
 
Tema B.4.3.6 - Trajectórias - Representações sobre a profissão -  Lógicas de identização- 

identificação 
 

Estas unidades de sentido contêm extensos excertos de conversa, dado o modo de discussão sobre o 
tema em análise. 

 
 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.3.: Representações sobre a profissão 
 Sub - CATEGORIA B.4.3.6: Lógicas de identização/identificação 
304 É a relação do enfermeiro…  (risos) O enfermeiro é a pessoa que está mais, ou pelo menos 

devia estar, mais junto do utente, é a pessoa que (hesitação) …em quem o utente mais confia. 
Acho… 

305 I.– “E o que é que o dietista faz?” 
E. - O dietista vai escolher a dieta das pessoas.  
I.–  Ok. E o que é que o fisioterapeuta faz? –  
E. - O fisioterapeuta vai fazer fisioterapia com a pessoa, faz exercício.  
I.–  E o que é que o enfermeiro faz? Qual a sua especificidade? 
E. - O enfermeiro tem muitas mais áreas. É algo muito mais abrangente. É o tal de 
trabalharmos como um todo ou seja ter em conta várias dimensões e transformarmos isso em 
qualquer coisa prática. É essa a diferença. Mais, o enfermeiro em termos de alimentação, ver 
o que é que a pessoa come, o que não come, ver o que é que isso influencia no seu processo 
patológico. Ver a sua patologia, mas ao mesmo tempo desliga-se dela para ver a pessoa, 
como é que é integrada na sua família e se isso não acontece qual é a sua condição social. 
Também faz exercícios de mobilização... 

505 vou utilizar a palavra actuar, porque não me lembro de mais nenhuma… actuar na pessoa, 
com a pessoa… em diversas áreas, ou seja, não estarmos tão focados numa especificidade, 
por exemplo, não somos nutricionistas, mas também avaliamos a nutrição da pessoa, não 
somos sociólogos nem assistentes sociais mas também damos o padrão social da pessoa… o 
facto de não estarmos focados acho permite encontrar mais padrões frágeis, ou seja, mais 
necessidades da pessoa do que aquelas que se tivéssemos só focados nisso, portanto nisso eu 
acho uma vantagem. 

306 I. - O que é que distingue os enfermeiros de outros profissionais?  
F. - Pelas práticas, pelo que defendem. 
I. - Defina só um bocadinho melhor esses dois aspectos. 
F. - Sim, um enfermeiro faz tanta coisa, não é? 
I. - O que é que os enfermeiros defendem, que os outros não? 
F. - Defendem o bem-estar do doente. 
I. - Mas os médicos também. Em que é que ficamos? 
F. - Pelas acções que têm e como desenvolvem as acções. Eu acho que é uma actuação muito 
mais do enfermeiro, não é bem como que uma obrigação, mas eu acho que o que define um 
bom enfermeiro é estabelecer uma boa relação com o doente. Reparar, notar que necessidades 
é que o doente tem para poder satisfazer e oferecer uma boa qualidade de vida. Eu acho que 
os médicos se descartam um bocadinho dessa tarefa. 

306 É, é. É este desenvolvimento pessoal que também faz parte das capacidades, das 
capacidades não, das aptidões, das competências, por assim dizer, do enfermeiro. Eu vejo 
colegas minhas, amigas minhas de dermatologia, de Medicina, lá está, a minha prima vejo-a 
como uma pessoa fria. Mas amigas minhas que também estão em Medicina, são pessoas frias. 
Falam de pessoas doentes ou de pessoas a morrerem como se fosse super divertido: «ah vou 
ver sangue, vou ver aquilo» e não se preocupam com a própria pessoa. Eu achei desumano. 

506 I.- O que é que Enfermeiro faz de especifico que os outros não fazem? Por exemplo, o que é 
que o Fisioterapeuta faz? 
F.- Reabilita. 
I.- O que é que o Dietista faz? 
F.- Prepara as dietas… tenta consoante o metabolismo da pessoa dar uma nutrição adequada. 
I.- O que é que o Médico faz? 
F.- Cura… se não cura também já diz que não é com ele…  
I.- O que é que o Médico faz de concreto? 
F.- Trata… Trata é cura… Prescreve… 



I.- E o Enfermeiro o que é que faz de concreto? 
F.- É complicado… Dá terapêutica… 
I.- Dar terapêutica é uma coisa que ele faz que os outros não fazem… existem mais coisas? 
F.- Pensos, quando deixam… porque agora onde eu estou, os Médicos acho que não confiam 
nos Enfermeiros… mais… cuidados de higiene… alimenta, substitui algumas funções…. 

506 Já têm também estereótipos de como é que é o Médico, eu tenho o meu estereótipo, e tenho 
confirmado… e o meu estereótipo continuou a partir do momento que eu confirmo o que 
vejo, noto que os médicos, no geral…. por exemplo, a nível de relação é praticamente zero, 
quase todos. 

506 Relação com doentes, relação connosco, afectividade esquece… mais uma vez, onde eu estou 
a estagiar, na cirurgia Ginecológica, fazem mastectomias e não propõe, por exemplo, 
reconstrução mamária ao mesmo tempo, não estão para fazer, é que nem falam nisso, querem 
é cortar. 

506 I. – Quais são as áreas nobres no desempenho da profissão de Enfermeiro? 
F.- Pronto, é a questão da disponibilidade, é onde eles, por exemplo… quando a pessoa, 
ronto, está em fase terminal, por exemplo, acho que isso é o que nos faz diferentes de todas as 
profissões. 
I.- Os Psicólogos também? 
F.- Boa pergunta… pois é… não sei mas acho que também, porque é assim… eu acho que o 
enfermeiro está o dia… é assim, para o Psicólogo, tenho a ideia que vai lá de vez em quando, 
fala um bocadinho mas nós já criámos mais laços à pessoa, estamos junto o dia inteiro, depois 
acredito… acho que o que se passa quando já estamos a trabalhar, nós… são pessoas que 
estão há muito tempo, por exemplo, numa Medicina, nós criámos laços à pessoa e aquilo já 
funciona, entre aspas, como uma família, não devendo ser assim, mas acho que é sentido, às 
vezes, assim… e também… e acho que o Psicólogo devia intervir tanto nos familiares, como 
no doente, como nos Enfermeiros, porque os Enfermeiros também sofrem com aquela perda, 
pronto, e… e fazer, por exemplo, os cuidados a um morto somos nós que fazemos e também 
depois de ver o impacto daquela pessoa ter morrido e ainda estar a fazer cuidados 

315 Um enfermeiro faz muita coisa que os outros não querem fazer, essa é a primeira porque.. 
talvez por isso não seja tão bem visto. O enfermeiro é a pessoa que está mais junto do doente 
enquanto os médicos muitas vezes desprezem e depois andam por ali, o enfermeiro está com 
o doente sempre e faz tudo o que o doente precisar. 

315 - Os enfermeiros fazem, não é? Os médicos, os médicos é mais prescrever o tratamento, 
diagnósticos e os enfermeiros é aquele que passam à acção, são aqueles que fazem as coisas, 
aqueles que estão em contacto com o doente, que tratam dele e assim 

307 Primeiro a formação é diferente, logo cada um é indicado para uma determinada área. 
307 O enfermeiro está com o doente, todos os dias a toda a hora, o médico passa lá de vez em 

quando. 
I- Sim, ok. A permanência de tempo... 
É importante, sim. 
I - Um enfermeiro está lá 8 horas. Essas 8 horas em que o enfermeiro lá está, o que é que ele 
faz de diferente que os outros técnicos não façam. Ou então pense assim, o que é que os 
outros técnicos fazem que o enfermeiro não faz… naquelas 8 horas. 
G – Quando vem um fisioterapeuta, além de haver alguma formação relativamente a 
movimentos e a reabilitação, os meus conhecimentos não são se calhar suficientes para 
proporcionar uma reabilitação adequada ao caso. 
I - Ok, nessa área de reabilitação há um fisioterapeuta que dá resposta. E o enfermeiro dá 
resposta especifica em que aspectos? 
Noutras técnicas, por exemplo a pessoa precisa de ser algaliada, o enfermeiro algalia, já não é 
o fisioterapeuta que vai algaliar, cada um tem a sua formação específica para a sua técnica. 

507 Eu acho que isso [o acompanhamento] é específico do enfermeiro, não é? Se calhar, há outros 
cursos que até podem ter… por exemplo, os psicólogos, podem ter assim uma grande 
capacidade de comunicação e de acompanhamento também, etc… mas o enfermeiro, se 
calhar, concilia várias coisas: o estar ali sempre, as técnicas que realiza, sim, também são 
importantes, praticamente da exclusividade do enfermeiro, a presença, a disponibilidade. 

308 I.- Falou em várias equipas, o que distingue os enfermeiros dos outros? Têm um nome 
diferente... 
H.-O enfermeiro acho que é a ligação entre todos, não sei. Sim, não é bem o que os 
caracteriza vá. É como se fosse assim, cada grupo tem uma tarefa e depois há o enfermeiro 
que até pode fazer tudo o que os outros fazem. Foi a ideia com que eu fiquei.  



I.- Isso não distingue ninguém em particular... 
H.- Pois não sei. Sim, acaba por não distinguir mas eu acho que é uma característica dos 
enfermeiros. Eu acho que podem fazer ali o elo de ligação, podem ter várias... 
I.- E se nesso cerne não há nada que nos distinga dos outros porque é que temos de ser um 
grupo profissional autónomo, que reivindica autonomia? 
H.- Então por isso mesmo, se nós somos capazes de lidar com os outros todos e de orientar 
aquelas equipas todas, isso pode ser um ponto a nosso favor há que haver um  enfermeiro que 
além do mais possa distribuir as tarefas, sei lá , acho que os enfermeiros se desenrascam bem. 

309 I. – O que distingue os enfermeiros deles? 
Eu acho que os enfermeiros são a ponte, o elo de ligação entre eles todos. Claro que o 
psicólogo pode falar com o médico e o médico com o psicólogo, mas há sempre uma 
componente que eu acho que é só do enfermeiro. 
I. – Qual é? 
Porque o enfermeiro é que passa o dia inteiro, por assim dizer, junto do doente, é que sabe as 
reacções, porque o doente pode dizer ao psicólogo uma coisa e ao médico outra coisa e vão 
falar os dois. Mas há uma componente que só se vê com confiança estabelecendo uma relação 
com o doente, não é só uma visita de médico e que só o enfermeiro tem, que eu acho que só o 
enfermeiro tem. 
I. – Portanto, uma especificidade que atribui, que tem a ver com a natureza da relação 
profissional, entre o enfermeiro e o doente... 
Sim. Porque por exemplo uma conversa entre enfermeiro e doente não é só a nível 
terapêutico , não é só ao nível de medicamentos, da doença, é também ao nível de social da 
sua família, do âmbito do contexto onde está, isso a parte da assistente social, junta várias... o 
que está a sentir ou que tem... junto um bocadinho de todos esses profissionais, é o que eu 
acho. 
I. – Junta um bocadinho de todos, está bem mas o que é que é só dele? 
O que é que é só dele, do enfermeiro... não sei. Eu acho mesmo que o enfermeiro é a soma de 
todas as partes. E que é importante não é? Agora reportando àquele modelo mais biomédico é 
aquele que é tudo separado, que é o que funciona com os profissionais sem ser o enfermeiro e 
o modelo holístico ou modelo biopsicossocial é aquele que o enfermeiro sabe, faz e deve 
fazer bem. Sem isso, acho que perdia muita na sua percepção. 

310 I – Sim, sim. E que é que os distingue dos outros? São um grupo profissional autónomo, não 
é? Que é que o distingue dos outros? 
J- Cada grupo tem os seus papéis e… 
I – Está bem… e o que é que distingue os enfermeiros dos outros? O que é que distingue o 
médico dos outros? 
J- Então... mas…cada um presta os seus cuidados, não é? São diferentes… Sei lá o médico 
está mais na área do diagnóstico e mais ligado à doença, o enfermeiro está mais na área do 
cuidar e… (pensa) mais na área do cuidar e estar com o doente e atender a tudo o que ele 
precisa. No caso do utente, é mais o elo de ligação entre os outros técnicos todos. 
I – Mas é que os outros também cuidam e também estão próximos do doente… 
J- Pois… Quer dizer, alguns. 
I – Sim, ok. Então o que é que os distingue? Estão mais próximos é isso? 
J- Têm papéis diferentes…Há o mais próximo não só psicologicamente...como é que eu hei-
de dizer…estabelecer uma relação mas também é mais próximo fisicamente porque, 
normalmente, é o enfermeiro que presta todos os cuidados que ele não consiga fazer ou que 
auxilia, não são os outros, não é? Não é um técnico de radiologia que vai ajudar a dar banho 
ou fazer outra coisa qualquer. 

310 Quer dizer…outros colegas que não são de enfermagem… São cursos que não são tão ligados 
à pessoa…Nós lidamos com as pessoas, não é? O nosso objecto de trabalho são as pessoas, 
enquanto que os meus colegas que estão noutros cursos não são tanto, normalmente, quer 
dizer tirando alguns que estão na área de saúde; sem ser da área de saúde…não têm essa 
responsabilidade. Depois, o que é que eu acho…acho que o nosso curso é mais prático que os 
deles, porque nós temos estágio e ao longo de todo o curso, desde o primeiro ano. E a maior 
parte dos cursos não tem, alguns tinham no final e agora nem isso têm, portanto. 

510 I.- Aspectos específicos que o enfermeiro faz… áreas de desempenho ou tarefas ou 
actividades específicas do enfermeiro… Por exemplo, o que é que o fisioterapeuta faz? 
J.- Habitualmente, a reabilitação da pessoa… 
I.- Dietista, por exemplo? 
J.- Normalmente, a prescrição da dieta que a pessoa deve fazer, conforme as suas 



condições… 
I.- Assistente Social? 
J.- A parte social, a adequação da vida social daquela pessoa, se necessita ou não de apoios… 
I.- O Enfermeiro? 
J.- O Enfermeiro presta cuidados quando a pessoa necessita, quando tem algum problema que 
necessita de ajuda ou apoio ou então quando é para prevenir alguma coisa, o alertar de 
alguma situação ou despiste de alguma situação… 
I.- Os outros profissionais que disse também podem alertar para situações… 
J.- Mas são situações mais específicas da área deles… 
I. Ainda assim, coisas específicas que o enfermeiro faz? 
J.- Coisas específicas como assim? 
I.- O dietista alimenta, por exemplo… e enfermeiro… 
J.- O enfermeiro faz um bocadinho… não é de tudo dessas áreas, porque não é muito 
especialista nessa parte mas, por exemplo, na promoção para a saúde, nós podemos também 
fazer na área da alimentação… 
I.- O dietista também pode… 
J.- O dietista, habitualmente, não faz tantas vezes porque na comunidade, que é onde isso 
acontece mais… 
I.- Mas tem competências nessa área, para puder fazer isso… 
J.- Tem… pode… eu acho que pode… não conheço muito bem o trabalho dele… mas acho 
que sim… 
I. – E coisas específicas na enfermagem… 
J. – Na comunidade ou no ponto de vista hospitalar? 
I. Em qualquer ponto de vista… 
J.- Por exemplo, uma coisa muito específica é… na higiene, na prestação de cuidados de 
higiene… 
I.- Os auxiliares também pode… 
J.- Pois podem… mas não conseguem… não têm pelo menos as ferramentas técnicas para 
avaliar ou para fazer um diagnóstico, despistar alguma situação. Eles prestam os cuidados de 
higiene mas não… não avaliam, nem têm capacidade para dar uma resposta a algum 
problema que surja. 

311 L. - Eu acho que o enfermeiro trata a pessoa como se fosse a ele, entre aspas, porque não é só 
tratar naquele momento mas tratar da pessoa... 
I - E as outras equipas não trabalham assim? 
L. - Trabalham, trabalham. Os auxiliares também trabalham mas não tem conhecimento que 
uma enfermeira tem. 
I - E os médicos, não trabalham? 
L. - Os médicos trabalham mas não estabelece muita relação com eles... 
I - Então o quê que distingue os enfermeiros dos outros? 
L. - Os enfermeiros tratam mais holisticamente. Cuidam da pessoa como humano em relação 
aos outros profissionais. 
I - Os outros não trabalham... 
L. - Trabalham, mas os enfermeiros trabalham mais nesse sentido. E o psicológico, nunca 
esquecem que eu acho que era importante os outros também trabalharem. As fisioterapeutas 
também trabalham mas trabalham mais no sentido de reabilitar a pessoa e pronto... Eu tive 
muito pouco contacto… 

312 I.- Ok, então ia pedir que me dissesse o que o enfermeiro faz de específico tendo em conta 
que há outros grupos profissionais que acabam por partilhar algumas... o que é que o 
fisioterapeuta faz, rapidamente? 
M. - A parte física, ao fim ao cabo. 
I.- Ok, o que é que o nutricionista faz? 
M. - Trabalha a alimentação. 
I.-O que é que o enfermeiro faz de específico? 
M. - (Risos) Pois é uma grande questão... agora apanhou-me, realmente é verdade... mas é 
díficil(risos). 
I.- Não apanhei, o meu objectivo não é “apanhar” aqui mas esse riso denota algo que não tem 
a ver com... tem a ver consigo...  
M. - Eu percebo a pergunta que fez e realmente tem todo o sentido mas é verdade, quando 
pensamos num determinado profissional associamos logo um, neste caso a nutrição ou  a 
parte física, quando olhamos para o enfermeiro não vemos concretamente o que ele faz mas a 



verdade é que ele articula um bocadinho tudo, eu acho que ele é como se mexesse um 
bocadinho com tudo, mas ao fim ao cabo, tirando aquele aspecto de dar cuidados directos à 
pessoa , mas ao fim ao cabo eu acho que ele é o intermediário entre a pessoa e se calhar estes 
profissionais adequando um bocadinho a forma como eles têm de actuar , mas é, realmente é 
verdade, eu nunca tinha pensado nisto. O enfermeiro ao fim ao cabo não tem nenhum campo 
específico. É na pessoa, é certo, mas a pessoa é muito vasta. Tem muitas coisas associadas 
dependendo do seu problema.  

512 Bem… o enfermeiro, lá está, é como eu dizia… o enfermeiro tem a componente relacional 
que falta a muitos dos profissionais, eu acho que é essa a ideia principal, neste momento, que 
eu tenho é exactamente essa,  

512 que o enfermeiro é capaz de estar perante uma pessoa que, se calhar, não está minimamente 
interessada em comunicar, se assim podemos dizer, porque comunicamos de diversas formas, 
não é? mas comunicar em termos de linguagem connosco e é capaz de ir dar a volta de 
alguma forma e persuadi-la e… apresentar argumentos capazes e sustentáveis para conseguir 
comunicar com aquela pessoa e que, se calhar, outras pessoas não estão minimamente 
interessadas nisso… mas, se calhar, também o objectivo do enfermeiro também se prende um 
bocadinho por aí. 

313 I- Ok… um fisioterapeuta faz o que? O que é que diria? rapidamente, aquela primeira 
impressão, o que é que ele faz? Qual é a sua especificidade? Ou um dietista, tanto faz. 
N- Um dietista é a nível da alimentação. 
I- Trata da alimentação. Fisioterapeuta o que é que ele faz com um doente? 
N- Faz massagens… 
I- Massagens… Ok.. E o enfermeiro? O que é que ele faz de especifico com um doente? 
N- Um enfermeiro faz tudo! (risos) 
I- Hum hum Mas na realidade você acha... 
N- Na realidade um enfermeiro faz tudo! (...) É assim nós temos mesmo que acabar por fazer 
tudo, porque quando estamos por exemplo a fazer a higiene a um doente… fazemos-lhe a 
higiene e…e depois ao aplicarmos um…um creme hidratante, por exemplo, estamos a fazer-
lhe uma massagem. Não é? Em relação à alimentação também temos de ter…. pronto, se o 
doente for diabético, se for hipertenso, acaba…  acabamos por ter que saber isso tudo um 
pouco e não especificar, mas é tipo.. mas também há.. especialidades, não é? Há enfermeiros 
que…deixam de ser generalistas e…e optam por uma especialidade, pronto aí já é diferente, 
mas acho que no geral temos mesmo que ser generalistas. 

513 Eu acho que, em todos os contextos, o Enfermeiro é o primeiro a ter o contacto directo com a 
pessoa e a partir daí pode criar uma relação terapêutica…com as outras profissões secalhar 
não acontece tanto isso. Mas também tem de haver um bocadinho de disponibilidade da 
pessoa – do Enfermeiro – para conseguir estabelecer essa relação, o que muitas vezes não 
acontece. 

314 Os enfermeiros fazem um bocado a ligação disso tudo. É o enfermeiro que vê o tal alerta para 
chamar o profissional… Vê que a pessoa não consegue comer determinados alimentos então 
vai chamar o nutricionista para o nutricionista ver que alimentos é que realmente a pessoa 
pode (hesitação) pode comer. Em alguma alteração, por exemplo postural de uma pessoa que 
não (hesitação) não apresentava essa postura e depois começa a apresentar outra postura, 
chama outro tipo de profissional. Vai variando 

314 Torná-la o mais autónomo possível…?! E… 
I - …mas uma terapeuta também? 
O. - Sim… também (risos) 
I - O médico também… 
O. - Mas o enfermeiro também… (risos) 
I - Sim, está bem, mas o que eu pergunto é: porquê que é só do enfermeiro e não é dos 
outros? 
O. - Porquê que é só do enfermeiro…? 
I – (…) há uma dificuldade em elencar, ou em descrever a especificidade, uma especificidade 
associada à enfermagem? Pergunto… 
O. - Lá está …A frase que oiço muitas vezes é que é o profissional do não específico, ou seja, 
faz tudo mas não…acaba por …a sua área de manobra ser um bocadinho da área de manobra 
dos outros profissionais todos de saúde 

316 A relação com as pessoas. Uma relação mais próxima de confiança, empatia. Isso notei 
muito, foram os únicos profissionais no hospital que se interessaram mesmo pelo doente, não 
só pela doença em si, mas pelo doente. Foi o principal 



516 I.- O Fisioterapeuta o que é que faz, por exemplo? 
P.- Promove a… faz exercícios respiratórios, prevenção [imperceptível] a nível de 
mobilizações. 
I.- E a dietista? 
P.- A dietista também… trabalha ao nível da nutrição, das dietas alimentares. 
I.- Na mesma lógica de análise, o enfermeiro… o que é que podemos dizer? 
P.- O enfermeiro cuida, no aspecto geral. O enfermeiro está perto das pessoas, consegue 
observar, tratar dos problemas e agir, através da comunicação, de procedimentos técnicos 
próprios que os enfermeiros têm, presta o apoio emocional mais directo, é o profissional que 
está mais directo nas populações a prestar apoio emocional. 
I.- A enfermagem foca aspectos e dimensões mais amplas… em que medida é que isto pode 
ou não ser uma menos valia para a profissão? 
P.- Sim… porque pode ser…não é directo… a enfermagem, é uma visão que tenho, é que faz 
um pouco de tudo… e isso também pode ser uma menos valia porque não se consegue 
identificar aquele corpo próprio de conhecimento, vamos buscar um bocadinho à sociologia, 
um bocadinho à medicina, um bocadinho à antropologia e a outras ciências… e isso pode 
também ser uma menos valia porque não se consegue salientar o trabalho desenvolvido pelo 
enfermeiro, em termos de actuação. 

317 I.- O fisioterapeuta o que é que faz? 
H.- O fisioterapeuta trata de lesões musculo-esqueléticas por exemplo. 
E uma dietista? 
H.- Uma dietista cria planos de dieta para os doentes. 
I.- E o enfermeiro? 
H.- O enfermeiro é uma pessoa que cuida e que ao fim ao cabo acaba por abranger todas 
essas áreas. 
I.-E porque está a rir? 
H.- Porque eu acho isso um pouco injusto para a classe dos enfermeiros. 
I.- Isso o quê? 
H.- Pelo facto do enfermeiro ser responsável pelo biopsicossocial do utente e ser responsável 
por isso, ser responsabilizado por isso, por ter esse trabalha, somos especializados.  
I.- Somos especializados em quê? 
H.- No cuidar. 
I.- Em que domínio específico? 
H.- O cuidar da pessoa. Temos que cuidar da pessoa no sentido em que quando a pessoa está 
mal, seja o que for, temos obrigação de pelo menos tentar satisfazer essa dificuldade. 
I.- Se eu fosse um estranho ainda era capaz de perguntar, um trata os ossos, a outra trata da 
dieta, o outro prescreve, o outro trata dos benefícios sociais, a assistente social,  e o 
enfermeiro? 
H.- O enfermeiro é como se costuma dizer o advogado do utente, se alguma coisa correr mal, 
desde todos os outros profissionais, o enfermeiro é que aquele que tem a obrigação de 
encaminhar para outros profissionais ou então se aquele profissional não satisfez aquela 
necessidade o enfermeiro tem a função de complementar. 
I.- E assim o enfermeiro não vai entrar naquilo que é a área de desempenho dos outros? Não 
corre esse risco? 
H.- Não, complementa. Da mesma forma que o fisioterapeuta complementa a nossa área, 
porque nós também temos alguma formação, não tão específica e não tão especializada como 
eles, mas nós também temos. Mas da mesma forma que eles complementam a nossa e para 
isso é que temos seguimento para eles caso não consigamos satisfazer os seus problemas, que 
as pessoas têm, da mesma forma eles também acabam por muitas vezes abranger a nossa 
área. 

517 I.- Por exemplo... algo que distingue a actividade profissional do enfermeiro da actividade 
profissional dos outros técnicos? 
R.- A maior parte das classes profissionais baseiam o seu trabalho em coisas… em materiais, 
em tarefas que se observam… o enfermeiro não, a maior parte do trabalho de enfermagem, e 
por isso é que também não é reconhecido, e mais uma vez, baseia-se num trabalho que não é 
palpável… 
I.- Mas o psicólogo também… 
R.- Mas, neste caso, o psicólogo foca… o trabalho do psicólogo é só isso. O trabalho de 
enfermagem não é só isso, mas é fundamentalmente só isso e por isso é que não é 
reconhecido. Tem uma parte que é mais material, tem uma parte que é mais prática e é só 



reconhecido por isso, porque a outra parte não é valorizada. E eu acho que uma das coisas 
que distingue o enfermeiro das outras classes profissionais é, exactamente isso, a capacidade 
de, digamos, ser transversal a todos os… 

318 I. - E o que é que distingue os enfermeiros da dietista, da assistente social… 
S.- Os enfermeiros são aqueles profissionais de saúde que, a seguir ao médico, têm um papel 
mais próximo, em relação à prestação de cuidados, que todos os outros. Funcionamos todos 
em conjunto, mas esqueci-me de dizer que, em qualquer serviço, os médicos não estão 
constantemente presentes, os enfermeiros têm aquele papel de orientar…e… 
I – Nós temos o papel de estarmos sempre presentes, é isso? 
S.- Sim…Em relação aos outros profissionais de saúde. 
I – Em qualquer estabelecimento de saúde? 
S.- Estamos sempre… 
I – Até num centro de saúde? 
S.- Estamos sempre quando aquilo está aberto. 
I – O que é que a dietista faz? 
S. – Então, a dietista… (pensa)…Adequa a dieta ao doente, de acordo com a situação… 
I – O que é que o fisioterapeuta faz? 
S.- O fisioterapeuta…aumenta as capacidades motoras, físicas do doente. 
I - O que é que o enfermeiro faz? 
S.- O enfermeiro acho que faz isso tudo. (risos) e muito mais… É…porque isso tem a ver 
com, mais ou menos, que todos que fazem falta, não é? Pela experiência que tenho, que não é 
muita, vejo que…só os enfermeiros é que lá estão…porque não há profissionais e somos nós 
que temos que gerir isto tudo e temos que chegar um bocadinho… 
I – A todo o lado… 
S.- A todo o lado… 
I – Então o que é que o enfermeiro faz que os outros não fazem? 
S.- Terapêutica, prestação de cuidados… 
I – A nível de terapêutica faz o quê? 
S.- Prepara, administra a terapêutica, avalia efeitos secundários, reacções das pessoas, se 
melhora se não… 
I – O médico também faz isso… 
S.- Não muito mas também… 
I – Mas porque… 
S.- Pelo que eu tenho visto pergunta mais ao enfermeiro. Não vai ao doente directamente ver; 
pergunta ao enfermeiro e o enfermeiro tem responsabilidade de perceber… 

319 Porque acho que nós olhamos para a pessoa, considerando a pessoa e não considerando o que 
ela tem de mal, ou seja, por exemplo há pessoas que estão lá por só por uma patologia, mas 
os enfermeiros olham para a pessoa como um todo e enquanto os médicos chegam lá e 
querem saber é da ferida, 

319 também assisti lá, o médico chega ia fazer o penso ao doente porque era um penso mais 
complicado e nem disse bom-dia, destapou o doente, sem pedir, sem bom-dia, sem nada e 
isso não era centrado na pessoa, era centrado na acção, “vou fazer o penso, vou é estar com 
atenção ao penso”. Enquanto os enfermeiros não, os enfermeiros chegavam lá, primeiro 
diziam bom-dia, depois diziam o que iam fazer e só depois destapavam, se a pessoa desse 
autorização. 

519 Não, só Medicina ou Enfermagem, sempre foi nestes âmbitos. Depois até ao meu 10º, 11º era 
Medicina mas depois afastei-me um bocadinho disso, não só pela média mas porque comecei 
a perceber que se calhar a Medicina não era bem, bem aquilo que eu queria. 

519 Reforcei a ideia de Enfermagem. Acho que não me dava muito bem em Medicina. [Porque] 
A visão que eu tenho do que os Médicos fazem no Hospital não diz muito daquilo que eu 
tenho a ver comigo… do que tem a ver comigo. Por exemplo, eu vejo certas coisas do tipo, o 
processo segue para o Médico tomar certas decisões sem haver um contacto com o doente, 
isto não me faz muito sentido, enquanto nós estamos presentes e observamos o doente e 
tomamos certas decisões, de fazer isto ou não fazer isto… 

519 Mesmo assim… são contactos pontuais, os contactos que eles têm são bastante pontuais e nós 
acompanhamos o doente ao longo de 8 horas por dia. 

320 Acho que toda a gente quer, em princípio toda a gente quer e acho que é condição humana, 
mas não é especialidade, o médico a especialidade é curar, um fisioterapeuta ou um fisiatra, 
tem a ver com a manutenção dos movimentos e estrutura. 

320 E acho que a enfermagem é mesmo virada para a pessoa. Não considero uma especialidade 



como as outras são, o médico cura, o fisiatra ajuda à manutenção, mas o enfermeiro está ali 
centrado na pessoa mesmo, não está centrado em nenhum objectivo claro, como estão os 
outros, porque a dietista é nutrição, acho que abrange mais coisas do que ser uma 
especificidade. 

520 Acima de tudo o enfermeiro é a pessoa o que passa mais tempo com o utente, não é? Ou seja, 
é a pessoa que tem mais tempo para despistar alguma coisa que esteja menos correcta com a 
saúde, com a qualidade de vida da pessoa. 

520 A Enfermagem é a profissão que, se calhar, valoriza mais a pessoa no seu todo, não parte 
física, não só a parte psicológica, parte social, ou seja, valoriza a pessoa como um todo e 
intervém nessa pessoa como um todo…. e acho que isso o que o maior distingue dos outros 
profissionais porque os outros profissionais estão centrados em algo mais específico. 

520 Eu, da experiência que tenho, eu acho que sim porque se as outras profissões são 
especializadas num campo, a Enfermagem não é especializada em nenhum, ou seja, percebe 
um pouco de todos mas não se especializou um pouco em nenhum, o que pode, a meu ver, 
criar um pouco de conflito com outras profissões, se o enfermeiro não for coerente com as 
intervenções que fizer, isso poderá entrar no campo das outras profissões. 

520 já passei por vários serviços, não é? Eu quando… eu venho de um serviço que um 
Enfermeiro fazia numa vigilância… verificava vários parâmetros, parte da listagem… e a 
Enfermeira já não vê metade desses parâmetros, não é? Já diz que é competência do 
Médico… e eu penso para mim, não é? Então no que é que ficamos, não é? Se a outra via um 
leque alargado de coisas e a outra… 

321 O enfermeiro é a linha da frente do processo de doença da pessoa. É o enfermeiro a primeira 
pessoa, é o enfermeiro a pessoa que está mais próxima do doente, a relação que o enfermeiro 
tem com o doente e pronto a relação de empatia, as conversas que têm juntos… 
I.-  Um psicólogo também pode fazer isso… 
V.-  Mas eu acho que um psicólogo é mais aquela parte quando uma pessoa está em baixo, 
quando algo a está a afectar psicologicamente, aí sim o psicólogo dá o seu contributo, o seu 
apoio, o enfermeiro acho que é diferente. Também presta cuidados, coisa que o psicólogo não 
faz, mas eu acho que o enfermeiro tem ali, é a primeira pessoa que está na linha da frente da 
doença, do doente.  

322 É mesmo o tipo de trabalho que é desenvolvido, que é a relação com as pessoas, com os 
utentes. É diferente essa relação. Convém para nós ser diferente do qualquer outro 
profissional de saúde. Até porque nós vamos, não digo 24h com a pessoa, porque nunca é 
24h, mais ou menos isso, temos que saber tudo sobre a pessoa mais do que qualquer técnico 
de Fisioterapia ou Análises clínicas 

322 Vamos ter atitudes com a pessoa que necessitamos de saber se possível quase tudo e mais 
alguma coisa sobre a pessoa.  

322 Digamos que tem que haver mais cumplicidade com o utente-enfermeiro do que com 
qualquer outro. 

522 aquilo que temos falado sempre que é o cuidar, é algo que… somos únicos praticamente, que 
em termos de profissões de saúde somos os únicos que temos uma relação diferente das 
outras todas com as pessoas, estamos lá, estamos com a pessoa e… aí acredito que a profissão 
merece, porque acho que nenhum outro profissional de saúde tem um desgaste como tem um 
enfermeiro, um desgaste físico, psicológico e aí acho que isso merece um reconhecimento… 

522 Distingue o facto de nós conhecermos as pessoas e eles conhecerem as doenças, nós também 
conhecemos as doenças, mas eles… é obvio que eles têm outro tipo de aprofundamento sobre 
as patologias, mas não têm o tipo de aprofundamento sobre as pessoas que nós temos. 

522 Eu acho que os enfermeiros… que a classe que deixou… deixou de fazer muitas coisas e 
permitiu que a classe dos auxiliares de acção médica que entrassem por diversos caminhos 
que se calhar não deviam ter entrado, nomeadamente… lá está, no que já falamos há bocado, 
no cuidar. 

522 Acho que tem de ter muito mais com… muito mais de disponível de pessoal por cliente… no 
conhecimento… é preciso abranger, é preciso ter muito mais informação da pessoa, é 
preciso… isto também depende das várias instituições e dos sítios, mas estou a falar no geral, 
é preciso um conhecimento, que se calhar as outras profissões também deviam ter, não é? 
Mas nós temos obrigação de ter, para saber o que estamos a fazer, e é aquilo que nos têm dito 
durante este tempo todo… 

522 Mas os psicólogos não, perdoe-me a expressão “não metem a mão na massa”, não é? Os 
psicólogos não… é assim também chegam a um grau de intimidade mas é outro grau de 
intimidade, que é mais… mais psicológico, mais cognitivo mais relacional em termos de 



relação afastada, e nós além dessa aproximação também temos a física. 
324 I- O enfermeiro trabalha com outros, cada um tem um trabalho que você diz especifico, o 

fisioterapeuta faz… qual é a sua ideia? 
A. -  Fisioterapia lidam com a parte muscular, hum… mobilizações , hum… 
I - Um dietista? 
A. -  Alimentação. 
I- O que é que um enfermeiro faz? 
A. -  Um enfermeiro, por exemplo ligando ao dietista, e talvez até mesmo ao fisioterapeuta e 
dietista, o enfermeiro consegue ter aquele tempo que esses funcionários se calhar tantas vezes 
não têm, e às vezes também não querem, não é? Porque têm aquele tempo que têm de fazer 
para os doentes, o enfermeiro como passa a maior parte do tempo com os doentes que estão 
no hospital, ou até mesmo num centro de saúde, mas não tão especificamente, tem mais 
tempo para perceber, porque o dietista chega e pergunta “o que é que gosta”, “o que é que 
não gosta”, nós conseguimos perceber o porquê do não gostar e o que é que quer, 
conseguimos aprofundar mais as coisas, e aí sim podemos fazer essa conjugação entre o 
doente e a dietista, por exemplo, ganhar essa confiança que a dietista se calhar não consegue 
naquele momento. 
Será que existe algo que é específico mesmo para o enfermeiro? 
A. -  Eu penso que… Sim, sim  estou a perceber. Eu acho, é difícil responder a isto porque e 
muito abrangente, não é?  Nós temos uma área de intervenção bastante alargada, mas… eu 
acho que o específico mesmo do… 
I- Não tem que ser, eu estou a perguntar é se acha que tem! 
A. -  Sim, sim. Eu, na minha óptica, o fundamental alem dessas várias vertentes em que um 
enfermeiro se envolve eu… fundamentalmente nós temos uma área que eu acho que é a 
relação que nós sempre desenvolvemos com o doente, no seu, na sua vertente bastante global 
de tudo, tudo parte daí, e nós conseguimos…  
I- O psicólogo também faz isso… 
A. -  Pois mas… sim, também é verdade, (risos) é verdade. Agora é muito difícil responder a 
essa pergunta. 
I- Pois. Ok. Ah… Mas ainda insistia uma última vez neste aspecto, por que é que será tão 
difícil então os enfermeiros descreverem…ah… uma especificidade da sua acção ? 
A. -  hum… complicado! 

504 Ambos têm que estabelecer uma relação com o utente para conseguir que este faça escolhas e 
seja autónomo nas suas actividades mas, se calhar, eu não estou bem dentro do papel do 
psicólogo, mas se calhar o psicólogo está mais… faz mais o utente pensar por si e nós, se 
calhar, estamos junto com o utente, acho que é mais neste sentido. 

504 I.- O que é que o enfermeiro faz de específico, que outros profissionais não fazem? 
D.- … [sem reposta]  

325 I.- Uma coisa o que o enfermeiro faz de específico que os outros não fazem? 
B. -… 
I.- O que o fisioterapeuta faz... rapidamente! 
B. - O fisioterapeuta trata a nível da reabilitação motora. 
I.- O que o dietista faz? 
B. - Controla o regime alimentar ou aconselhamento… 
I.- Pronto... e o que enfermeiro faz? 
B. - Pois com o enfermeiro é mais a nível da percepção social, eu não queria falar no holístico 
mas... 
I.- Mas isso a assistente também faz... 
B. - Sim, mas eu acho que nesse aspecto o enfermeiro tem um papel mais crucial ou melhor, 
tem um papel diferente da assistente social nesse aspecto porque nós temos que ver o aspecto 
social mas inserido ou no contexto de cuidados de saúde e de continuação de cuidados de 
saúde quando são altas hospitalares ou etc. A assistente social se calhar vê isso, vê esse 
aspecto mas noutro campo. Acho que nesse aspecto não tem muito bem essa percepção. Mas 
acho que é fundamental para além da promoção e prevenção da saúde, não só dos tratamentos 
temos também esse papel fundamental porque não são os médicos que vão lá ver “Olhe, deve 
fazer isto” ou “deve fazer isto ou aquilo” porque não são eles simplesmente. Não é bem 
assim, não vou generalizar mas a grande maioria simplesmente é as prescrições e não passa 
muito daí. Normalmente os enfermeiros é que têm aquele papel de explicar às pessoas e dar a 
entender às pessoas as coisas. 

326 Eu acho que todos os profissionais que os enfermeiros se relacionam, num ambiente de uma 



instituição de saúde ou o que quer que seja, eu acho que todos os outros profissionais são 
mais técnicos da sua área… 
I – São quê? 
C. -  Mais técnicos. O fisioterapeuta é técnico daquela área da Reabilitação, o médico é 
técnico de uma determinaria área…Os enfermeiros acho que abrangem um bocadinho de tudo 
isto… São técnicos para a emoção, para o lado psicológico, para o lado físico…acho que é 
mais abrangente… 
I – Então a sua especificidade é não terem especificidade? É uma provocação minha… 
C. -  Se calhar é..eu acho que a técnica da enfermagem…portanto a fisioterapia é um técnico 
de reabilitação motora e física…eu acho que o enfermeiro, se calhar, é o técnico da pessoa… 
no seu todo. 
I- Técnico da pessoa. É uma boa ideia, é uma ideia diferente... 
C. -  Digo técnico da pessoa porque nós…partimos desse princípio ou na teoria parte-se desse 
princípio que nós devemos ver a outra pessoa como um todo, não é? Sempre fomos chamados 
à atenção disso no primeiro ano e acho que é mesmo assim que tem que ser não olhamos para 
a pessoa apenas pelos aspectos físicos ou para uma parte do seu corpo. 

327 Têm mais contacto com os utentes… (...) Do que os médicos…pronto, por exemplo agora 
quando nós estivemos em estágio, a ideia que tive foi o médico é aquela pessoa que 
(hesitação) vai uma vez por semana ter com os doentes, à sala (hesitação) ver como é que 
estão as coisas e a pessoa que prescreve a terapêutica e… não é que não haja interesse, não é 
que não saiba o historial mas no dia–a-dia é o enfermeiro que está lá. 

527 No âmbito da equipa de saúde? Era aquilo que eu estava a dizer, eu acho que o enfermeiro 
acaba por ser a pessoa que realmente está lá, se assim o desejasse, por exemplo, nos vários 
ensinos clínicos em hospital, aquilo que eu vi, não é só os médicos mas psicólogos, 
nutricionistas, aquilo que seja… vão ao serviço, realizam as consultas ou vão perto dos 
utentes e fazem aquelas passagens, que eles tanto gostam junto das enfermarias e o estado 
doente, passam as receitas e… não é que seja pouco... mas todo o trabalho que depois está 
por de trás, acaba por ser nós a fazer, não só a nível técnico… tudo… as técnicas… há 
técnicas médicas, tudo bem, mas a maior parte dos cuidados prestados é o enfermeiro que os 
presta, seja a nível técnico ou a nível de suporte emocional ou… o enfermeiro que lá está, é o 
enfermeiro que está 24 horas, junto, pode não ser ali ao lado mas é o enfermeiro que está 
presente. 

329 Acho que os enfermeiros têm um papel muito geral... lá está, ainda que haja específicos ainda 
que haja especialidade, mas acho que os enfermeiros têm um papel muito geral em contacto 
com a pessoa. Enquanto os médicos acabam por abranger um leque muito variado centrado 
muito mais na patologia, ainda que haja médicos com uma vertente bastante humana e que 
consigam aplicar ambas mas são necessariamente relacionados com a parte da patologia eu 
acho que os enfermeiros actuam mais no todo da pessoa e todas as necessidades que 
aprendemos e que por mais básicas que pareçam têm que ser avaliadas e alguém têm que as 
orientar.  

529 I.- Mas se falarmos numa especificidade… O que é que a dietista faz? 
F.- Prepara a dieta da pessoa. 
I.- O que é que o fisioterapeuta faz? 
F.- Trata a parte a nível muscular… 
I.- A assistente social faz? 
F.- A relação da pessoa na comunidade… 
I.- O Enfermeiro? 
F.- (risos) O enfermeiro… é tudo da pessoa, e às vezes por ser tudo, acaba por não fazer nada 
especificamente, mas eu no meu lado… 

 


