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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.3.: Representações sobre a profissão 
 Sub - CATEGORIA B.4.3.8: Relações com outras profissões 
 Sub -sub - CATEGORIA B.4.3.8.1: Com quem se trabalha 
303 Trabalham com médicos, com fisioterapeutas e terapeutas da fala e... 
304 Com o médico, fisioterapeuta, o nutricionista, as auxiliares… 
305 Primeiro dizia ao extraterrestre qual é o ambiente em que está envolvido o enfermeiro. Então 

depois teríamos também então, por exemplo se for no hospital, então muito mais 
directamente, teríamos o auxiliar… pronto, assistentes operacionais, que ao fim ao cabo são 
as pessoas que trabalham mais directamente, porque é os que acabam por levar alguma coisa 
também sabemos de enfermagem ou algo, mas pronto são os que trabalham mais 
directamente. Depois teríamos os médicos, obviamente que também teria que falar, teríamos 
outros profissionais como psicólogos, dietistas, fisioterapeutas… 

506 Auxiliares, são ajudantes no nosso trabalho, ficam com tarefas mais simples, menos 
complexas… que não exijam tantos conhecimentos 

315 Com os médicos, fisioterapeutas, com auxiliares de acção médica, com analistas, com... 
307 Eu acho que até maqueiros se for preciso. 
308 Desde administrativos, que são aqueles que ouvem as queixas das pessoas todas que estão na 

fila que não têm consulta por isto ou aquilo, até aos médicos, fisioterapeutas, no hospital onde 
estagiei havia terapeutas, sei lá auxiliares, montes de pessoas, isto pessoas com que eles 
trabalham. O que eles fazem, desde o acompanhamento da pessoa em cuidados de saúde, 
exercícios, administração de terapêutica até àquela parte do conversar, do confiar.. 

310 Que outros profissionais…(pensa) Então vá, se for num hospital ou num centro de Saúde com 
médicos administrativos, auxiliares, as senhoras da limpeza..mais? os técnicos de 
radiologia…sei lá, lembrar assim mais… 

510 Com outras equipas profissionais… trabalham com muitas, não é? Trabalha com a equipa, os 
técnicos… os auxiliares [...imperceptível...], assistentes operacionais, com médicos, com 
fisioterapeutas, com analistas, com radiologistas… sei lá… tantos… mais… 

311 Eu acho que os enfermeiros trabalham mais com auxiliares, porque os médicos raramente 
estão... não sei, porque eu também tive muito pouco contacto com o hospital, acho que as 
pessoas com que eles falam um bocadinho... falam com os médicos quando uma pessoa está 
muito doente e precisa de fazer um exame, vem falar com a enfermeira depois de acabar eles 
ficam na sala deles ou no local deles e só se um enfermeiro têm uma grande relação é que 
conversam mais mas eu acho que tem mais relação com...para beneficiar o doente. 

311 Com os outros grupos profissionais também têm, com os fisioterapeutas que também querem 
saber a evolução dos doentes às vezes têm uma relação porque querem seguir tudo e vão-se 
aproximando das enfermeiras.  

311 E também trabalham… algumas enfermeiras que falam com empregadas de limpeza, 
estabelecem relação, mas isso é raro. Exemplo, no hospital, não vou chamar o nome, a 
enfermeira era muito confidente das empregadas de limpeza, falava muito com ela, não sei... 
Também isso é a educação daquela enfermeira, isso depende de pessoa para pessoa. 

312 Os que eu tenho mais presente é os médicos, assistentes sociais, terapeutas, terapeutas da fala, 
fisioterapeutas, nutricionistas... 

312 Médicos, assistentes sociais, com tudo o que está directamente ligado com a comunidade no 
sentido de encaminhamento, mais?  

313 Médicos, hum, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas 
314 Trabalha com os médicos, com os nutricionistas, com… (hesitação) com os farmacêuticos, 

com… (hesitação) fisioterapeutas, com… 
316 Relacionam-se com os médicos, têm uma relação com os médicos no cuidado do doente, 

seguem os prognósticos dos médicos, quando diagnosticam alguma coisa falam com os 
médicos, têm relações com outros técnicos… como os técnicos de cardiologia, que trabalham 
com as máquinas, até com os farmacêuticos e com administrativos… 

517 Médicos, Auxiliares de Acção Médica, os técnicos que por exemplo realizam  os meios 
auxiliares de diagnóstico , dietistas, nutricionistas, fisioterapeutas… 

319 Médicos, farmacêuticos, analistas... 
320 Os médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais... 



321 O enfermeiro pronto trabalha directamente, acho que em qualquer serviço, trabalha 
directamente com o médico, não é? O topo da equipa… depois pode vir uma assistente social, 
um psicólogo, nutricionista… humm…  

324 Temos as equipas multidisciplinares, não é? Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatria, 
psiquiatras quando temos nessas áreas, ehh… assistentes sociais, hum… na área 

525 Médicos, auxiliares,não como profissionais de saúde mas auxiliares de acção médica que 
também são importantes, não é? Têm o seu trabalho. Com os da segurança social, os da 
assistência social, também são importantes. 

525 Equipas médicas, não é? Equipas de reabilitação, de fisioterapeutas, de sala de operação. 
329 Fisioterapeutas, psicólogos eu não assisti mas sabia, nutricionistas, médicos, outros técnicos 

de radiologia se bem que eu não a cheguei a ir aos exames. Auxiliares de Enfermagem, não 
é? Auxiliares de acção médica. 

 Sub -sub - CATEGORIA B.4.3.8.2: Autonomia 
306 Primeiro, é prejudicial para o doente e, depois, a disputa pode fazer com que, por exemplo, 

os enfermeiros não devem fazer aquilo, isso é do médico e o médico faz coisas do 
enfermeiro. Quer dizer, parece que não, está tudo delineado: até onde é que o enfermeiro 
pode ir. Até onde é que o médico pode ir. Mesmo se houvesse problema, porque é difícil de 
gerir, tem que haver uma comunicação em relação entre médicos e enfermeiros para gerir o 
problema, porque depois, para quem vai sobrar é para o doente, não é? 

507 Eu acho que a enfermagem precisa assim de uma evolução… ainda bastante grande. Ainda há 
pouco tempo, até falava disso com a enfermeira Inês, em que ela me dizia que os enfermeiros 
mais velhos, por norma, são aqueles que dão uma pior imagem à profissão, são aqueles mais 
submissos, que revelam menos, como é que eu hei-de dizer… menos autonomia… precisam 
sempre dos doutores e por aí. Enquanto os enfermeiros novos, os recém-licenciados, e não só, 
os enfermeiros com uma mentalidade se calhar diferente, mais aberta, são pessoas 
completamente diferentes e acho que dão uma imagem muito mais positiva à enfermagem. 

507 Acho que precisa de uma evolução… acho que, neste momento… aquilo que eu quero é 
aquilo que, neste momento, existe, ou seja, eu preferi uma profissão... uma profissão, ou 
melhor… eu preferia que a enfermagem fosse diferente em termos de autonomia, em termos 
de também visibilidade dos outros e, muitas vezes, fica muito aquém nesse aspecto. 

507 Em termos de autonomia eu acho que… é a tal coisa, deveria haver uma evolução bastante 
grande. Há determinados aspectos em que os enfermeiros deveriam ser autónomos, e têm 
capacidade para isso, e não são. (...)Por exemplo, não sei… na medicação, por exemplo, é 
exclusivamente da responsabilidade médica, no entanto, agora estou numa urgência, por 
exemplo, e são os enfermeiros que, na triagem, administram logo a medicação, sem 
previamente terem autorização, por assim dizer, médica. Outras técnicas, mais evasivas ou… 

309 Montes! Para começar por médicos, auxiliares, fisioterapeutas, dietistas, nutricionistas, 
assistentes sociais, aqueles senhores da propaganda médica, delegados de informação, 
também devem contar... um grupo de técnicos de saúde... psicólogos... pronto. 

311 Isso acontece porque nós, enfermeiros, ainda não demonstrámos que somos capazes, temos 
que demonstrar. Nós é que temos que ganhar a nossa autonomia, não mostrar ao médico que 
eles sabe tudo porque nós também sabemos um bocadinho. 

512 e depois até em termos de autonomia porque uma coisa que me faz muita confusão em 
enfermagem, e agora tenho constatado isso muito no próprio serviço onde estou, é a questão 
da autonomia, eu sinto que o enfermeiro não tem autonomia nenhuma, é muito dependente do 
médico, ele até pode querer fazer mas primeiro tem de ter a assinatura do médico… para 
poder fazer alguma coisa. 

512 a questão da autonomia acho que é uma coisa que… gostaria de ter muito mais liberdade para 
decidir sobre certos aspectos que… se calhar, a minha decisão seria diferente de outros 
profissionais, como é óbvio, mas gostaria de ter muito mais liberdade nesse sentido, de ver… 
o tipo de procedimentos referentes ao fazer ali ou o tipo de acção que seria importante 
desenvolver naquele caso e não apenas estar ali na retaguarda  

512 e, se calhar, intervir mais… não sei, nós, se calhar, como estudantes não temos tanto a parte 
tão interventiva como um enfermeiro tem no seio de uma equipa, se calhar, é diferente, até 
porque lá depois também percebemos que o médico questiona muito o enfermeiro sobre o 
dia-a-dia do doente e aquilo que ele já sabe fazer e aquilo que já consegue fazer e também, se 
calhar, trabalha um bocadinho em parceria, mas percebe-se que ali a decisão final é do 
médico e a alta é processada pelo médico e o médico é que gere tudo e acaba por ter cargos 
superiores em termos de directoria dos próprios serviços e tudo mais… pronto, e é mais por 
aí. 



512 de facto, há serviços em que eles são muito autónomos e decidem tudo muito sozinhos mas 
depois há outros em que isso já não acontece e o enfermeiro é que, como passa mais tempo 
com o próprio doente, é que sabe muitas especificidades do próprio doente e, se calhar, diz 
“… Se calhar não é bem assim, se calhar é desta forma, ele irá reagir melhor assim ou 
assado” 

313 na comunidade e não só, não é? E...e eu vejo-me nesse papel, pronto, vejo-me a ajudar as 
pessoas, ah… a compreender, a tentar melhorar o seu estado de saúde, pronto, temos todas as 
limitações da enfermagem, não é? Estamos assim um bocado limitados… 

316 As acções dos enfermeiros eram um pouco condicionadas pelos discursos dos médicos, que 
muitas vezes até entravam nos domínios da enfermagem… e os enfermeiros sentiam-se um 
pouco subalternos e procuravam decidir o seu trabalho um pouco pela acção dos médicos, 
não tanto uma posição autónoma mas mais subalterna. 

316 O enfermeiro no centro de saúde tem um papel importante nas suas consultas de enfermagem 
e em termos de consultas médicas pouco faz, e em termos hospitalares foi o que eu já referi, a 
superioridade dos médicos face aos enfermeiros. 

316 Humm…Penso que são coisas diferentes. No centro de saúde os enfermeiros tinham 
autonomia nas suas consultas, no estágio hospitalar tinham autonomia nos cuidados embora 
fossem muito orientados pelos médicos, não intervinham tanto no centro de saúde pelo 
menos… 

520 Eu acho que sim porque, a meu ver, os profissionais não sabem, eu também não sei, mas os 
profissionais não sabem as barreiras entre a Enfermagem e as outras profissões e, então, de 
certa forma, prejudica o trabalho do Enfermeiro. 

322 Eu tenho para mim que o Enfermeiro de Centro de Saúde é mais autónomo. Consegue ser 
mais autónomo e aqui desempenhar um papel menos específico - sala de tratamentos, 
planeamento e diversos programas 

322 [o outro lado] Não é que não seja autónomo porque aquilo a partir do momento em que há 
medicação prescrita, em que há prescrição de...  a tomar,   a partir daí o enfermeiro trata do 
assunto. Aquela questão que dificulta mais, é mesmo, a falta de pessoal.  

 Sub-sub - CATEGORIA B.4.3.8.3: Modalidades de relacionamento 
304 Acho que (hesitação) … no hospital onde estive havia uma relação boa entre os enfermeiros e 

os médicos apesar de eu notar que havia sempre aquela ideia de que o médico é superior, isso 
notava-se um bocado. Em relação aos fisioterapeutas não…(...) Pelo menos foi a ideia com 
que eu fiquei do comportamento dos enfermeiros relativamente à presença do médico, mas 
posso ter interpretado mal… 

306 Porque é assim, eu sei que é muito bonito dizer isto, mas, de facto, todas as pessoas são 
importantes, independentemente dos estudos académicos que têm. Todas as pessoas para 
mim têm vivências que fazem essa pessoa como única e tem uma personalidade e não é pelo 
grau académico que se vai dar importância maior ou menor à pessoa, a julgar a pessoa, 
pronto. Mas ninguém é acima de ninguém e todos têm que estar a relacionar bem numa 
equipe para poder decidir sobre o doente. Tem que se aproveitar, interligar os conhecimentos 
do médico, mais do enfermeiro e do auxiliar, que será muito mais prático, menos teórico, 
com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com a segurança social, com diversas entidades. E é 
isto que eu vejo que falta muito. Há muita disputa entre quadros. É a minha opinião. 

506 Péssima. São raros os Médicos… tanto péssima como de uma parte como de outra, O.K.? 
Noto, portanto, noto mais da parte médica, há um esforço enorme nosso para tratar de igual 
mas eles como são detentores de saberes diferentes, mais técnicos, talvez, mais específicos e 
eu acho que também… é um bocadinho mau dizer isto…. mas eles não vêm como muita 
digna a nossa profissão, o facto, por exemplo, de um Enfermeiro fazer os cuidados de higiene 
já não é tão… pronto, já não é tão digno para eles,  era melhor fazer… acho que seriamos 
melhor vistos se fizéssemos uma cirurgia. 

506 Eu acho que se deviam recusar a trabalhar com pessoas assim, deviam exigir, se queremos 
qualidade da nossa parte também devíamos exigir pessoas qualificadas para o trabalho que 
vamos lutar, também somos responsáveis. 

315 Sobre a profissão... acho que está numa fase de desenvolvimento, acho que sim, os 
enfermeiros... eu vejo isso muitas vezes, comparando os actuais enfermeiros formados à 
pouco tempo com os enfermeiros já com mais anos de profissão são muito ligados ao médico, 
“e o que é que posso fazer e o que é que não sei o quê...”, enquanto os enfermeiros de agora 
são muito mais autónomos e com muito mais interacção, acho que é uma fase de 
desenvolvimento e creio que já produtivo, positivo... 

507 Entre médicos e enfermeiros… eu acho que o médico é sempre visto como um bocadinho 



superior, eu tenho essa ideia…(...)  Essencialmente pelos doentes… mas acho que também 
por alguns enfermeiros… mas, é a tal coisa, acho que são aqueles mais submissos, mais… 
que têm o curso há mais tempo, os enfermeiros mais velhos, portanto, que se vêem um 
bocadinho como inferiores. Actualmente, eu acho que os mais novos são diferentes… 

507 O problema é que eu acho que, antes, há uns anos atrás, eu acho que o próprio curso, 
antigamente era bacharelato, acho que era diferente. Acho que era incutida uma mensagem 
diferente de “ o médico faz tudo e nós limitamo-nos a cumprir aquilo que o médico pede”, 
agora, acho que… 

507 Eu agora acho que sim… agora acho que promovem… mas, se calhar, no tempo do 
bacharelato… portanto, há alguns anos… acho que não… eu não tive contacto com esse 
curso… mas isto é da experiência que eu tenho das pessoas mais velhas 

508 na Cirurgia o médico não diz coisas que possam ser discutidas, diz as coisas como algo que é 
para ser cumprido logo,  o que acaba por não estimular o enfermeiro a pensar no porquê de 
certos actos que vai fazer, ou a não saber sequer explicar aos doentes o porquê. 

510 É assim… da ideia que tive das equipas e das experiências que eu tive, existem equipas onde 
o trabalho do enfermeiro é separado do trabalho do médico e pouco ou nada têm em contacto, 
a não ser se virem lá que há alguma medicação mal prescrita contactam com o médico, de 
outras experiências que tive existe um trabalho em conjunto em que, quer o médico, quer o 
enfermeiro, pedem… não é auxílio… perguntam algumas particularidades do trabalho um do 
outro e pedem opinião para saber se será melhor fazer de uma forma ou fazer de outra. 

510 Daquilo que eu vi… porque é que acontecem essas diferenças?… há equipas que são… que 
estão mais, mais… que já estão mais preparadas, são mais orientadas para desenvolver um 
trabalho em conjunto. Enquanto que há outras… não sei… que existe uma tensão entre as 
duas equipas e que não conseguem articular… agora porque é que essa tensão acontece… 
acho que já deve ser algo muito anterior àquelas equipas estarem construídas, deve ter 
passado de equipa para equipa… c/ a cultura… e não… e acaba por não haver … 
[imperceptível]  

510 Entre enfermeiros e auxiliares… daquilo que eu tenho sentido, ultimamente, acho que 
trabalham realmente em equipa, não sinto… 

510 Acho que sim… há uma definição das funções mas acho que… o enfermeiro não… hoje em 
dia não tem tanto aquela noção de… nos sítios onde eu estive, não tem tanto aquela noção 
“este trabalho é o auxiliar que faz e nós não fazemos”. (...) Acho que… acho que já acontece 
muitas vezes é: “o auxiliar pode fazer este trabalho e tenho de saber se faz bem ou mal ou se 
precisa de ajuda, mas se ele não estiver disponível eu faço e vice-versa”. 

311 Depois os médicos, porque estão sempre naquela diferença, ele é enfermeiro eu sou médico... 
311 Não sei, porque ele é médico, estudou mais ou sabe mais que pronto... não sei, não vou julgar 

nem vou dizer nada em relação a isso. Mas isso depende de pessoa para pessoa, da educação 
da pessoa.  

311 Há médicos que lidam com a enfermeira como se fossem enfermeiras, não há esse tipo de 
mostrar que eu sei mais, eu estudei mais, temos níveis diferentes e há outros que não, nem 
sequer falam como deve ser, nunca encaram a enfermeira, falam como se fosse... 

512 Depende. Se tiver… depende muito do médico em si e do nível onde ele está, acho que se 
tivermos um interno, eles são muito dependentes de nós, dos próprios enfermeiros e pedem 
muito opiniões, pelo menos tenho constatado isso, pedem muito opiniões “ah, mas o que é 
que acha aqui?” ou… e até pedem muito ajuda em termos de procedimentos que, se calhar, 
são médicos aos próprios enfermeiros, estou a pensar em punções arteriais e até 
[imperceptível], já nem digo, mas mais punções arteriais que, se calhar, os enfermeiros têm 
mais experiência, são capazes de pedir ajuda nesse sentido e tudo mais… e vejo isso também 
pelo serviço onde estou porque temos muito médicos internos e depois eles trabalham muito 
“Ah, o que é que acha, o que é que não acha?” mas depois consoante um médico ganhe 
experiência, acho que isso já não se verifica e ele adquire uma arrogância natural de “ Eu sou 
superior a ti, portanto, não te pergunto nada porque eu sei tudo”. 

513 É assim, enquanto tenho passado mais nos Centros de Saúde não tenho muito essa noção 
porque…no estágio onde estou agora não vejo assim um grande relacionamento entre os 
Enfermeiros e os Médicos. Acho que há ali uma separação: eles são eles, nós somos nós. Para 
se conseguir fazer alguma coisa os Médicos não são muito sensibilizados para tal… 

314 Acho que é necessário… acho que é (hesitação) extremamente necessário porque os médicos 
não adivinham o que é que os doentes têm se nós não formos lá e dissermos mais ou menos o 
que… fazermos mais ou menos a ponte. 

316 Estive a estagiar em Cardiologia, no Hospital … notei uma certa distância em relação aos 



enfermeiros… os médicos mostravam uma certa superioridade em relação aos enfermeiros… 
o seu discurso era numa base de ordem, não parecia haver uma cooperação cíclica mas sim 
unidireccional…  

516 já vi o enfermeiro que segue essa linha, qualquer coisa pergunta ao médico, mas também já vi 
enfermeiros que agem muito autonomamente… e tem toda a lógica, não é necessário andar 
sempre a correr atrás do médico a perguntar “se pode fazer isto ou se pode fazer aquilo”… 
mas, pronto, já tive essas duas experiências, já tive com enfermeiros que qualquer coisa 
perguntavam ao médico e já tive outros “não vamos agora perguntar ao médico, não é 
necessário, podemos agir autonomamente”. 

517 Normalmente as pessoas quando falam de outros profissionais fazem sempre a ponte com a 
parte médica, a maior parte. Às vezes perguntam qual é o relacionamento. É um 
relacionamento muito próximo, até digo mesmo é um relacionamento mais próximo do que a 
maior parte das pessoas pensa, o conjunto de intervenções e o âmbito dos cuidados são muito 
próximos e não tão díspares como as pessoas pensam.  

517 Pronto, apesar de focar esse aspecto que nós temos esse contacto, mas toda a gente fala, pelo 
menos as pessoas que estão à minha volta que nós enfermeiros ou estudantes de enfermagem 
temos um relacionamento muito próximo com os outros profissionais 

517 Na minha opinião, trabalho “taco a taco”, por exemplo, com um médico, muitas vezes… é 
claramente… há talvez uma submissão do trabalho do enfermeiro sob o trabalho do médico, 
portanto, desse aspecto o “taco a taco” aí é um bocado forte, prefiro utilizar a cooperação 

517 . Com os auxiliares, não existe tanto esse factor de submissão, porque a conotação social de 
enfermagem é mais, digamos humilde, equipara-se mais à conotação dos auxiliares… e 
portanto, o trabalho “taco a taco”, o nível de confiança, a capacidade de dizer as coisas é 
muito mais directo, muito mais objectivo, muito mais flexível. Nos médicos há cooperação 
mas não é tão flexível. 

518 Aquilo que eu oiço…vai um bocadinho…não vai de encontro aquilo que eu vejo. Porque eu 
oiço muitas das vezes - e mesmo na escola avisam-nos - que temos que nos salvaguardar 
enquanto profissão de Enfermagem. Que temos que ter a noção de que temos 
responsabilidade, que temos autonomia até certo ponto mas que as coisas muitas das vezes 
vêm por trás, pela parte Médica. E que quando há falhas cai sempre sobre a mesma…pelos 
mesmo tipo de profissionais – que somos nós, Enfermeiros. 

518 Mas na realidade, aquilo que eu tenho oportunidade assistir é uma boa relação. Nunca assisti, 
pelo menos que me lembre, a algo diferente, algo problemático, entre a relação dos 
Enfermeiros e a relação Médica. Claro que, de vez em quando – mas isso, acho que é como 
tudo – há profissionais que se dão melhor com uns, outros com outros mas não… 

518 É assim: o relacionamento no geral, é bom. Acho que, na medida do possível, fazem aquilo 
que está de acordo com as capacidades…de cada um, não é? Os auxiliares têm 
responsabilidades a cumprir, nós temos outras.  

518 Agora o que acontece muitas das vezes, e acho que isso depende do tipo de serviço em que 
estamos, o tipo de Hospital em que estamos e também, se calhar, também por questões 
logísticas – por falta de dinheiro…pronto acho que muitas das vezes os Auxiliares de Acção 
Médica fazem certas coisas que competia aos Enfermeiros. Coisas básicas, como um banho, 
um simples banho. Acho que o banho é um dos momentos que o Enfermeiro deveria estar 
presente, não só para consegui despertar certas coisas na pessoa, mas também para 
estabelecer a tal relação que eu acho que é imprescindível. Por exemplo…o facto de…já 
assisti a Enfermeiros a pedir a Auxiliares para dar um comprimido. Eu sei que é um simples 
comprimido oral mas que faz toda a diferença e nós sabermos se pessoa tomou, não tomou, se 
teve cuidado ao tomar, por exemplo. 

319 Com analistas, pelo menos no hospital em que eu tive, não havia quase contacto. Nem nunca 
ouvi dizer bom-dia para ninguém. Tive num Hospital em que havia óptimas condições. O 
analista chegava de manhã. De manhã, o enfermeiro passava e dizia – “Olha este não vai 
tomar o pequeno-almoço porque vem cá o analista para recolher sangue”- o analista vinha, 
recolhia o sangue e ia-se embora. Não havia contacto e podia haver interajuda quanto mais 
não fosse conversar 

319 Em relação aos médicos, no hospital havia uma grande relação entre eles, tanto que doentes 
que lá estavam... havia lá um doente que tinha uma ferida, e essa ferida era uma úlcera 
varicosa e aquilo estava muito complicado e foi pedir ajuda ao exterior e depois tiveram a 
conversar sobre isso, o médico e o utente e deixaram o enfermeiro estar presente, e acho que 
isso nem sempre acontece. 

319 Com os outros não vi mais relação nenhuma, só com os médicos, nunca com o ... 



Era uma relação excelente, com os médicos, considerando sítios que a gente conhece, era 
uma relação excelente. O enfermeiro tinha autonomia para dizer: “Oh doutor, este doente tem 
isto assim, assim, se calhar esta terapêutica não é a mais adequada”. Tinham essa liberdade e 
tinham a liberdade mesmo, se o médico não estivesse de alterar a terapêutica. Alterar, como 
quem diz, uma que estava prescrita sempre, sempre, não davam, nesse sentido, não... dar uma 
nova.    

320 Do que eu vi... Eu vi pouco. Em relação a isso eu vi muito pouco, porque ambos trabalham 
em salas separadas, os médicos pouco saem da sala deles, saem quando precisam de ir ter 
com o doente, fazer alguma análise, em relação a algo. Em relação à comunicação directa 
entre eles pouco vi, foi mesmo assim. 

320 Existe algum trabalho de equipa mas não muito. Na minha opinião acho que não existe. (...) 
Porque as duas estão relacionadas. Os dois trabalhos e profissões estão relacionadas, eu acho 
que de certo modo existe alguma competição entre as duas. 

321 O enfermeiro depende também do trabalho do médico, é uma equipa não é, mas o enfermeiro 
tem o seu papel enquanto o médico tem o seu, não é obrigatoriamente o enfermeiro é 
empregado do médico, não, o enfermeiro é autónomo em muitas das suas acções e na 
sociedade a ideia que eu apercebo é que o enfermeiro trabalha por que o médico diz “faz 
aquilo, faz isto e não sei quê” e não é a ideia, 

522 Já tive oportunidade de estar em dois sítios bem… em dois locais bem distintos dessa relação 
e também já tive oportunidade de ver: conforme há enfermeiros que têm mais facilidade 
em… criar este tipo de relação, também há médicos que estão mais distantes e há outros que 
não, mas isto também vem se calhar do próprio enfermeiro, daquilo que o próprio enfermeiro 
vai conquistando dentro do… o enfermeiro para conseguir conquistar o seu espaço, para que 
o médico confie no enfermeiro… é também necessário que haja demonstração… não estou a 
dizer que se faça de propósito, mas no trabalho diário. 

522 Aqui falando também por experiência própria… basicamente não… até tive oportunidade de 
trabalhar com diversos tipo de profissionais de saúde, nomeadamente, e acho que a maior 
parte, fisioterapeutas tanto em várias contextos e obstáculos… psicólogos só tive para 
aí…pronto também tive mas foi menos, mas já não me lembro agora em qual foi o sentido, 
prontos, de falar como eles falavam... no centro saúde do idoso, acho eu 

322 Os médicos… que apanhei… pois aqui também há uma situação, no primeiro ano foi uma má 
experiência porque a salas de enfermagem e medicina eram muito separadas, não havia 
contacto nenhum e então dava aquela sensação de desconhecimento de médicos e 
enfermeiros. E também tive boas experiências no segundo ano, na neurocirurgia, porque a 
relação era normalíssima, era constante e trabalhava-se em prol do objectivo do que ali é 
preciso fazer. Ali havia trabalho de equipa, e no outro lado não havia… não, não tanto, pelo 
menos. 

324 … eu acho que a enfermagem, nessas equipas multidisciplinares, é tipo a ligação entre todas, 
porque eles são muito específicos e nós fazemos a ponte entre eles todos. 

524 Acho que o enfermeiro, no meio desta equipa, que acho que deve ser uma equipa multi-
profissional, faz a ligação entre eles todos, porque o enfermeiro passa a maior parte do tempo 
com o doente, é quem o conhece melhor.  

524 E quando o doente tem alguma complicação, que tenha que se recorrer a um fisioterapeuta, a 
um assistente social ou até ao próprio médico, o enfermeiro faz essa ponte, para além tudo o 
resto que tem de fazer, tem de cuidar do doente, faz essa articulação entre os vários elementos 
da equipa e acho que isso é muito importante, acho que é mesmo isso… porque se ele não 
tivesse desperto para isso… o fisioterapeuta, o médico, até mesmo a assistente social, não vai 
lá de propósito ver isso e o enfermeiro faz essa ligação… 

524 Eu acho que não é “polícias”. Nós temos de estar despertos para aquilo que fazemos e se 
estiver errado não vamos fazer porque está escrito ou porque nos mandaram fazer, temos essa 
responsabilidade de estar alertas para isso, não é uma questão de polícia, porque ele também 
tem a responsabilidade dele e, claro, até porque se ele continuar a insistir que temos de fazer, 
apenas vamos ter de justificar em registos que ele é que decidiu fazer e salvaguardar sempre a 
nossa… salvaguardarmo-nos a nós próprios. Não acho isso como um “polícia”, acho que é 
responsabilidade nossa estarmos despertos para isso. Claro que isso se vai adquirindo ao 
longo do tempo, se calhar até ao longo da vida 

504 Já vi as duas situações: em que a equipa médica e a equipa de enfermagem funcionam muito 
bem, sem conflitos, sem nada, depois já vi situações em que a equipa de enfermagem tem de 
estar constantemente a chamar a equipa médica, que não dá o apoio necessário no serviço, e 
há bastantes conflitos entre as duas partes. 



504 Só houve um serviço em que eu notei um sentimento de superioridade do enfermeiro 
relativamente ao auxiliar, de resto, em todos os outros senti que estavam todos ao mesmo 
patamar. 

504 Era na forma como o enfermeiro se dirigia ao auxiliar, na forma como mandava, delegava as 
suas funções no auxiliar. 

525 Eu tenho experiências um bocado diferentes, nalguns casos tenho experiências em que os 
enfermeiros são vistos como enfermeiros e como parte integrante da equipa, pessoas que têm 
opinião. No caso do Serviço de Obstetrícia, por exemplo, foi onde eu senti mais isso, dava-se 
muita importância à opinião dos Enfermeiros, àquilo que os Enfermeiros diziam. Onde 
estagiei no Serviço de Nefrologia também, também senti um bocado que para os Médicos os 
parâmetros que eram dados e as indicações que eram dadas por parte dos enfermeiros que 
eram bem aceites e eram toleradas e as decisões, a partir daí, eram tomadas com essas 
informações. 

525 Por outro lado, em determinados sítios por onde passei sinto que, nomeadamente em Centros 
de Saúde, principalmente, é onde eu sinto mais isso, que existe uma… parece que… uma 
menor integração dos Enfermeiros no resto da equipa, parece que não o vêm como um 
profissional de saúde e que também tem uma opinião válida. 

525 primeiro, é um bocado a submissão dos enfermeiros perante o profissional de saúde, 
nomeadamente os Médicos… perante os Médicos têm uma grande posição de submissão 

525 , por outro lado, e aliado a essa submissão, do outro lado, os Médicos, também acharem que 
têm uma posição superior aos Enfermeiros e que a opinião deles é que é… e que os 
Enfermeiros são submissos a eles, portanto, acho que por aí, a própria submissão dos 
Enfermeiros, influencia muito essa parte,  

525 porque também vejo Enfermeiros que também são um bocadinho mais da velha guarda, se é 
que posso dizer isto, que têm outra perspectiva e têm outra maneira já de pensar, de ver e de 
se relacionarem com as pessoas e se têm uma posição a tomar tomam, independentemente de 
quem… defendem aquilo que acham que é o correcto.  

525 Neste momento, enquanto aluno, tento me identificar um pouco com a… sinto que tenho que 
me identificar com a parte submissa, como aluno. No futuro, como profissional de 
enfermagem, é muito cedo para falar mas a minha posição não é, de todo, essa da submissão 
porque acho que somos profissionais como os outros, portanto, e a nossa opinião é tão válida 
como os outros, dentro da nossa área de competências, obviamente. 

525 Porque muitas das vezes… porque nós [militares], principalmente, já estamos com uma com 
uma… com um “calo” um bocadinho diferente, nós já temos um bocado a perspectiva de 
trabalho, nós já temos um trabalho, já temos a experiência profissional, já temos experiência 
com hierarquias… e acho que por aí, pelo menos, e falando em mim especificamente, eu 
sinto que… existem hierarquias temos que as respeitar, tudo muito certo, mas que… mas que 
se nós temos algo a dizer e se temos uma posição a defender que a podemos a defender na 
mesma, dentro das normas, sem faltar ao respeito a ninguém, obviamente, e sem querer 
ultrapassar ninguém. 

327 Eu aqui mais uma vez tenho duas experiências   completamente diferentes, é que o centro de 
saúde e o hospital foram mesmo o oposto um do outro. No centro de saúde a equipa era 
constituída por 3 enfermeiras e 3 médicas e a opinião que eu tive foi que havia um bom 
trabalho de equipa, pronto…acho que respeitavam o espaço uns dos outros e pronto, acho que 
se completavam.  

327 No hospital eu já não tive essa ideia, era o médico a dizer “faz-se isto” e o enfermeiro “não é 
bem assim” e pronto, chegava a haver discussões no corredor de enfermeiro para médico, 
acho que não  
havia uma ligação não havia… pronto acho que era “isto é as minhas funções faço eu, isto é 
as tuas fazes tu”, acho que foi mais por aí… 

527 Depende… porque eu acho que… há realmente enfermeiros e médicos que conseguem 
estabelecer uma relação e consigam trabalhar realmente em equipa, no sentido em que 
conseguem respeitar os limites de cada profissão, e há outros que não conseguem e… todos 
nós ouvimos comentários nas passagens de turno ou mesmo fora delas, às vezes, os 
enfermeiros precisam de diálogo ou…. e o médico não está… depende muito das pessoas, da 
postura delas, porque se a pessoa souber os limites da profissão, sem desvalorizar o trabalho 
que está a ser feito pelos outros, conseguem realmente trabalhar em equipa e proporcionar 
cuidados melhores. 

527 apesar de eu, pessoalmente, não ter contactado com os médicos, tive vários ensinos clínicos 
que havia médicos, para os enfermeiros, que eram considerados de referência e cada vez que 



acontecia algo era a eles que eles se dirigiam, porque havia… eram pessoas que estavam 
disponíveis e que acabavam sempre por conseguir resolver… 

527 Também já tive experiências diferentes. Por exemplo, no estágio de 3º ano de pediatria, eu 
estive na Cuf Descobertas, não sei se por ser um hospital privado, mas acho que até nem é 
muito por aí… havia também uma boa relação entre os enfermeiros e os auxiliares, na medida 
que até tentavam ajudar-se mutuamente. Havia certas funções, entre aspas, que estavam 
delegadas nos auxiliares mas se fosse necessário o enfermeiro fazia e não havia qualquer tipo 
de problema por estar a fazer algo que supostamente não era ele que o deveria estar a fazer.  

527 No entanto, o ano passado, no estágio também de psiquiatria, foi a realidade contrária, por 
exemplo, nós no curso aprendemos… é nos ensinado a fazer camas, por exemplo, e no 
estágio de psiquiatria nós praticamente éramos proibidos de fazer camas, porque naquele 
serviço, o que estava incutido, é que isso era responsabilidade dos auxiliares, mesmo que nós 
tivéssemos disponibilidade para ou ajudá-los… nem que fosse só ajudar ou fosse fazer 
tudo… não nos era permitido… 

527 Eu acho que… por acaso foi uma questão que eu nunca percebi, porque nos serviços aquilo 
que está, na sua maioria, que são os auxiliares, no entanto, é-nos ensinado como fazer a cama 
e eu acho que… não sei como é que é o curso, por onde passa o curso dos auxiliares, mas… 
não sei o que é que eles supostamente abordam no curso… e isso era uma das coisas que lhes 
é ensinado ou simplesmente lhes é delegado no serviço. Eu acho que não há qualquer 
problema do enfermeiro fazer uma cama, aliás há situações quando as pessoas estão 
acamadas, por exemplo, que talvez o enfermeiro a nível de conhecimentos… não estou a 
dizer a nível de experiência, porque há auxiliares que trabalham há 20 anos e de certeza que 
têm mais experiência que eu ou qualquer profissional acabado de formar possa dizer, mas… 
estou a dizer é que, por exemplo, há situações, por exemplo, que é preciso mobilizar o doente 
e fazer acama ao mesmo tempo e, se calhar, o enfermeiro tem competências ou pelo menos 
conhecimentos que o auxiliar não tem e que devia ser ele a fazer e não delegar. 

529 Depende das pessoas… Acho que os enfermeiros se dão muito bem com os auxiliares, 
dependendo dos auxiliares, e com os administrativos. 

529 Os auxiliares, muitas das vezes, é quase horizontal e esquecem-se que eles não têm a mesma 
formação, não prestam tanta a atenção e às vezes quando prestam acham que os estão a 
rebaixar… e portanto, temos muito cuidado, às vezes, com outros profissionais, mais do que 
temos em relação à nossa profissão. Com a administrativa também.  

 Acho que os enfermeiros são das pessoas que mais se inter-relacionam com as outras 
profissões. Com os fisioterapeutas, também me parece haver uma boa relação, tirando, se 
calhar, a parte dos enfermeiros de reabilitação, mas não tenho denotado muito isso… e 
também não tenho feito estágios de fim-de-semana. 

529 É difícil porque o corpo médico tem as coisas muito definidas ou limita muito bem as coisas, 
mas às vezes entramos ou queremos entrar demasiado na patologia ou então descartamo-nos 
completamente disso e eu sei que temos muito trabalho a fazer… 

529 Muitas vezes… por baixo, quando não é por baixo só o “Senhor Doutor”  
529 Não sei… Não sei se é da própria palavra mas a entoação de é… não é uma situação de 

horizontalidade. Eu estive com uma enfermeira da parte da comunidade, que foi com ela que 
fiz o projecto, que é uma pessoa que fale com eles de… pronto, horizontalmente, ainda que 
use o “Doutor” e eu percebo que está a falar com eles sem problema nenhum, claro, que se 
precisar de uma prescrição ou qualquer coisa ou de uma consulta, nota-se que há um pedido 
diferente, mas fala com eles frente a frente e se tem alguma coisa a dizer diz… mas noto que, 
normalmente, os enfermeiros falam com eles como se fosse o chefe… normalmente quem é o 
director clínico é médico e pronto… mas são coisas diferente e não há tanta horizontalidade, 
que deveria haver. 

503 Talvez sim com os médicos talvez não estejam tão à vontade, mas depende muito dos sítios, 
depende muito. Agora estou num sítio onde há um trabalho de equipa e talvez seja um dos 
poucos sítios onde eu vejo que há decisões tomadas em conjunto. Estou em hospitalar, há 
decisões que são tomadas em conjunto. E há decisões mesmo ao nível da terapêutica. Por 
exemplo diz: “este doente estava a precisar de aumentar a dose de medicamento, por exemplo 
de uma analgésico”, o médico ouve e se for preciso mesmo deixa mesmo a decisão com o 
enfermeiro. 

 


