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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.3.: Representações sobre a profissão 
 Sub - CATEGORIA B.4.3.5: In(especificidades) 
303 Acho que é realmente acompanharem mais a pessoa do que... passam mais tempo com a 

pessoa, passam mais tempo e como passam mais tempo é quase impossível não estabelecer 
uma relação mais empática, mais forte com a pessoa. Claro que se calhar na prática e nos 
hospitais se calhar não se vê muito isso, não sei. 

505 Continuo a dizer que é o facto de cuidarmos, ou seja, não queremos resolver só naquele 
momento mas fazer um percurso mais completo para várias necessidades… 

505 Pode…pode perfeitamente, o extraterrestre pode achar que é uma fragilidade… mas… ainda 
assim eu continuo a dizer que há que aproveitá-la e continuá-la, ou seja, acho que não é por 
fazermos uma abordagem mais global ou por precisamos de outras pessoas para nos ajudarem 
em trabalhos que nós não conseguimos fazer tão específicos, que essa fragilidade é má… 
não… provavelmente até é muito boa, para conseguirmos fazer uma abordagem…(...) Pode ser 
uma vantagem… se for trabalhada. 

311 Eu acho que o enfermeiro tem um bocadinho desse [psicólogo], só que não... não existe uma 
área específica a dizer... não sei dizer isso… 

517 acho que a profissão de enfermagem ou, digamos… não é a profissão de enfermagem… é 
aquilo que leva a profissão, o estudo de enfermagem, o conhecimento de enfermagem não está 
bem definido, nós não temos um corpo de conhecimento bem definido, nós buscamos de 
várias áreas de conhecimento e tentamos muitas vezes ser demasiados transversais e acabamos 
por dissipar a nossa acção em muitas áreas que depois acabam por não ser reconhecidas 

517  não focar especificamente numa coisa, por isso é que eu estava a dizer, um psicólogo foca, 
apesar de ser uma área complexa, apesar de ser uma área relativa, apesar de ser uma área que, 
muitas vezes, não é reconhecida porque não tem efeitos a curto prazo, tem efeitos a longo 
prazo, mas o seu corpo de conhecimento está bem definido, está bem delimitado das outras 
áreas, e portanto, um psicólogo, uma pessoa associa logo “faz aquilo”, mesmo que não seja 
muito proveitoso, mesmo que os seus resultados sejam relativos, sejam efeitos a longo prazo, 
muito bem, mas o psicólogo faz aquilo e o enfermeiro não é bem assim. 

524 porque a nossa profissão, ao contrário do que muita gente pensa, tem bastantes 
especificidades. (...) Uma coisa muito importante é mesmo o acompanhamento que nós 
fazemos do doente, o conhecimento que temos dele, mais nenhum profissional consegue ter o 
conhecimento que nós temos do utente.  

524 Administrar medicação, também acho que é uma coisa nossa, que não é o assistente social que 
vai fazer.  

524 Os pensos… os tratamentos que nós fazemos, acho que nós é que fazemos, não é como agora 
que surgiu essa ideia de vir os farmacêuticos também a administrar vacinas, acho que não, nós 
é que fazemos isso, nós temos de defender isso, porque se não, qualquer dia, temos auxiliares a 
fazer o nosso trabalho e… temos que defender, sobretudo o que são alguns aspectos 
específicos da nossa profissão, para além de muitos outros, que fui vendo ao longo tempo, e 
que de certeza haverão muitos mais. 

329 Desde o ínicio do curso que quando nós vamos falando acabo por me aperceber que estamos a 
apagar os fogos todos, quando não há psicólogos, enfermeiro que vai executar essa acção, 
quando não há fisioterapeuta ou havendo fisioterapeuta, nós acabamos por actuar nas 
mobilizações de uma forma às vezes oposta à que eles consideram.  

329 No AVC,  por exemplo eles acham que não devemos manipular ou voltar a actuar no lado 
lesado, nós fazemos e eles fazem o contrário e há essas discrepâncias. Não sei acho que a 
enfermagem acaba por actuar em vários locais e isso,  mesmo que não haja estes profissionais 
nós estamos lá.  

329 Eu acho que tem uma especificidade a não ser essa orientação do lado humano da pessoa, 
porque está ali uma pessoa e deve manter a identidade dela apesar estar num contexto tão 
diferente  e acho que essa a principal intervenção dos enfermeiros. 

529 Por tornar difícil a definição, como não conseguimos, acabamos por generalizar e ao 
generalizar perdemos aquilo que, se poderia dizer, qualidade… porque não nos estamos a 
centrar numa coisa… não digo qualidade de cuidados, mas qualidade de definição. 

529 Porque a enfermagem quer-se diferenciar… só que diferenciar, não digo que sejamos 



superiores a eles, mas nós não nos concentramos numa coisa, já sabemos que não somos 
específicos em… podemos ser em termos de especialidade, mas temos uma formação global e 
a nossa formação global, tem que partir da deles, não tão aos pormenores, mas tem de partir da 
deles com uma boa base, mesmo muito boa, para depois nós conseguirmos ter 
responsabilidade na administração terapêutica, porque é a nossa responsabilidade, para 
percebermos o que a pessoa tem e o porquê das nossas intervenções…e a mim não me chega 
“O.K., eu levo essa cabeceira porque isto, isto e isto, nesta situação, mas se calhar naquela 
situação já não” e eu preciso de perceber isso, se não sinto-me ignorante. As minhas 
intervenções acabam por ser postas em causa e isso é a única coisa que eu sei.c  

503 Já não me lembro bem do que é que disse no início... mas dá-me a ideia que fazemos cada vez 
menos... Para além de existirem muitas mais profissões... dietistas por exemplo. Apesar de ser 
uma profissão que é a do... o enfermeiro porque... trata da alimentação. Claramente que ele 
tem mais competências para decidir, na dieta, em conjunto. 

503 Acho que sim, de certa forma sim. De certa forma. Nem sempre estamos informados o 
suficiente para dar resposta a determinado tipo de coisas e havendo outras pessoas que sabem 
dar resposta acomodamos-nos um bocado a isso. Mas isso claro depende de enfermeiro para 
enfermeiro. 

503 Talvez, eu acho que o que é muito valorizado é a especialidade, de determinada área e isso é 
bom, mas enquanto não tiver a especialidade, é isso. É saber um bocadinho de tudo e não saber 
muito sobre... 

  
  


