado do médico. Tem que ter autonomia, tem 
que ter alguma iniciativa e não pode estar só à espera das orientações do médico, 
também…tem que saber o que fazer. 

1.07 Acho que é de complementaridade… acho que… que pelo menos tenho essa ideia.. o médico é 
quem gere, e o enfermeiro faz aquilo que é pedido pelo médico… claro.. e depois dá a sua 
opinião, complementam-se…. 

1,08 porque lá está… o médico manda o enfermeiro fazer, pelo menos é essa a ideia que eu tenho. 
1.09 o enfermeiro ajuda o médico talvez, porque o médico vai medicar os doentes, falar-lhes sobre 

a doença propriamente, porque o médico diz-lhes para ali umas palavras difíceis e o doente 
fica à toa, não percebe. Normalmente as pessoas idosas que temo hoje em dia em Portugal não 
têm muitos conhecimentos ao nível de escola, e então as pessoas ficam assim um bocado 
assustadas só com o palavrão, e então o enfermeiro vai explicar 

1.09 Porque… acho que os médicos acham-se com a moral muito em cima, eles pensam logo, ah! 
Vou tirar um curso de medicina.. e a pessoa pensa logo “xi…este vai ser médico vai saber de 
tudo e de tudo e vai tratar as pessoas” mas às vezes não é bem assim, porque eles às vezes 
erram… 

1.09 Não há uma diferenciação tão grande. Acho que acontece mais entre o médico e os 
enfermeiros, até acho que acontece mais entre os médicos e com as outras pessoas, o médico 
está ali e parece que está num patamar diferente… que eu não concordo, porque… se têm mais 
anos de curso, cada um é numa área, cada um tem que ter a sua função, não tem que haver uns 
que têm mais estatuto do que os outros… não há uns maiores do que os outros e temos que 
aprender tudo uns com os outros. 

1.11 Eu acho que trabalham com os médicos, a mando dos médicos 
1.11 Eu acho que eles têm… ou por exemplo… Por exemplo o médico manda a pessoa, por 

exemplo eu vou fazer um exame. o médico manda o enfermeiro para ir preparar. Por exemplo 
vou fazer uma ecografia, manda preparar aquela .. não sei chamar... é a caminha 

1.11 maca… preparar a maca, despir tudo, e depois preparar as coisas para fazer os exames e depois 
é que chama o médico para vir fazer a observação para vir fazer a ecografia, já com o trabalho 
feito ou preparado. 

1.12 , eu tenho a ideia de que há uma certa hierarquia. Uma pirâmide em que temos a base, os 
auxiliares, as pessoas da limpeza e depois vai subindo até aos médicos. Os médicos mandam 
sobre os outros, têm mais autoridade. Está bem que os médicos também dependem muito do 
trabalho dos enfermeiros, mas dependem muito. Dependem do que eles observam, porque os 
enfermeiros estão todos os dias com os doentes, conseguem aperceber-se das suas fraquezas 
do seu grau de evolução, e o médico só chega lá e diz: “ah! eu receito-lhe isto ou aquilo e faça 
isto e faça aquilo” não estão lá todos os dias. é uma relação de cooperação mas ao mesmo 
tempo um bocado autoritária sobre os enfermeiros. 

1.13 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. 

1.16 Eu sempre vi o enfermeiro como uma pessoa inferior ao médico. O médico deu ordens e o 
enfermeiro tinha que cumprir as ordens tratar dos pacientes, e o médico era uma pessoa mais 
distante. O enfermeiro é um meio de comunicação entre o médico e o doente. Agora… desde 
que vim para cá, há dois dias daquilo que tenho ouvido já não é .. São o contrário disso. Já não 
é aquela mentalidade antiquada que o médico é o mandão e o enfermeiro a cumprir as ordens, 
já não é bem, assim, e que o enfermeiro é muitas vezes mais importante do que o médico, 
porque tá mais perto do paciente e ouve os seus problemas e as suas queixas e o médico é mais 
distante e tem que actuar com mais frieza. 

1.17 Em teoria, devia ser uma relação de cooperação. Aquilo que uns não sabem fazer, fazem os 
outros, lá está... não sei se na realidade isso acontece, depois entramos aqui mais uma vez nos 
estatutos que as próprias profissões adquirem nas sociedades, mas teoricamente deveria ser 
assim, as profissões complementam-se e por isso é que estão dentro do mesmo centro 
hospitalar ou centro de saúde 

1.18 que os enfermeiros são mandados pelos médicos, sim de certo modo são, mas acho que tem 
um função mais autónoma. 

1.18 Quanto ao trabalho em equipa, é assim... se o trabalho em equipa aqui no nosso país fosse 
bom… As coisas não estavam como estão…não sei… acho que há uma certa rivalidade de 
muitos lados, mas isso também tem a ver com o trabalho em equipa. Mas acho que quando for 
a minha vez espero que os médicos e os enfermeiros trabalhem bem em equipa. Acho que os 



enfermeiros… Tenho aquela ideia, de que um médico quando está ao pé de um enfermeiro ou 
está ao pé dele, e dá uma opinião, ou dá mais de si, está armado em esperto, ou que esteja a 
achar que sabe mais. E que quem estudou para, medicina foi ele…   

1.19 Deve ser uma relação de equipa trabalhar em conjunto, devem transmitir conhecimentos entre 
ambos que têm sobre o doente, sobre a vida dele sobre os seus hábitos de modo a 
proporcionar-lhe bem estar. 

1.20 Porque os adjuntos, como diz o nome estão lá para ajudar o médico e que eu vi é que os 
enfermeiros estão lá e têm uma função, e o médico tem outra. No final de contas são 
complementares, mas o enfermeiro tem a sua função e o médico tem a  dele 

1.26 Eu pensava mesmo que enfermagem era mesmo aquilo que o médico não queria fazer e que, 
digamos, o enfermeiro era subordinado ao médico, que não deixa de o ser, mas há uma certa 
independência. Era isso que eu achava do enfermeiro 

1.28 Eu acho que é complementar…Sei que ao longo do tempo tem sido uma conquista dos 
enfermeiros a um campo ou, pelo menos, da representação daquilo é um médico. Alguns 
médicos podem sentir isso como uma perda, um ataque…ou não 

1.25 - É assim, não tenho uma opinião muito formada porque não tenho uma grande experiência em 
relação a isso, mas do pouco que já ouvi falar; ouvi falar, não por experiência própria, essa 
relação, por vezes, não é muito boa. Existe um termo de superioridade dos médicos para com 
os enfermeiros, têm aquela…Parece que, muitos deles têm aquela opinião que são superiores 
aos enfermeiros, o seu trabalho é muito superior ao dos enfermeiros. 

1.24 Sim, o médico tem a responsabilidade de diagnosticar o tratamento, mas a grande 
responsabilidade... quem tem que assumir, quem pratica o acto é o enfermeiro. se falhar... 
quem vai administrar ou fazer esse acto...Um antibiótico... é o enfermeiro... é outro tipo de 
responsabilidade 

1.24 ... o médico manda fazer e se corre mal até se safam uns aos outros. agora o enfermeiro é que 
fez... Quem faz é que acho que paga... cheguei a assistir a situações... em que eu vi os médicos 
a mandarem fazer isto ou aquilo, e o enfermeiro e as coisas correrem mal e depois eu vi o 
médico a culpar os enfermeiros. que o “enfermeiro não sabia, e que percebeu mal...” Mesmo a 
rebaixar que “eu é que mando e eu é que posso. tu és enfermeiro e eu sou médico e eu é que 
tenho razão” 

1.24 Talvez, até porque os médicos civis lá dentro são os mais acessíveis. Porque, nos militares, 
depois para além da questão militar ainda se mete o posto ainda é pior e puxam os galões para 
cima: “Eu sou oficial” e os enfermeiros são sargentos “que é uma classe abaixo dos militares”, 
embora devessem ser oficiais porque são licenciados. Eu vou sair como enfermeiro sargento. è 
uma grande luta, que temos que fazer mas temos que nos sujeitar a isso 

1.24 Eu acho que .. isto é uma palavra má, mas o português... acha que estupidamente... para se ser 
doutor tem que se ser médico. Eu acho que o médico tem uma licenciatura, o enfermeiro tem 
uma licenciatura, o professor tem uma licenciatura. Mas o médico é o “senhor doutor” 

1.24 eu trabalhava com muitos médicos e não me revia naquele papel de ver e fazer o diagnóstico e 
o enfermeiro depois faz isto e aquilo. 

1.24 Sei lá... às vezes o ar importante dos médicos... e também essa diferenciação que se vê muito 
com os enfermeiros... “Ah... eu sou o senhor doutor você é o enfermeiro”. Há aquele 
distanciamento entre médico e enfermeiro que não devia ser... acho que não... deviam 
trabalhar mais em conjunto. Porque depois há essa questão que é muita gente que vai para 
Medicina para ser senhor doutor, mas depois se calhar nunca vão ser bons médicos porque só 
lá estão para serem senhores doutores. Não tinham vocação para isso 

1.22 É assim, por muito que o pessoal de enfermagem diga que não, o enfermeiro há-de estar 
sempre relacionado com o empregado do médico. Por muito que se queira dizer que não é 
isso… 

1.10 No centro de saúde onde a minha mãe trabalha, e noutro centro de saúde onde eu estagiei, não 
há comunicação. É assim, não há uma, ou devia haver uma boa comunicação entre enfermeiro 
e médico. Era assim que se conseguiam prestar bons cuidados, mas não acontece. Pelo menos 
eu apercebi-me disso, porque o enfermeiro estava numa sala do rés do chão e o médico estava 
numa sala do primeiro andar e a comunicação não acontecia, só quando era estritamente 
necessário. Por alguma razão. 

 CATEGORIA A.3.2 - Natureza do trabalho de Enfermagem 
 CATEGORIA A.3.2.1 - Competências/ Valorização  
1.02 É preciso ter uma força de espírito muito grande para aguentar a doença, mesmo... e também o 

estado de espírito dos doentes. 
1.03 Eu acho que os enfermeiros têm a componente mais do lado humano e das relações, mais 



desenvolvidos e habituados a lidar do que o médico, até ao nível do curso por causa das 
cadeiras que há. É mais ao nível da psicologia e há vários estágios ao longo do curso, enquanto 
que nos médicos é mais só no final do curso. Os primeiros anos são sempre teóricos e, 
portanto, estão acho que desde mais cedo habituados lidar com os doentes e acho que isso é 
importante.  

1.03 Saber lidar com as pessoas saber conversar com as pessoas. Saber conversar com o doente e 
transmitir-lhe as coisas claras. 

1.04 Fiquei com boa impressão deles, acho que têm um trabalho louvável, porque estão com as 
outras pessoas, muitas vezes pessoas que não têm mais ninguém. 

1.06 Sei que há muitas disciplinas de áreas diferentes, que o enfermeiro sabe de muitas áreas 
diferentes e complementa-as, e faz e é o que os saberes… não é só fazer coisas práticas, mas 
também não é tão específico sabe de bioquímica, sabe de anatomia, sabe de tudo um pouco 

1.06 O enfermeiro tem que estar preparado para todos os tipos de situações… de urgências. 
1.06 Mas penso que o enfermeiro também tem que ter alguma autonomia. 
1.06 Na enfermagem acontecem coisas muito grave, porque… um bancário passa o dia a mexer 

com dinheiro, e na enfermagem é com a vida das pessoas. 
Outra coisa também tem a ver com a minha escolha, nós podemos fazer tudo o que queremos, 
mas fazer um erro pode ser fatal. E eu sou uma pessoa que tem fazer tudo perfeito e sei que 
um erro meu pode afectar muito a vida daquela pessoa. 

1.06 E também há coisas que os enfermeiros podem fazer, mas que os médicos não fazem 
1.07 primeiro do que tudo acho que tem que ser um amigo. Tem que ser uma pessoa que está 

presente. 
1.08 Tudo o que a nível de pensos acho que é o enfermeiro que faz… o administra medicamentos é 

que eu não tenho a certeza que os médicos façam também, mas acho que sim que os 
enfermeiros fazem muita coisa de administrar medicamentos. 

1.09 Porque acho que é mais de contacto com as pessoas de estar com elas, não é tanto aquela coisa 
de mandar, 

1.11 Ser enfermeira eu acho que é uma forma de acolher as pessoas que estão doentes, e as pessoas 
que não estão informadas, e que estão a precisar e a pessoa deve formar para ajudar essas 
pessoas. 

1.11 Ele tem que saber tratar tudo com igualdade, não... porque há alguns que vão porque tem 
possibilidade ou porque tem dinheiro, porque é chefe ou é ministra, e tem que ser mais bem 
atendido do que os pobres ou as pessoas que não têm dinheiro, mas o enfermeiro tem de tratar 
de uma forma que um doente não pode ficar mal.. tem que ser com frieza, tem que ser com 
calor humano. 

1.11 O enfermeiro serve como um pai, ou um salvador…o enfermeiro é como… eu acho que essa 
palavra eu não posso usar, é como… esse nome é muito grande… eu não posso dizer deus. É 
como um salvador, enfermeiro é como uma pessoa que salva, é um salvador. 

1.14 Sobretudo acho que devemos ouvir as pessoas. Ouvir o que elas têm para nos dizer. Para 
ficarmos assim com uma relação aberta para ficarem mais à vontade. 

1.14 Também devemos ter a capacidade de deixar as pessoas à vontade. E também temos que nos 
consciencializar que temos que saber tratar das pessoas e tem que ser uma coisa bem feita por 
que elas estão ali e temos que ajudar. 

1.15 Acho que o enfermeiro deve saber do doente daquilo que o está a afectar, e que tratamos dos 
doentes. É diferente do médico, por que estamos mais em contacto com eles, nós é que 
tratamos deles, por exemplo a cuidar feridas e essas coisas e nós é que temo e podemos ajudá-
lo de uma forma diferente dos médicos 

1.17 Não sei se vou conseguir, e Deus queira que sim, é que qualquer enfermeiro depois de ter uma 
licenciatura em enfermagem, tem que estudar pelo menos mais um ano. Tem que ser 
fundamentalmente... tem que conciliar tudo aquilo que aprendeu, todas as práticas que 
desenvolveu ao longo do curso, e tem de saber aplicar isso tudo às pessoas que tem.... E não 
podemos esquecer que cada pessoa é diferente e reage de maneira diferente àquilo que lhe 
estão a fazer. O enfermeiro tem que aplicar tudo de forma a prestar os melhores serviços. 

1.26 E acho que os enfermeiros podem fazer muito trabalho que, nesse aspecto, o médico não faz. 
Pode criar uma relação, para além da terapêutica que o doente está a fazer no hospital, a 
terapêutica social e psicológica que é muito importante para o doente. E, é esse lado que estou 
a gostar muito do curso. 

1.28 Os enfermeiros conseguiram obter um papel e um poder muito maior. Apareceu a Ordem dos 
enfermeiros, o curso tornou-se superior…É espantoso, para mim, eu acho isso espantoso, 



mede-se por aí, não tenho ideia na prática. 
1.25 Primeiro são pessoas, que eu acho, dinâmicas, pelo menos pela experiência que eu tenho, 

bastante dinâmicas mesmo e depois são pessoas com paixão, solidariedade acima de tudo, 
acho eu…e pessoas bastante simpáticas 

1.25 O contacto social com as pessoas. Ser simpático com elas, se calhar, lá está outra vez um 
bocado as análises, fazê-las sentir-se à vontade, para não terem aquela fobia “ai agora agulhas, 
e agora tirar sangue” e seja o que for. 

1.24 Acho que têm uma grande responsabilidade porque... têm os doentes à frente... 
1.24 Eu gostava mais da acção. Não ia gostar... Só para ser doutor? Não!... Acho que a gente deve-

se levantar de manhã com a vontade de... saber que vai fazer aquilo que gosta. e é isto que eu 
quero fazer e que gosto, apesar de saber que há dificuldades e de saber que é muito duro. 

1.29 Agora a ideia é diferente. Na altura é que o enfermeiro era um suporte da pessoa, mas não tão 
científico, não…o conhecimento era mais…o dar o copo de água, o ouvir a pessoa. 

1.29 É que eu, considerando que eles ajudavam o médico, eu considerava que essa profissão tinha 
valor. Não por ser o médico, mas porque ficavam a ajudar a pessoa, que era centrado na 
pessoa, que podiam estar a ajudar a pessoa apesar de poderem estar sob as ordens do médico 
não via isso de uma forma negativa. 

1.22 É assim, eu acho que são visões de pessoas que também não estão muito dentro da área, 
porque eu acho que é um trabalho desenvolvido, é um trabalho muito humano e que requer 
muito de nós. Uma pessoa que pense bem, não pode dizer isso porque a qualquer momento 
pode precisar de um enfermeiro… 

1.22 Vejo o médico como a maioria, é que são pessoas que nem sequer…Principalmente, em 
termos militares, por exemplo, o médico não conhece pessoalmente os pacientes, pronto, esta 
pessoa tem isto. Diagnostica-se e a partir daí alguém há-de tratar dele. O enfermeiro é aí que 
entra e tem que por as mãos à obra. O enfermeiro, obviamente, tem que por mãos à obra, 
saber, obviamente. Estar bem preparado psicológica e fisicamente para desempenhar, então, 
essas funções que mais requerem trabalho. 

1.10 Não é corajoso, de ser aventureiro, mas é preciso não se descontrolar, é preciso saber gerir as 
emoções. 

1.12 Porque eu acho que vou gostar mais desta profissão do que se calhar se fosse médica porque, 
eu acho que os médicos… os médicos vivem pouco para eles, vivem muito direccionados para 
o estudo, andam sempre rodeados com livros debaixo dos braços e os enfermeiros gozam mais 
a vida e tiram mais partido da vida e da profissão. Têm aqueles momentos maus com os 
doentes, mas também têm momentos bons. 

1.10 Capacidade de comunicar de ouvir, de escutar, que é o que acontece muito com os idosos, 
principalmente... eles desejam que a gente os oiça. Depois... é a capacidade de estar atento, é 
aquilo que as pessoas precisam, depois... é lógico, com competências técnicas. Não é só na 
execução das técnicas, porque acho que isso... Com prática acho que toda a gente vai lá, acho 
que é também um bocadinho do... Por exemplo, a gente tem uma técnica para fazer e estamos 
a falar com o doente e depois já está já falámos. Não... é sentar ao pé e compreender e saber 
entender como é que ele sente a situação. 

 CATEGORIA A.3.2.2 - Núcleo de actividade
1.01 Estão mais frente a frente às pessoas estão sempre a apoiar. Mais próximo. Contacto muito 

próximo do que as outras pessoas de outras profissões. 
1.01 Contacto muito directo com as pessoas estar sempre a apoiá-las. Tratar em todos os sentidos. 

A parte psicológica... e tudo.. o que possa ajudar. estão lá a ajudar as pessoas.... a tratar das 
coisas. 

1.02 Eu .. pelo menos na minha ideia tive sempre a ideia que a enfemagem é muito precido, que era 
quase igual, mas... Sempre me disseram que não, que eram totalmente diferentes. Não sei ao 
que é que se estavam a referir exactamente. Não sei se estavam a referir que os médicos fazem 
menos, sei lá... que os enfemerios ou que os enfermeiros têm uma vida mais difícil. 

1.02 Acho que o dia a dia de um enfermeiro deve ser muito mais agitado do que o dos outros, que 
estejam no hospital 

1.02 Estão nos hospitais e depois estão com o doentes a ver se está tudo bem. Ver se têm dores, e 
há, por exemplo, entretanto um doente que se queixa mais de uma dor... Deve ser complicado 
estar lá horas e horas com pessoas doentes, e tira-nos o juízo e entretanto queixa-se que tem 
mais uma dor... mais ali ou ali 

1.02 O enfermeiros vão também dar umas picas (risos), e essa questão das vacinas, não sei se é dito 
assim. 



1.02 Pode não ser nada de transcendente, mas eu penso que deve ser muito complicado. Não é estar 
horas e horas com pessoas que estão saudáveis, mas sim estar com pessoas que estão a sofrer 
fisicamente e psicologicamente. 

1.02 Sim... sinceramente... não sei... não sei. Se o médico faz determinadas coisas que o enfemairo 
faz, não sei se essa história das vacinas… Não sei se o médico dá vacinas, são os enfermeiros 
que costumam dar. 

1.02 Acho que tem a ver com o facto de terem que fazer horários complicados, de terem ambientes 
muito complicados, de terem doentes muito complicados e de estarem com eles o tempo 
inteiro 

1.03 Os médicos chegam lá, vêm como os doentes estão, vêm se está tudo bem. Os enfemeitos 
geralmente fazem o trabalho mais prático. Em termos de assistência aos doentes e torna-se 
mais complicado, e isso torna-se mais complicado porque vivem mesmo perto dos doentes. 

1.03 Se estão, por exemplo, na parte do planeamento familiar estão mais na base do 
aconselhamento, ou se estão no centro de saúde, estão mais na parte das vacinas estão mais na 
base de dar as vacinas. 

1.03 No hospital, se estiverem, por exemplo na ala dos recém nascidos estão mais em contacto com 
os bébés e as mães 

1.03 No fundo acho que estão mais em contacto com o doente do que o próprio médico, passam 
mais tempo. Os doentes passam mais tempo com os enfermeiros do que o médico. 

1.03 [Algo que eles façam especificamente] Não sei... agora assim.. Não me ocorre nada. 
1.04 Eles cuidam dos doentes muitas vezes são eles que lhes fazem companhia, quando não têm 

visitas… A higiene… quando não podem tomar banho, dar os medicamentos e essas coisas. 
1.04 Acho que entre o enfermeiro e o doente há um maior contacto do que o médico, porque o 

médico esta um bocado mais afastado. Porque o enfermeiro está mais… passa mais tempo 
com o doente do que o médico, porque o médico só vai lá ver. 

1.04 Ainda há pouco tempo a minha avó esteve no hospital e foi rara a vez que encontrei lá o 
médico, mas os enfermeiros estavam lá sempre e foi bem tratada por eles. Ela não gosta muito 
de hospitais. Mas gostava muito dos enfermeiros. 

1.04 Os cuidados de higiene, os medicamentos, a mudança dos pensos e todas essas coisas e a 
companhia que eles fazem aos doentes quando eles não tem ninguém que os vá ver. 

1.06 eu vejo assim a profissão do médico como menos activo do que o enfermeiro 
1.06 Penso que o enfermeiro… ajuda mesmo o doente a superar a sua doença ou a amenizar sua 

dor, e em vários sentidos do que o próprio médico, porque vejo o médico como mais distante. 
Mais distante dos doentes, esta é uma opinião que eu tenho, que é mesmo minha, que os anos 
de estudo, e tudo o que exigem ao estudante que vai para medicina e o modo como exigem e o 
modo como se dá o ensino, faz com que, infecte muito a personalidade dos alunos e essa é a 
principal razão para eles ficarem menos humanos, mais frígidos, como se um doente ter 
qualquer coisa má fosse qualquer coisa banal, porque já estão acostumados. E nunca pode ser 
banal quando qualquer pessoa tem um problema de saúde. 

1.06 - É muito prático desde coisas complicadas que eu ainda não estudei, temos que tentar ter uma 
relação de confiança com o doente e temos que tentar perceber ao máximo as coisas que eles 
estão a sentir, tanto ao nível físico mas como ao nível da dor psicológica. 

1.06 ajudam os médicos naquilo que podem e trabalham muitas vezes por turnos 
1.06 Com o fisioterapeuta não acredito que seja assim, é uma profissão mais tranquila, com o 

enfermeiro é uma profissão mais turbulenta. 
1.06 E depois naquelas situações em que quando o médico não está, o enfermeiro… é como se 

fosse o médico que assume o seu papel do médico com todos os seus conhecimentos, tenta 
fazer o possível para ajudar aquela pessoa porque não há mais ninguém. 

1.07 Depois tem que ajudar naquilo que pode,. Basicamente tem que ajudar cuidar, basicamente é 
isso, ajudar cuidar no que puder ao outro. O outro é a pessoa que necessita da ajuda do 
enfermeiro, é o doente ou aquela pessoa que está no hospital e pode estar debilitado. 

1.07 Fazem coisas diferentes, se calhar fazem coisas que o psicólogo e o médico não faz, mas por 
exemplo dão vacinas, os enfermeiros dão vacinas, que os médicos e os psicólogos não fazem. 

1.08 Por exemplo… aquela coisa mais humana não são os médicos que fazem, pelo menos é o que 
eu vejo nos hospitais, é o enfermeiro que vai lá mais fazer do que o médico... é ele que vai lá 
falar mesmo connosco e estar… porque… os médicos é 5 minutos, mas depois já ninguém os 
vê mais 

1.08 Porque acho que é mais de contacto com as pessoas de estar com elas, não é tanto aquela coisa 
de mandar, 



1.08 Lá está, acho que é mesmo o contacto com os doentes… dar aquela ajuda, não é tanto o fazer 
os tratamentos, dar as picas, como se costuma dizer, mas é mais aquela palavra amiga, e saber 
se está tudo bem, uma festinha aqui, outra festinha ali… não sei.. ter mais contacto com o 
doente em si, não só… tanto basearmo-nos no trabalho, mas também na relação com as 
pessoas.  

1.09 Ajuda as pessoas, acho que ajuda até mais do que os médicos. Porque os médicos chegam ali e 
vêm o que é que a pessoa, tem, nem sequer ouvem bem o que as pessoas dizem. Olham mais 
para os exames. 

1.09 Querem saber mais das pessoas interessam-se mais pelas pessoas. Talvez isso tenha ajudado. 
Os enfermeiros falam mais com as pessoas do que o médico 

1.11 O enfermeiro faz tudo. Vê a tensão, trata os doentes, tira sangue. Basicamente… porque o 
médico manda o enfermeiro fazer tudo, e depois alguns vão com o médico, ele vai fazer 
consulta e depois pergunta o que tem a menina e depois o resto do trabalho é o enfermeiro que 
faz. 

1.12 os enfermeiros, digamos que… são aqueles que dão indicação aos médicos sobre a evolução 
do doente, dão os medicamentos, depois, sei lá, mais… cuida do doente.. sei lá por exemplo 
faz.. aquilo.. mete os soros, trata de feridas… é muito vasta área dos enfermeiros. 

1.12 Como estavam perto do doente e porque o doente em determinadas situações são pessoas que 
não se podem levantar não podem ir à casa de banho. Se calhar inicialmente era aqueles que 
lhe davam banho que lhes ratavam da higiene. Só que com o passar do tempo, a coisas foram 
evoluindo, agora quem faz isso são os auxiliares, quem faz a parte… digamos… suja do 
trabalho.  

1.13 Na parte do idoso presta os cuidados básicos como a higiene a alimentação, nas urgências 
presta os primeiros socorros, não me lembro de mais 

1.14 O médico, à partida faz o diagnóstico, o enfermeiro presta os cuidados manuais... presta a 
higiene, a alimentação e acompanhamento, muitas vezes a ouvir... e os auxiliares não tenho 
muita noção... mas acho que é a…limpeza. 

1.14 eu acho que o médico tem menos contacto com o paciente, é um contacto mais distante com o 
paciente. Ele está lá mas é mais à distância para ver qual é o problema do paciente. Vê, faz-lhe 
o diagnóstico, e passa os medicamentos. E depois passa-o ao enfermeiro a partir daí o doente é 
do enfermeiro, ele vai e administra os medicamentos que o médico disse. 

1.15 [Que distingue os enfermeiros dos outros] Isso é um bocado difícil de definir por enquanto, 
mas pronto… dos médicos é mais em contacto com os doentes. Quando estamos com uma 
pessoa tratamos de uma ferida, tratamos dos pensos e os médicos não fazem isso. Eles 
analisam a pessoa e receitam os medicamentos e assim… dos auxiliares... Os auxiliares não 
fazem que nós fazemos. Por exemplo isso do mudar s pensos e tratar feridas eles não fazem 

1.16 Não tenho muita informação quanto a isso, mas pelo que vi nos hospitais, trata dos doentes, 
ajuda aqueles mais necessitados a dar o banho, trocas algálias, muda a cama, coloca o soro 

1.16 Fiquei com a imagem de que o enfermeiro é uma pessoa importante no sentido de socorrer o 
doente logo ao início quando não está o médico presente, e também como intermediário entre 
o paciente e o médico. E na higiene nos cuidados pessoais, na resolução dos problemas dos 
doentes ajudá-los a compreender os problemas de saúde, e tem um contacto mais próximo do 
que o médico. 

1.16 [ideias sobre] são devidas aos discursos que nos foram... Que nós ouvimos durante as 
primeiras apresentações, falavam até de aspectos em que os enfermeiros são muito mais 
importantes do que os médicos, trocaram completamente a minha visão da enfermagem 

1.17 Conversas banais... por exemplo com um utente qualquer, não digo que possa desenvolver 
uma actividade que o possa levar à sua cura, mas por exemplo para o fazer sentir melhor. Falar 
de situações banais de futebol, falar da sua situação familiar, e profissional... Com o doente ou 
com a criança, podia falar-lhe de desenhos animados, de desporto ou de forma a fazê-la sentir 
melhor 

1.17 É uma pessoa que... a sua função principal recai sobre os outros, o seu principal objectivo é 
abstrair-se do seu mundo pessoal e privado para ajudar os outros e arranjar qualquer tipo de 
meios para, em qualquer situação em que ele possa intervir ele possa ajudar a pessoa com que 
está a estabelecer contacto 

1.17 O enfermeiro basicamente acompanha os doentes e o medico trata. Os enfermeiros 
acompanham e fazem as coisas que os utentes necessitam, e que não conseguem 

1.18 Sobretudo acho que o enfermeiros mantêm uma relação com o doente mais pessoal de cuidado 
de atenção de bem estar para o doente de preocupação que o médico não tem não digo que o 
médico seja bruto, não é isso, mas tem mais uma função de diagnosticar de... e o 



enfermeiro…tem a função de cuidar de dar continuação ao diagnóstico. 
1.18 Posso estar errada, mas o enfermeiro aproxima-se se for desconhecido, apresenta-se, eu acho 

que o enfermeiros têm uma maior relação do que os médicos, o médico chega e despacha. O 
enfermeiro não, chega e está ali. Ficam, alimentam-nos arranjam, tratam é diferente. 

1.18 Os enfermeiros têm que, nos sítio onde há médicos, auxiliares e fisioterapeutas é que chegar a 
esses pontos todos. Os enfermeiros têm em cuidar em geral e trabalhar com todos os outros. 

1.19 Penso que tenham que ajudar os pacientes no seu tratamento. Levá-los a consultas, aquele que 
não se conseguem mexer sozinhos. Na sua higiene, muitos não conseguem fazer, na sua 
alimentação, muitos também não conseguem fazer, e no seu bem estar para que não estejam a 
sofrer tanto. 

1.19 Ora bem o médico observa mais o paciente e limita-se a pensar  que é que pode fazer para 
resolver o problema que ele apresenta. Mas é uma relação mais fria e não há tanta inter-relação 
entre eles, enquanto que o enfermeiro, trata do seu bem estar conhece muito mais o doente, e 
até bom que isso aconteça para se darem bem. 
Há uma maior relação e é ele também que interfere na saúde do doente porque é ele que 
administra muitos dos medicamentos que o médico prescreve. 

1.20 [específico] É o contacto com o doente 
1.20 Primeiro do que tudo cuida das pessoas, num acidente ou doenças, tem que tratar das pessoas 

no dia a dia tem que ajudar na reabilitação, no tratamento. Cozer as pessoas, fazer tratamentos. 
1.21 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… 
1.21 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.” 

1.27 
 

É ajudar as pessoas, de alguma maneira possibilitar que as pessoas, no estado em que elas 
estão que possam vir a estar melhor 

1.27 poder ajudar as pessoas, é diferente do médico porque o enfermeiro pode ter uma ligação mais 
próxima com o doente do que o médico. Acho que de uma certa maneira acompanha a pessoa 
de uma forma mais próxima do que o médico. 

1.27 Os enfermeiros por exemplo... O médico... Por exemplo, se uma pessoa precisar de fazer uma 
ligadura, não é o médico que vai fazer, é o enfermeiro… por exemplo o médico também passa 
medicação e os enfermeiros não… 

1.26 Penso que ainda fazem. Por exemplo, a limpeza das pessoas, dos idosos e eu digo dos idosos 
porque é uma coisa que me custa muito e é, portanto, mais ligado a esse tipo de coisas que eu 
pensava que era o que o enfermeiro faz. E, se calhar é, não sei. 

1.23 O que eu, neste momento acho que é…(pensa) Eu pensava que os enfermeiros eram as pessoas 
que cuidavam dos doentes…cuidavam dos doentes, tratavam, faziam… Administravam 
vacinas, mudavam fraldas (risos), mudavam os resguardos, ajudavam as pessoas a fazer as 
suas necessidades, esse tipo de coisas…administravam os medicamentos… 

1.23 Como disse, acho que os enfermeiros têm um cuidar mais directo com os doentes passam mais 
tempo com eles e são, vá não os psicólogos mas são as pessoas que os ouvem que ouvem o 
que eles têm para dizer…e, claro, aconselham. Acho eu, que é uma função mais directa com o 
paciente, é mais humano, não é? Do que o médico, por exemplo. 

1.28 Sinceramente não tenho lembrança do que é que eu achava que era um enfermeiro. Veio um 
grupo de colegas da secundária para esta escola e eu também vim. E foi sobretudo aqui 
as…Naquele, na altura tinha 18 anos, veio daí a experiência, com os estágios do que era ser 
enfermeiro 

1.28 Aquilo que eu penso que um enfermeiro faz é….vou usar o termo cuidar que já vem de trás. 
Portanto é cuidar das pessoas este cuidar tem sobretudo a ver com o cuidar da pessoa em 
doença e é uma actividade que, embora pudesse estar, tem um grande potencial para estar com 
a pessoa, penso que, por motivos de organização do trabalho nas instituições é pouco 
aproveitado. Portanto, o enfermeiro penso que acaba por lidar mais na administração de 
terapêutica, pensos… 

1.28 Porque têm poder para fazer muito mais, e eu sei disso.(...) Eu não conheço as organizações 
mas, da minha experiência, eu penso que tantas horas que eu passei na cama do hospital penso 
que os enfermeiros podiam ter falado um pouco mais comigo. 

1.28 Cuidar. Por partilha das coisas. Porque um médico podia, e talvez o deveria, fazer. Mas penso 
que como o enfermeiro está, supostamente, mais tempo com a pessoa é característico do 



enfermeiro ou seja, chegar ao outro ou fazer que o outro se chegue a ele, qualquer coisa assim 
do género (...) O médico também poderia fazer isto, mas na prática, está menos tempo com as 
pessoas e portanto…penso que é mais difícil chegar a estar relação embora para o médico ela 
esteja-se a tratar 

1.28 E além disso, outra…eu vou dizer falha, porque me parece mesmo uma falha, porque a minha 
cabeça estava ocupada com a saúde pública, mas parece-me que em termos de saúde pública, é 
absolutamente zero porque eu enquanto cidadã, enquanto moradora num determinado sítio 
nunca nenhum enfermeiro, nunca tive (a não ser na administração da vacina) nunca nenhum 
enfermeiro me contactou para nada…Ah! E fazer um penso uma vez…que tinha uns pontos, 
mais nada. 

1.25 A técnicas que estão inerentes à Profissão, não é? 
1.25 Ajudar as pessoas. Conseguir fazê-las sentir-se melhor. É assim, eu não tenho, eu nesse 

aspecto não tenho…porque a enfermagem que eu tenho é mais aquela enfermagem de…(...) 
Mas o que eu quero dizer é que pronto, a ideia…Não tenho um conhecimento profundo, por 
exemplo, de enfermagem hospitalar, é mais uma enfermagem clínica, de análises, porque 
realmente foi a experiência que eu tenho 

1.25 Os cuidados pessoais das pessoas, de higiene, conforto, por exemplo, são coisas que os 
médicos não fazem. Pelo menos do que eu vejo, não fazem. Simplesmente, eles é o 
diagnóstico e ponto final, ficam por ali. Enquanto que os enfermeiros pronto, têm mais atenção 
e faz parte do seu trabalho não é? Conforto dos doentes, ter a certeza que eles estão bem, 
conversar com eles, fazê-los sentirem-se bem, não só a nível físico mas também a nível 
psicológico 

1.25 Lá está…As diferentes atitudes que às vezes os médicos têm e a atitude que o enfermeiro tem. 
O enfermeiro, por norma, é muito mais solidário, tem muito mais compaixão com as pessoas e 
é mais “amigo” da pessoa. 

1.24 Então... do que e vi, quando o enfermeiro chega.. recebe o turno dos colegas, não é? Vai 
conhecer as situações em que se encontram os doentes e depois vai preparar a medicação. se 
houver pensos para fazer vai fazer os pensos. Falar com os doentes, porque é muito 
importante. Arranjar um bom ambiente com o doente que é fundamental para o turno correr 
bem e a partir daí se houver situações que precisem de urgência é resolvê-las com sequência 
com prioridades. 
Os objectivos é tentar receber e acolher o doente para que ele se sinta bem, nem que seja só 
aquele turno. E naquele turno dar o seu melhor. 

1.29 concretização em tarefas específicas eu não tinha grande ideia. Tinha uma ideia muito técnica, 
tarefas muito técnicas e não tanto da abordagem da pessoa como agora tenho, e na altura não 
tinha, completamente. Nunca imaginava, era só de acções técnicas, muito de auxiliar das 
acções do médico. E passava muito por aí, não havia muita autonomia em enfermagem. 

1.29 Eu não cheguei a referir mas uma ideia que eu tinha, é que davam um grande apoio à pessoa. 
Que existia um grande apoio à pessoa da parte de enfermagem. E ajudar a pessoa, que eu 
também acreditava que existia em Medicina e que existe em Enfermagem e nas outras 
profissões relacionadas com a saúde, numa forma muito específica. 

1.29 a minha ideia era muito geral e era muito abstracta, era o enfermeiro auxiliar, constantemente 
a pessoa…com aquela ideia de que é que a pessoa pode precisar constantemente? Para além do 
copo de água, das necessidades, da monitorização? Mas sem aquelas coisas das mobilizações, 
aquilo que eu sei agora eu não tinha, não conseguia. Era os fisioterapeutas muito específicos, 
os radiologistas muito específicos, os médicos para a doença e intervenção na pessoa…mas eu 
via os médicos a entrarem muito mais no campo dos enfermeiros. 

1.22 Os cuidados…Dar os cuidados essenciais durante o tempo em que o paciente está num 
hospital…Muito ou pouco tempo. Fazer com que ao paciente não falta nada, tratar dele, 
prestar-lhe os cuidados para ele conseguir viver lá dentro e melhorar se for esse o caso… 

1.22 Por exemplo onde há acamados, por exemplo, onde há total…dependendo do estado…Se não 
se puderem mexer temos que tratar totalmente de um acamado como se fosse ele a tratar dele: 
dar o banho, limpá-lo… as fezes, a urina, tudo. Fazer os normais curativos, dar as injecções. 
Pronto…falando militarmente, depois no início somos capazes de fazer um bocadinho isso, 
mas depois, rapidamente deixo de fazer quase isso. 

1.12 Os enfermeiros, por exemplo, que trabalham em áreas relacionadas com a oncologia. 
Acompanham o percurso dos doentes e, se calhar vêem os doentes a morrer e pronto têm essa 
vertente má e se o doente piora e eles sofrem com isso, é assim 

 CATEGORIA A.3.2.3 - Objectos e imagens associadas 



1.01 uma cruz. uma cruz vermelha. 
1.08 Há um site, de uma faculdade, não sei se é desta, que tem uma imagem de uma mão a dar a 

mão a outra pessoa, gosto particularmente dessa. Por causa daquela questão da ajuda acho que 
essa é uma boa imagem 

1.09 Duas mãos dadas. Porque acho que a gente devemos ajudar nos aos outros 
1.10 Depois de um ano em enfermagem... uma lamparina, mas antes era uma seringa, nem sabia da 

lamparina. 
1.12 Uma seringa. 
1.13 Uma seringa 
1.14 Uma senhora de bata branca. Mas… hoje em dia já nem usam bata branca porque têm outras 

fardas 
1.16 Até pelo slogan aqui da escola é uma lamparina, antes era uma seringa. 
1.17 Um hospital 
1.18 Lembro-me sempre de seringas, de pensos, de agulhas. Os médicos é o estetoscópio… 
1.19 Acho eu é a seringa, os outros mais velhos só andam com a seringa nas praxes 
1.21 O ser humano. 
1.23 Aquela senhora com um chapéu assim com uma cruz. Agora, se calhar, de segunda-feira para 

cá era uma lamparina e… 
1.25 Uma seringa 
1.22 Um coração, por exemplo…(...) A imagem do coração como…Sim, não é o físico…é em 

termos de 
 CATEGORIA A.3.2.4 - Representações sobre a imagem social 
1.01 “Acho que as pessoas ainda acham que os enfermeiros estão abaixo dos médicos. mas acho 

que de facto eles pensam assim. Mas acho que ser médico é de facto melhor... mas mesmo 
assim ter enfermagem é melhor do que não ter nada... do que não ter um curso superior.” 

1.02 Claramente estão abaixo dos médicos, por que… não sei, deve ser também por causa do 
estatuto. Os outros são doutores e o enfermeiro não, e é logo outra história, e a história do 
curso, o curso é muito maior e é muito mais complicado entrar no curso. E as médias que a 
gente vê... e a gente vê que quem chega lá é  o “poderoso”. Porque acho que na sociedade é 
assim… 

1.03 - Quem teve contacto com o hospital ou esteve internado, normalmente fala muito bem dos 
enfermeiros, fala bem da equipa, e em relação à equipa, dizem que os enfermeiros é que estão 
lá, ou mesmo em relação aos médicos dizem que os enfermeiros é que estão lá… eles dizem 
que os médicos só vão lá mesmo para ver os relatórios, receitas e os relatórios do enfermeiros. 
Se calhar quem não conhece tão bem este ambiente... não sei bem…acho que, depois diz-se 
“ah! Enfermeiros… enfermagem não”...  

1.04 Eu acho que na sociedade, apesar de serem enfermeiros, e de terem uma licenciatura pensa-se 
que ficam muito mais abaixo do que as outras pessoas com licenciatura e o mesmo grau de 
ensino. Por que outra pessoa qualquer com uma licenciatura em direito ou um professor ou 
qualquer outra coisa, já é um doutor, e um enfermeiro é sempre um enfermeiro, nunca vai ser 
um doutor. 

1.06 É um bocadinho bruto o que eu vou dizer…mas muita gente pensa, mas não o dizem 
directamente… que os enfermeiros são pessoas que gostavam de ser médicos mas que não 
conseguiram, pronto. 

1.06 E que os enfermeiros são criados dos médicos. Mas eu penso que esta ideia está a desvanecer-
se cada vez mais. Porque devido ao facto de os enfermeiros já poderem fazer doutoramento, e 
já têm, acesso a maiores especializações. 

1.06 Ou então é a imagem de pessoas que não conseguira ir para medicina e vieram para 
enfermagem, 

1.07 Eu acho que no geral as pessoas têm os enfermeiros como um profissional importante, numa 
ordem importante de profissionais, a saúde é um dos temas e dos pontos principais da nossa 
vida, são mesmo o principal, e é por isso mesmo: o enfermeiro trata da saúde. 

1.08 Eu acho que não se lhe dá ainda a imagem e a importância que s lhes devia dar, acho que há 
ainda a imagem daqueles que fazem o trabalho sujo no hospital, 

1.08 por exemplo na televisão…também não dão a importância aos enfermeiros que deviam dar. Às 
vezes mostram nas séries coisas que são os médicos a fazer e que na prática a gente sabe que 
não são bem eles a fazer mesmo e que são os médicos 

1.08 Por exemplo, aqui… tenho um colega meu que entrou a aqui e que diz que não quer isto, que 
não quer ser enfermeiro, que diz que a enfermagem é o lixo do hospital. Ele é mesmo do meu 



curso. Tem tudo e não quer aproveitar. (...)Tem aquela ideia que o enfermeiro está sempre nos 
centros de saúde a fazer aquele trabalhinho sempre monótono… 

1.09 ah.. muito mal…porque acho que os médicos são tidos como deus no céu e os médicos na 
terra, eu própria achava isso que eles sabiam tudo, mas agora já não acho depois de ter andado 
bastante tempo nos médicos, porque há aquela ideia que eles não se enganam e agora eu acho 
que alguns deles até tratam mal os doentes, ou .. não tratam tão bem... 
E o enfermeiro não está tão bem visto como devia. 

1.09 Ele é visto como de.. Um modo secundário, como um auxiliar…, que está ali para receber 
ordens, para limpar, que está ali para receber ordens dos médicos… tudo bem que é para 
receber ordens, mas.. Dos médicos... Porque são superiores, embora muitas vezes não pareça. 
Tudo bem que, mas isso depende da experiência do enfermeiro, porque o enfermeiro pode ter 
mais experiência do que o médico, mas mesmo assim o médico acha-se superior. Mas mesmo 
assim, os enfermeiros são tidos como…lixo. 

1.13 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 

1.13 Nos centros de saúde também quem está mais por dentro são os enfermeiros. Os médicos estão 
nas consultas mais propriamente ditas. 

1.14 A enfermagem na sociedade está muito vista como os empregados dos médicos, o médico 
manda e o enfermeiro faz (...) porque é o que ouço dizer. Porque hierarquicamente os médicos, 
estão acima. Até em termos de entrada de notas na faculdade são mais altas. 

1.14 as pessoas dizem que os enfermeiros são médicos frustrados, e  porque não conseguem 
entrar... vão para aquilo que está mais próximo... mais abaixo, que é a enfermagem. 

1.15 Acho que cada vez mais os enfermeiros vão sendo mais reconhecidos.(...) pelo menos é o que 
eu ouço cada vez mais, das pessoas… pelos menos são mais respeitados. Na generalidade 
ainda não tenho assim muita ideia. 

1.16 há aquele preconceito, que ainda se mantém na sociedade hoje em dia, que os enfermeiros são 
inferiores aos médicos. Que os médicos dão as ordens e os enfermeiros cumprem. 

1.16 Aquela ideia também de que são intermediários. 
1.16 Os enfermeiros são um bocado inferiorizados em relação aos médicos, quando na realidade 

são tão ou mais importantes que estes. Parece que estou a ser um bocado repetitivo. 
1.17 Na minha opinião o estatuto, digamos assim de um enfermeiro já esteve bem melhor, agora 

chego mesmo a dizer muitas vezes que se confunde o enfermeiro com um auxiliar de saúde. 
1.17 Mas o aumento do estatuto dos médicos, porque eles lá fora são vistos como um estatuto muito 

superior, e os enfermeiros são vistos como simples auxiliares dos médicos, e agora, na minha 
opinião, banalizou-se a questão dos enfermeiros… o facto de cada vez haver mais enfermeiros 
e estar a ficar muito saturado. Ainda assim na nossa sociedade tem um estatuto extremamente 
positiva em relação outras. 

1.18 Para já acho que a enfermagem está muito ligada a uma mundo mais feminino, é pena.. mas é! 
É uma imagem muito triste, acho que tem a ver com o passado, mas acho que era altura 
suficiente dessa imagem desaparecer, porque não acho que a imagem da mulher tenha que 
corresponder à enfermeiro e o homem não, não vejo lógica nisso. 

1.18 Ao facto também de as pessoas serem um bocado incultas, acharem que os enfermeiros são 
mandados pelos médicos, 

1.10 - É a imagem do tapa buracos. Quando o médico não está faz-se o trabalho do médico, quando 
o auxiliar não está faz-se o trabalho do auxiliar, eu acho que esta é  a imagem social que o 
outros têm da enfermagem. 

1.11 Acham o enfermeiro como um salvador, como um médico. Quando as pessoas sabem que 
estás na área da saúde tratam-se como um deus, tratam-te com carinho. (...) Não cá… é muito 
pouco porque depende também do desenvolvimento de cada país. Lá é mais, cá é muito pouco. 
(...) Considerar o médico como um salvador, como um deus, lá no meu país é mais assim. 
Tratam-te como tudo… sabem que é médico. É diferente por causa do desenvolvimento, lá há 
mais pessoas analfabetas, e as pessoas cá são mais... nem sem dizer... não tem nada a ver. 

1.19 É a ideia de que só vai para enfermagem quem não consegue ir para medicina. Pronto: “Ele 
não conseguiu ir para medicina e por isso é que foi para enfermagem” e acho que é essa a 
ideia, e de quem é importante é o médico e não é o enfermeiro e de que o enfermeiro faz 
aquele trabalho que o médico não quer fazer.  

1.20 Acho que a s pessoas que não esteja envolvida no meio, pensam que são os adjuntos dos 
médicos… 



1.20 É a imagem feminina. É normal que as pessoas na brincadeira digam piadas ou qualquer coisa. 
Afinal de contas a gente vê filmes ou vamos a hospitais e a maior parte são mulheres 
é claro que os homens já existem há algum tempo só que nem sempre foi muito próprio. os 
homens iam para médicos, e as mulheres iam para enfermeiras é essa a imagem mas acho que 
está se a mudar e com o tempo há de se esquecer essa ideia. 

1.27 Hoje em dia as pessoas estão sempre a queixar-se do sistema de saúde e acho que a ideia que 
têm é a de que as pessoas são frias. De que estão ali... se calhar não tanto para ajudar as 
pessoas ali, mas sim para ganharem o ordenado ao fim do mês 

1.28 eu até conheço uma pessoa que era enfermeiro e que não quer exercer, quer ser não é 
psicólogo mas é qualquer coisa do género…psicólogo..trabalha nessas áreas assim…Associam 
mais ou menos os enfermeiros a um trabalho…como dizer, menor 

1.28 Eu penso que é por tradição, do histórico, da herança da história da relação do senhor doutor 
com a enfermeira 

1.28 Portanto, o enfermeiro é obviamente - obviamente citando, não é – tem uma posição 
subalterna em relação ao senhor doutor. A bata branca deles, é mais branca do que a 
nossa.(risos) E depois porque nós “limpamos”. O que é fantástico limpar, mas as pessoas não 
associam..não acham necessariamente importante limpar. 

1.29 Dos contactos com os meus colegas, por exemplo. Quem não conseguiu, ou a segunda 
hipótese tinha…dos que não conseguiam ir para medicina, era enfermagem. E era 
enfermagem, pelo menos entre nós era bem visto, era um curso que se via, era um curso difícil 
de entrar tinha uma média elevada e com valor, importância, era bem visto. Não era 
medicina…Já em conversa com os meu colegas a Radiologia já era com alguma decepção, e 
Fisioterapia também tinha importância, mas de enfermagem nunca tive uma visão negativa 
como a que me deram aqui. 

1.29 . Às vezes penso nisso e apercebo-me que se calhar formos para a aldeia e dissermos que 
somos enfermeiros, há pessoas que tiveram contacto e tudo bem mas há pessoas que se calhar 
dizem porque é que tenho um curso superior. 

1.21 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.  

1.21 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.. 

1.23 Pensam que os enfermeiros fazem aquilo que o médico quer. 
1.23 Acho que as pessoas pensam que os enfermeiros, eu já ouvi muita coisa não é? Principalmente 

porque eu não quero, pronto não é essa a decisão que eu tive… que os enfermeiros são 
médicos frustrados, que não conseguiram entrar, que fazem aquilo que o médico não lhe 
apetece fazer, que os médicos vão passear, isto ouvi aqui dentro… 

1.23 Aqui, mas é uma opinião que acho que muita gente tem. Porque estávamos numa aula em que 
estávamos a dizer aquilo que queríamos e foi alguém que comentou que os enfermeiros 
trabalham e os médicos passeiam 

1.25 Eu acho que têm uma boa opinião, pelo pouco que eu vejo, acho que têm uma opinião muito 
boa, muito acima dos médicos, até. 

1.24 Eu acho que infelizmente, infelizmente... a sociedade minimiza um pouco o papel do 
enfermeiro. e não dão a importância que os enfermeiros fazem no seu trabalho. porque é 
mesmo assim, quem trabalha na área sabe o que se faz. o esforço. Eu via isso nos doentes com 
que eu trabalhava. era o senhor enfermeiro mas quando chegava o médico já era o senhor 
doutor e mudava o caso de figura. mas não viam que quem os ajudava e que os tratava era o 
enfermeiro!!!! Chegava o senhor doutor e parecia quase que era deus!!! O médico só lá ia e 
depois ia-se embora e o doente começava logo: “ó sr enfermeiro está-me a doer aqui!” 

1.22 A imagem social dos enfermeiros…Portanto…Eu acho que, são cada vez, melhor vistos para a 
sociedade…eu acho que sim, até as próprias funções e pronto,  

1.22 entretanto também passou a ser um curso de licenciatura e acho que (e devem) intervir cada 
vez mais autonomamente. Cada vez mais…O enfermeiro está a ser cada vez mais 
possivelmente…Quer dizer, também não pode estar ali a diagnosticar isto e …Mas acho que 
cada vez o enfermeiro está a trabalhar mais autonomamente saber certas resoluções de certos 
problemas, sem ter de estar sempre a pedir ao médico e assim… 

1.22 É assim, se a gente for a ver, eu acho que os enfermeiros sempre foram bem vistos, mas acho 



que continuam a fazer bem e acho que cada vez se vê melhor… 
1.10 Se uma pessoa nos disse: eu fui ao centro de saúde ou a outro sítio, ou não sei quê: “Ah! O 

senhor doutor disse-me isto ou disse-me aquilo” não se ouve as pessoas dizerem que o 
radiologista ou o enfermeiro ou o auxiliar ou outra, lhe disseram alguma coisa. 
Há pessoas que tem uma boa imagem de nós e que nos respeitam, e que acham temos um bom 
trabalho, mas que no dia a dia quando falam destas coisas não se referem, aos enfermeiros. 

1.20 Acho que a s pessoas que não esteja envolvida no meio, pensam que são os adjuntos dos 
médicos… eu próprio pensava assim antes de entrar na marinha, na marinha depois d ter mais 
contacto com eles de facto. Apercebi-me que não, mas no geral... 

1.20 As pessoas têm esta ideia porque... Na sala de cirurgias por exemplo, né... O enfermeiro está lá 
mesmo para servir de adjunto o médico e o médico pode desempenhar as funções de director 
de varias alas e os enfermeiros ainda não. Penso eu 

1.26 - O que tava antes, digamos, é mesmo aquela ideia de que o enfermeiro fazia o que o médico 
mandava ou aquilo que o médico não queria fazer. Eu acho que as pessoas hoje têm uma 
percepção, principalmente, porque começam a chegar ao mercado de trabalho pessoas da 
minha idade ou até mais velhas, já vão com a ideia de que o enfermeiro não faz só isso. Tem 
alguma autonomia, que é fundamental para o exercício da medicina, que é fundamental para o 
bom funcionamento do hospital, do centro de saúde, para a promoção da saúde, para a 
prevenção de várias doenças. Todas estas coisas, pensam que é o enfermeiro que pode fazer, 
que poderá ter potencial para o fazer. 

1.28 Acho que a profissão teve uma evolução a meu ver, que eu tiro o meu chapéu, já disse isso a 
uma professora. Tiro o meu chapéu às pessoas que naquela altura estavam cá continuaram, 
alguns são professores, outros são, até já são colegas, e que conseguiram fazer uma coisa 
bonita. 

1.22 Já ouvi pessoas dizerem que às vezes dão aos enfermeiros ou assistentes de enfermagem os 
“limpa cus” por exemplo, outro disse a alguém “Ah agora vais ser enfermeira!”, a um homem 

1.10 Também é a imagem social que nós temos. Do médico... e de... que está num patamar acima… 
não sei 

 


