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304 Acho que devem estar mais presentes durante o tempo da visita, falar mais com as famílias 

(hesitação), incluir a familiar também nos testes de desenvolvimento, não é a palavra certa, 
na preparação do utente à saída do hospital… e muitas vezes isso não acontece. 

305 Eu diria que é um papel muito essencial. Essencial porque estamos num nível muito directo 
com as pessoas.  

305 É a primeira cara que os recebe, que leva as criticas, enfim queria falar da palavra do 
“cuidado” que é algo tão grande que abrange tantas áreas que faz sentido este papel, acho que 
é um elemento essencial temos várias lutas, não só no hospital mas também cá fora e no dia a 
dia e … não sei mais coisas sobre a imagem do enfermeiro… 

505 Primeiro, pergunto porque é que acham aquilo… e depois, às vezes, digo “mas olha, não faço 
só isso…quer que eu explique?” e às vezes explico um bocadinho o que é que faço, por 
exemplo, “olha, desde que eu faço o turno dizem-me isto de uma pessoa, faz de conta, este 
caso, e eu tenho de ver isto… tal, tal…” e explico muito o que é que faço, às vezes é mais 
fácil do que estar a tentar explicar um conceito, que é a enfermagem, que defini-lo, até para 
mim é difícil, tenho toneladas de autoras que possam definir enfermagem, mas verbalizar 
isso, principalmente para pessoas que não são da área, é complicado, pelo que explico o que 
faço e a partir daí acho que consigo desconstruir um bocadinho porque não volta a acontecer 

507 Aliás, eu em determinadas aulas, acho que já disse isto numa entrevista, alguém, uma vez, fez 
uma pergunta e alguém respondeu “não tens de saber isso”… mas porque é que eu não tenho 
de saber? Eu quero saber, eu quero aprofundar os meus conhecimentos naquela área, porque é 
que eu não tenho que saber. 

507 Por outro lado, eu acho que depende um bocadinho de cada um, e da procura de cada um, do 
estudo de cada um e por aí, isto relativamente a técnicas e a saberes científicos. 
Relativamente à prática mesmo, ao enfermeiro, portanto, à presença, eu acho que também 
depende um bocadinho de cada um, o cuidar… portanto, depende um bocadinho de cada um, 
mas se calhar já da mentalidade, sabemos muito de como estar, o de como cuidar e… 

507 Claro que sim, claro que sim… aliás, as técnicas não são… não podem ser feitas sem esse 
mesmo acompanhamento, tudo faz parte do cuidar, mas, se calhar, o científico… estou a 
referir-me mais à leitura, ao investimento… se bem que o cuidar e o acompanhamento 
também pode resolver esse aspecto, claro, e envolve. 

310 A gente tolera tanta coisa… a gente tolera tanta coisa e depois só três ou quatro coisas é que 
achamos, damos importância…Há muita coisa que nós não damos importância (...)Por 
exemplo, os cuidados de higiene no hospital, a maior parte são realizados por auxiliares, pelo 
menos é isso que nós vemos em estágio, não é? Também compreendo que por vezes há pouco 
pessoal, poucos enfermeiros e que não poderiam fazer tudo aquilo que nós fazemos quando 
estamos em estágio, não é? Que nós só temos um doente e eles têm vários. Mas há coisas que 
se calhar eles podiam fazer e não fazem e delegam, depois, essas tarefas, por vezes não são 
bem feitas e não valorizam aquilo, porque se valorizassem, pelo menos fiscalizavam o 
trabalho das pessoas a quem delegam, não é? 

510 Primeiro… porque acho que os enfermeiros têm um número muito elevado de utentes e 
aproveitam aquela altura em que podem estar em contacto com a família, a fazer outras coisas 
que não conseguiram fazer antes. Depois, porque, infelizmente, os horários de visita e a 
permissão de entrada das famílias na maioria dos serviços ainda é muito restrito e ter 1 ou 2 
horas de visita, em que 5 ou 6 ou 7 pessoas querem visitar aquela pessoa, acabam por lá ficar 
10 minutos e 10 minutos cada um e acaba por não haver um contacto muito grande e depois 
também, às vezes, por um bocadinho de medo dos enfermeiros de… dos seus cuidados são 
questionados a fundo e… de serem um bocadinho questionados… acho que também 
acontece… 

510 acho que “quem não deve não teme”. Acho que isso também uma questão de um habito, de 
uma prática, porque se fosse habito fazerem isso… ter um relacionamento com as famílias e 
incluí-las nos cuidados, que isso seria mais fácil para eles. Acho que a falta de hábito… tudo 
o que é desconhecido, ao início custa, não é? 

510 Não fazer só isso… e ir tentando explicar às pessoas que, noto que isso acontece… que o que 



eu estou a fazer ali não é só aquilo que ele está ver, que tem outros fundamentos por trás e 
explicar tudo aquilo que estou a fazer e porque estou a fazer, acho que essa é a forma de ir 
explicando, mas só que é uma coisa que demora muito tempo. 

512 Não sei… se calhar, usando acções ou de comportamentos até, de alguma forma, levá-los a 
perceber que, de facto, se calhar, eles precisam de nós, de alguma forma, seria mais por aí… 
porque, de facto, eles não trabalham isoladamente e, lá está, a própria equipa acaba por ser 
muito por esse sentido e…  

316 Se calhar tentaria procurar ser um pouco mais autónomo, embora os médicos tenham a sua 
razão, nos âmbitos que lhe são devidos, mas penso que já entravam um pouco no domínio 
de…escapou-me agora a palavra…do trabalho do enfermeiro. Certamente iria procurar 
conjugar os dois também, mas não tanto numa relação… claro que estar do lado de fora 
também é mais fácil… Procurar não tanto sentir-me subjugado à superioridade que os 
médicos demonstravam no serviço. 

516 Aí, fazer ver às pessoas que não somos subordinados dos médicos é fundamental para mudar 
esse tipo de percepção que elas têm. 

516 Eu tento… procuro explicar às pessoas, dar visibilidade ao trabalho que vou desenvolvendo e 
que os enfermeiros desenvolvem… porque, de facto, não somos nenhuns subordinados dos 
médicos, temos uma autonomia, um conhecimento próprio, só que por vezes é difícil explicar 
e convencer as pessoas disso, pelo menos as pessoas que não passam pelas situações. 

516 Ao longo do curso tem-nos sido passada essa ideia que a investigação é um bom caminho, 
construir um corpo de conhecimento e eu acho que é importante investir na investigação de 
enfermagem, porque cria um corpo de conhecimento próprio da profissão, que depois dá 
visibilidade também ao que nós fazemos. 

516 Sim… dizer às pessoas o que é o nosso trabalho, o que é que nós fazemos e muitas acções 
que desenvolvemos na comunidade também dão visibilidade, não só o rastreios, as 
promoções para a saúde que os enfermeiros fazem no seio da população, embora eu ache que, 
em Portugal, ainda há pouca adesão, ainda é aquele pensamento de “só recorre quando está 
doente”, mas creio que a promoção de saúde é um bom caminho para dar visibilidade ao que 
fazemos. 

516 mas a comunidade, portanto, abrange um maior número de pessoas, enquanto na vertente 
hospital ou trabalhamos com um doente ou com outro, não damos visibilidade a um grupo 
mas visibilidade a certas pessoas… mas também, ao longo do tempo, também promove a 
visibilidade da profissão. 

517 aquilo que eu poderei fazer é, daqui a alguns meses, se eu for a prestar cuidados, do ponto de 
vista individual, é fazê-lo da forma como me foi ensinado e defender a ideia de que a 
profissão de enfermagem não é aquilo que está preconizado no senso comum. 

517 Falar com as pessoas, por exemplo. É uma coisa que eu por acaso, eu vejo muito... não estou 
a dizer que é uma coisa censurada nos enfermeiros, cada um toma as decisões que quer mas 
uma coisa que, naturalmente, hoje se vê, com muita abundância é - o enfermeiro, por 
exemplo, chega-se, faz aquilo que tem a fazer e nem se quer fala com o doente, e falar com o 
doente, ao fim ao cabo, acaba por ser já uma espécie de cuidados de enfermagem, deixar falar 
o doente, deixar o doente desabafar, ter ali alguém com quem fale… não chegar ali, fazer o 
que tem a fazer, simplesmente porque tem de ser feito porque se tem de mostrar trabalho para 
a pessoa que vem receber o turno a seguir 

517 , simplesmente mostrar que está ali, mostrar algum apoio e falar com a pessoa, pronto, isso 
acaba por ser, ao fim ao cabo, uma coisa muito simples, que as pessoas não reconhecem 
como sendo cuidados de enfermagem, por isso é tão simples… talvez seja por isso é que as 
pessoas não reconhecem como cuidados de enfermagem mas que, ao fim ao cabo, acaba por 
melhorar lentamente, se todos fizemos isso, acaba lentamente por mudar a opinião geral do 
que é os cuidados de enfermagem. 

517 Promoção da saúde, prevenção da doença, é feito… sei lá… é coisas mais aqui e acolá, 
pronto, sobre a prevenção… mas agora a promoção da saúde não é feita porque não há meios 
suficientes, pela própria natureza das pessoas porque as pessoas só se interessam em saber, 
em tomar atenção com aquilo que é dito quando já têm um problema em si, quando já têm o 
problema identificado, quando as pessoas não querem lá saber, as pessoas não estão 
disponíveis para irem a um centro de saúde assistir a acções de formação, não estão 
disponíveis para irem a um centro de saúde ter uma consulta de rotina de enfermagem, 
médica não, só para ouvirem de hábitos alimentares saudáveis, “não, se eu estou 
perfeitamente bem porque eu vou estar ali agora a chatear-me a falar com um indivíduo que 
vem ensinar-me a comer, quando eu gosto tanto de comer doces, agora sim, se eu tiver um 



problema, vou à consulta com o Doutor 
319 Sim, sim! Acho que parte de nós, se nós não mostrarmos aquilo que somos e o que podemos 

fazer pelas pessoas, como é que elas podem saber que nós estamos lá para as ajudar? Acho 
que é fundamental. Se nós nos mostrarmos disponíveis para as ajudar e para estar ao lado 
delas, elas vão perceber que estamos ali, senão elas vão pensar  “Ah, ele está aqui para ao 
final do mês tirar o dinheiro dele e fazer a vidinha dele!”. 

519 Em relação a isso, é sentir-me bem comigo mesmo e sentir-me realizado com aquilo que 
estou a fazer, não tanto…pronto, é obvio que isso é importante e tendo em conta os dias de 
hoje e como isto está é obvio que isso era importante… e também contribuía para se 
reconhecer a Enfermagem mas, sobretudo, sentir-me feliz com aquilo que faço e acordar e 
saber que estou contente por ir para ali mais um dia, também ajuda. 

519 Sobretudo é quando as pessoas nos colocam questões, quando se dirigem a nós ou assim, não 
remeter para a parte médica, muitas vezes nos serviços, embora não seja nossa obrigação, 
nem do nosso âmbito dar certo tipo de informações, há certas coisas que nós podemos fazer e 
eu vi muitas vezes também em serviços remeter “Ah, tem de falar com o Médico”, isso dá 
logo aquela ideia “Ele está aqui, faz parte disto aqui, mas quem manda está lá em cima e não 
é ele.”… nesse âmbito, exactamente.  

519 Outra coisa, por exemplo, ainda agora estava a falar no… educação para a saúde e não sei 
quê… temos pessoas que vão para casa, por exemplo, com alimentações entéricas e afins… o 
facto de nós explicarmos às pessoas e estarmos ali a fazer esse tipo de ensinos também dá 
uma visão de que nós temos conhecimento, que nós somos capazes e capazes de lhes dar 
informar e de os formar para certas coisas. 

320 Acho que primeiro falar com as pessoas que é mesmo assim, explicar-lhes que nós também 
temos um curso, eles têm um curso, mas nós também temos, também aprendemos coisas, eles 
têm as funções deles, nós temos as nossas, é diferente, e tentar dar a nossa perspectiva das 
coisas às pessoas que têm esse desconhecimento. 

520 Primeiro que tudo, acho que as pessoas à minha volta, ao transmitir o que faço e o que posso 
fazer, acho que transmitir essa informação já é… já vai valorizar ou, pelo menos, dar a 
conhecer aquilo que fazemos e, mesmo como enfermeiro no local de trabalho, acho que 
também é bastante importante fazê-lo aos utentes e aos familiares, pois já tenho ouvido 
histórias que as pessoas… 

520 mesmo as pessoas que se deslocam aos Centros de Saúde e aos Hospitais não sabem o que os 
enfermeiros fazem, nem consultas… as pessoas nem sabem como é que os enfermeiros fazem 
consultas, por exemplo… e acho que passa muito pela transmissão, primeiro, pela 
transmissão de informação. 

321 eu tentei explicar “olhe eu também pensava isso há muitos anos atrás e agora que sou 
estudante e que sei mais um bocadinho do que há não sei quantos anos atrás e olhe não é bem 
assim o enfermeiro tem um papel autónomo importante em muitas acções” 

322 Quando tiver o meu trabalho, fazê-lo bem e de acordo com a postura que acho que a profissão 
merece. Essencialmente é isso. E nas próprias atitudes, mesmo em conversas, sobre o 
assunto, pronto, mostrar conhecimentos e não mostrar-me brejeiro a falar. 

522 Se o enfermeiro estiver agir profissionalmente. Exemplos práticos… Por exemplo, um 
enfermeiro que muitas vezes pede-se a sua solicitação porque um enfermeiro conheça por 
exemplo como é necessário… um doente que seja preciso dados e o enfermeiro sabe… se um 
enfermeiro é cumpridor, se não está ali por obrigação… 

522 Acima de tudo têm de saber… têm de ter uma postura de enfermeiro e de profissional de 
saúde, muitas vezes isso não acontece e desleixam-se tanto a nível de verbalização, de 
apresentação visual… isso muitas vezes, basicamente, é isso que acontece muita vez e… 
também… se calhar também derivado às condições que agora se fala muito de enfermagem 
ou não, mas pode ser derivado a isso a motivação se calhar também estar menor, haver menos 
motivação por parte deles, mas nota-se que… mas também há um lado bom, eu tenho 

522 Distinguem-se… olhe, no meu ponto… naquilo que eu distingui foi na maneira como eles 
encaram a profissão, o que dão deles à profissão e a maneira de se relacionar com as outras 
pessoas, não só os utentes mas também com os colegas e com os alunos e nisso nota-se 
grandes disparidades… e então, uma pessoa vê logo quem está disponível, quem não está, 
quem é simpático, quem não é, porque ninguém é obrigado a ser simpático, pronto, cada um 
tem o seu feitio, mas nota-se que há pessoas que gostam ou que pelo menos fazem por… 

522 É assim, se calhar o que eu vou dizer pode ser um bocado…pode não ser bem uma maneira 
de ver… é por exemplo na relação com as pessoas, aquela relação do despacha… a tarefa, o 
que você disse que muitas vezes nota-se quando há um enfermeiro… as várias abordagens 



dos vários tipos de enfermeiros e aí nota-se bem aqueles que… e se calhar até podem ser 
bons à mesma…quando digo bons, podem ser bons tecnicamente, claro, podem ser até boas 
pessoas, mas nota-se muito numa abordagem a um cliente, aqueles enfermeiros que…pronto, 
nota-se lá fora… que têm gosto e se calhar muitos não e depois isso reflecte-se no feed-back 
das pessoas… 

522 é assim… se o principal da enfermagem é cuidar, se é cuidar vamos cuidar, não vamos estar a 
querer meter-nos por outros caminhos, temos de primeiro fazer isso bem… e temos de fazer 
tudo o que implica o cuidar tem de ser bem feito e aí é que o bom profissional é o que faz 
bem. 

324 Sim, claro que sim. Acho que todos nós devemos lutar por isso, e acima de tudo é… eu acho 
que na vertente científica é mesmo isso, é investigar, é… evoluir para que consigamos tornar 
mesmo isto uma ciência, porque muita gente nem sequer considera a enfermagem uma 
ciência.  

324 No âmbito social, é mesmo… sei lá, as pessoas é que… porque é difícil a gente conseguir 
mudar a mentalidade das pessoas, e só com os nossos actos, coma forma da gente tratar as 
pessoas, conforme evoluirmos enquanto enfermeiros no hospital, porque depois esses vão 
dizer aos familiares, os familiares dizem… e há… e tem… e é aí talvez que vão mudar a 
mentalidade das pessoas, porque só nós próprios, a nossa parte é o nosso trabalho, o nosso 
dia-a-dia, agora ir a ca…ir para a televisão ou qualquer coisa mudar a cabeça das pessoas, 
isso acho que é muito difícil. 

524 é consolidar todas as competências que adquiri ao longo de quatro anos, porque considero 
perfeitamente que, neste momento, não tenho isso assimilado 

524 Sustentar cientificamente tudo aquilo que eu faço e explicar às pessoas isso… e mesmo 
quando for em relação…discutir alguma coisa com um médico, mostrar que nós também 
sabemos e não só fazer porque ele mandou e se estiver mal, discutir porque é que não vamos 
fazer desta forma e tentar afirmarmo-nos como pessoas de conhecimento. 

524 Mesmo na questão da medicação, é um aspecto muito concreto desses, em que nós podemos 
não ver, um médico pode prescrever mal um medicamento e nós estivemos atentos para isso e 
alertá-lo que se calhar está errado.  

524 Uma fisiopatologia que também que ele possa conduzir erradamente e nós estarmos por 
dentro do assunto, até porque lidamos mais com os doentes e aquele tratamento pode não ser 
adequado aquele doente e despertá-los para isso… poderá ser um pouco por aí. 

325 Agora, acho que posso, dependendo dos casos, ver uma família, promover o bem estar 
daquela família, ajudar aquela família de alguma forma, dando-lhe indicações e informações 
que são pertinentes para eles e que os possa ajudar numa determinada situação. 

327 Eu acho que há muitas coisas que nós podemos fazer e… nós já tivemos vários estágios e 
todos nós vemos realidades diferente, mas eu acho que, às vezes, esta mentalidade que as 
pessoas têm também é bocado culpa nossa, porque tudo bem que nós sabemos que, às vezes, 
não há recursos humanos para satisfazer as necessidades dos utentes, é uma realidade, no 
entanto, às vezes também há um pouco a parte do deixa andar, e não quer saber. 

527 Eu acho que isso, o nós nos diferenciarmos dessa imagem, depende um pouco da nossa 
postura, não só como profissionais mas como pessoas. Eu acho que se nós tentarmos 
trabalhar no sentido daquilo em que acreditamos ou tentar abstrairmo-nos da imagem que a 
sociedade tem, conseguimos desenvolver um trabalho adequado às nossas expectativas e aos 
nossos valores, no sentido…apesar da população ou da sociedade pensar “os enfermeiros são 
os auxiliares do médico” ou “das injecções”, nós sabemos que é muito mais aqui… 

527 Eu acho que… não é indiferente mas…aquilo que eu sinto é que somos nós que temos que 
trabalhar e tentar mudar esta opinião. (...) Não sei explicar muito bem o que é que sinto, na 
medida em que… não é indiferente mas passa-me um pouco ao lado, no sentido em que eu 
não me encaixo nessa visão que as pessoas têm, eu sei que é muito mais que isso. Aquilo que 
as pessoas pensam, não é que não importe, mas também está associado muito àquilo que nós 
fazemos e àquilo que nós demonstramos e parte de nós mudar essa opinião. 

529 mas noto que tanto posso estar num estágio e olhar para os enfermeiros e dizer “…eu, não, 
não quero fazer isto… e não me identifico com isto…” e também aconteceu este ano, no 
âmbito da comunidade, eu olhei para alguns enfermeiros dos centros de saúde e disse “não, 
não me identifico com isto…” acho que isso tem um bocadinho a ver com a forma como as 
pessoas apresentam o seu trabalho, tem a ver um bocadinho com a forma de estar…  

529 e às vezes a própria satisfação delas a desvalorizarem o trabalho, por exemplo, quando elas 
não valorizam aquilo acaba por passar para nós e como ainda estamos dentro da construção 
da identidade e como eu ainda me estou a questionar, até porque a situação de trabalho não 



está muito boa, como eu ainda me questiono às vezes…  
529 é mesmo isso… porque os contextos são tão diversificados que sempre se tornou difícil, 

desde o início, perceber o que é de facto ser enfermeiro. E às vezes, são contextos tão 
diversificados que as pessoas ou se apropriam de tarefas que não são delas ou então 
descartam tarefas que são delas, que se torna complicado para os estudantes que estão, em 
ensino clínico, perceber então o que é que é de facto é a minha função, porque não é fácil ler 
o código deontológico todo, nem aquela parte dos padrões de qualidade e as tarefas e isso 
tudo. 

529 Acho que as pessoas tentam entrar aí para valorizarem a profissão porque não a conseguem 
valorizar de outra forma ou há pessoas que, de facto, entram por aí mas porque sabem mesmo 
e então faz todo o sentido.  

529 Outras vezes, se calhar eu noto que entram sempre por aí e parece-me a mim que estão a 
valorizar isso em detrimento de outras coisas, porque quando inicialmente pensei que ia para 
medicina, porque gostava de saúde, não compreendi, e hoje percebo melhor, que não ia ser 
satisfatório para mim estar ali sentada a fazer prescrições e só ter uma ou duas visitas 
semanais e estar a olhar para o nome de uma pessoa que eu nem se quer não consigo ver, 
quando eu, na passagem de turno,  me faz confusão passar dados da pessoa quando eu nem 
fiz cuidados de higiene com ela, por exemplo. 

 


