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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.3.: Representações sobre a profissão 
 Sub - CATEGORIA B.4.4.4: Actividades nobres Xs pobres 
303 No desempenho vão auxiliar as pessoas nas necessidades que estão afectadas. Vão ajudá-las 

não só a elas mas também à família e tendo em conta sempre o contexto onde estão inseridas, 
portanto a comunidade. 

303 O enfermeiro vai tentar é suprir as necessidades afectadas. Tem a ver com Virginia Henderson 
e eu concordo bastante com isso. 

303 Hummm...dar vacinas e algumas técnicas um bocadinho mais invasivas, aspirações e... 
303 Sim, o enfermeiros transmitem basicamente a informação de um lado para o outro, são quem 

passa a informação ao médico, à assistente social, se for caso disso, e ao psicólogo e ao 
fisioterapeuta. Repete e discute a melhor forma de actuar tendo em conta a situação da pessoa. 

505 Então… o que eu diria ao extraterrestre era: “o enfermeiro vai cuidar da pessoa”.  
505 E depois ele perguntar-me-ia o que era o cuidar… e o que eu ia dizer era: qualquer 

necessidade que a pessoa tivesse, fosse ela mais física, psicológica, social, fosse o que fosse, 
nós temos ferramentas, temos instrumentos que nos permitem ajudar aquela pessoa nesse 
sentido, não quer dizer que vamos resolver a necessidade da pessoa, mas iríamos ajudá-la, 
sendo recrutando outro profissional mais competente, seja encaminhando ou seja 
simplesmente ouvindo assim o que for mais necessário, mais prioritário e depois ao longo do 
tempo ir construindo alguma coisa com a pessoa para… para tentar cumprir isto… o objectivo 
seria que a pessoa não dependesse mais de nós. 

505 Por exemplo, eu venho agora deste módulo suporte básico de vida… não considero que esteja 
capaz, com 6 horas de suporte básico de vida, de prestar os melhores cuidados, portanto eu 
acho que uma tarefa essencial da minha parte ainda é formar-me devidamente neste contexto, 
neste… são tarefas muito importantes, são estas… tal como por exemplo, se for no centro de 
saúde dar… mesmo que seja só no planeamento familiar, fazê-lo da melhor forma para a 
pessoa não… por exemplo, não ter ali uma gravidez indesejada 

505 Diferentes, mas ambos muito importantes, por exemplo, temos primeiro [imperceptível] ...de 
vida, temos de saber reverter a situação… ao mesmo tempo, numa colheita de dados, por 
exemplo uma pessoa que seja alérgica ao medicamento ou que tenha tido uma patologia 
anterior não descrita… sei lá… uma epilepsia ou coisa do género, também vamos incorrer 
num grande risco… portanto sim, considero as colheitas de dados muito importantes e se 
houverem dados que vão sendo colhidos ao longo da interacção com a pessoa, também acho 
super importante que depois sejam escritos e passados, sejam não só escritos, mas como é algo 
de novo também passado na passagem de turno. 

306 Os enfermeiros podem trabalhar em vários sítios e podem fazer várias actividades, mas para 
mim, um enfermeiro, por exemplo, a mim o que me realizaria mais era poder acompanhar as 
pessoas todo o dia, ao longo de vários dias, ao longo de uma semana e saber que pude 
modificar a vida daquela pessoa, pude melhorar ou fiz tudo o que podia para melhorar, pronto 

306 Sabia que davam terapêutica, isso é óbvio, toda a gente sabe, e que poderia conversar, fazer a 
pessoa sentir-se melhor. Nunca pensei que os enfermeiros tivessem como tarefas fazer camas, 
dar o banho. Nunca pensei sobre isso, mas pronto, também não havia farda normal, mas 
também não pensei sobre isso. Não pensei coisas com que há algo um bocadinho humilhantes, 
que foi um bocadinho difícil para mim lidar com isso no início, quando eu me comecei a 
aperceber que nós tínhamos, que a própria limpeza da pessoa no banho, como limpar fezes que 
as pessoas das pessoas que têm incontinência, tanto fecal como urinária. Nunca pensei sobre 
isso e nunca, quer dizer, faz parte da intimidade de cada um. 

306 Por exemplo, eu não sabia que um enfermeiro, foi uma coisa que não sabia mesmo, eu pensava 
que um enfermeiro administrava a terapêutica que o médico receitava, sem pressionar, sem 
saber. Saber que aquilo é um analgésico e que é para aquilo, apenas. 
Não sabia que um enfermeiro tinha o trabalho de transformar conhecimentos sobre o que é 
realmente aquele medicamento, que efeitos é que ia ter ao nível do organismo micro-
fisiológico, para o que é que isso era, a dose que é dada, se é a dose correcta se não é. Quer 
dizer, eu não sabia. No fundo, vamos como que confirmar um bocadinho o trabalho do 
médico. 

506 Tanta coisa… resume-se a cuidar e cuidar é um mundo, pronto... 



506 Ajuda o outro da mesma espécie a sentir-se bem… ajuda-me na… no prolongamento da 
espécie, obviamente, diminui a mortalidade e as doenças… e ajuda… e, por vezes, substitui a 
outra pessoa, ajuda no que ele não pode fazer, fá-lo sentir melhor quando não se sente bem, 
fundamentalmente é isto. 

506 A meu ver, o que o enfermeiro deve fazer é… organizar as suas prioridades consoante com o 
que é mais importante para o doente… isto é um bocado radical, mas se o doente não se 
sente…. não se sente bem, está com alguma debilidade emocional… acho que devemos 
priorizar as coisas para…. estar mais tempo com a pessoa e estar presente e não “ah, O.K., 
agora…”… a terapêutica é importante, obviamente, a terapêutica é uma prioridade, portanto, 
aplicar primeiro a terapêutica e depois estar com doente e, se calhar, deixar o… ou... não sei… 
os registos é uma coisa muito importante mas…… 

506 Eu acho que ainda segue um bocado as rotinas… O.K.… verificar sinais vitais àquela hora, 
não sei quê… eu acho que é assim, eu chego a perceber que, onde estou agora, chego a 
perceber que… O.K., tinha imenso tempo, o turno concilia imensas horas e só em telefonemas, 
só em registos, em sinais vitais, em medicação, ocupei o tempo todo e eu não tive nem um 
bocadinho com o doente, não tive, não tive tempo… 

506 estar mais presente, acho que isso é que caracteriza o Enfermeiro, é a presença, a 
disponibilidade e, neste momento, os doentes dizem “Ah, são muito queridos, são muito 
queridos mas coitados não têm tempo…” Estão sempre a desculpar… alguns, pronto… 

307 O enfermeiro faz... além do acompanhamento do doente que é fundamental e onde ele é o 
principal representante, faz as técnicas, muitas das técnicas... não são médicas, mas técnicas 
hospitalares e assim... (hesitação). 

507 Os enfermeiros realizam, então, muitas técnicas, e por aí… técnicas evasivas, menos 
evasivas… mas eu acho que mais importante é o acompanhamento, por assim dizer, de toda a 
situação. Se calhar, o médico chega e prescreve a medicação e vai ver as pessoas hoje, e 
amanhã e depois de amanhã, um bocadinho, está lá 5 minutos, enquanto que o enfermeiro está 
sempre disponível. A disponibilidade, o acompanhamento… acho que passa um bocadinho por 
aí, essencialmente. 

507 Acompanhamento é o estar ali, é estar presente, é estar… até posso “…vim à bocadinho, mas 
há uma pessoa que sabe que estou ali, sabe que estou disponível para ela e, se calhar, está com 
um problema, que nem é aquele relacionado com a sua perna, mas eu posso ajudá-la”. Estou 
ali enquanto pessoa e não só enquanto enfermeira. Posso tentar, pelo menos, ajudar. 

315 Um enfermeiro... faz muita coisa (risos), então... Um enfermeiro actua... Um enfermeiro actua 
a todos os níveis, seja apoio emocional, seja tratando uma ferida...em tudo. 

309 Ajuda, o enfermeiro estar envolvido em vários projectos, eu gosto mais da parte de 
comunitária que se desenvolve mais com a comunidade, mas a nível hospitalar está mais 
ligado à doença portanto o enfermeiro pode ser, aprofunda-se mais, não só restrito a um canto, 
tem várias áreas e acho isso muito interessante, tenho vindo a descobrir isso. E o enfermeiro 
está em todo o lado por assim dizer e na vida das pessoas, às vezes as pessoas não pensam 
bem, mas está na vida delas. 

309 E acho que por exemplo na parte comunitária, a nível pessoal o enfermeiro pode desenvolver 
âmbitos e capacidades que quer mais para si, não é só o que é que quer a nível profissional, a 
nível pessoal também fica realizado por assim dizer. Na comunidade.  
Aqui acho que não tanto, porque lida mais com a doença e com a cura também tem uma parte 
de comunidade que é a alta e isso tudo, fazer o elo de ligação da alta mas acho que não tem 
tanto a ver. 

309 Por exemplo eu no ano passado estive no Centro de Saúde e havia uma enfermeira que estava 
a desenvolver um projecto de Massagem no Bebé com vários pilares de antepassados da 
massagem mais teoricamente mas que a nível pessoal realizava-a muito, havia satisfação a 
nível dos pais ou a ligação dos pais com os filhos e pronto era uma satisfação não só a nível 
profissional mas pessoal também. 

309 O que diria? Diria que cuido de pessoas, que mais? Que ajudo as pessoas mais no âmbito da 
saúde, saúde versus doença....hummm... 

309 Poderia analisar, por exemplo focando uma pessoa o que é que ele sente, como é que ele vê as 
coisas, como é que sente o mundo por assim dizer, as reacções que tem a a nível de linguagem 
verbal e não verbal, e analisar o seu comportamento e supostamente no âmbito da doença 
como é que isso pode ajudar-me a mim a fazê-lo ser mais saudável. 

310 Essa é difícil… (pensa).  O que é ser enfermeira?  É….(pensa)... É cuidar do outro, quer em 
situação de doença, mas não só em situações de doença, não é? A prevenção também faz parte 
da área do enfermeiro… 



310 [O que é que é isso do cuidar?] Boa pergunta…(...) Também acho que para essa pergunta não 
há respostas certas.(...) Eu acho que o cuidar tem vários pontos e depende muito de pessoa 
para pessoa e das necessidades que a pessoa tem. Acho que numa pessoa doente o cuidar é 
ajudá-la, se for preciso auxiliar em algumas necessidades que ela tem alteradas ou que não 
tem, simplesmente… É estar com essa pessoa, é conversar com ela, é tentar encaminhá-la para 
coisas que ela necessite… se for para mim… agora ia dizer outra coisa qualquer que já não me 
lembro… 

510 A ideia que eu tenho do que é a enfermagem… é uma profissão como tantas outras, também 
uma disciplina, uma área de conhecimentos práticos… 

510 eu diria que os enfermeiros, na maioria das vezes, cuidam de pessoas que têm algum tipo de 
necessidade e não conseguem satisfazer sozinhos ou que precisam de ajuda para isso.  

510 Mas também diria que será… que pode ser, noutros contextos, um trabalho de promoção e… 
da saúde para evitar más acções da doença, assim muito resumidamente e falando para leigos, 
extraterrestres. 

510 Pode fazer educação para a saúde, pode fazer promoção de saúde, pode fazer… tudo o que seja 
relacionado com o tratamento de alguma doença, em que haja intervenção, como medidas de 
instrução terapêutica, medidas farmacológicas, medidas não farmacológicas, como outros 
tratamentos, como… sei lá… deixe-me cá pensar… realização de pensos…  

311 Cuidar das pessoas que precisam de ser cuidadas e não têm conhecimento para tal. 
312 É aquele perfil do cuidar de estar junto à pessoa, para a pessoa estar ali, ter certas atitudes e a 

ter certos comportamentos perante das pessoas, temos muito trabalho por trás,muitas bases 
teóricas, muitos fundamentos, ao fim ao cabo... isto para estar a responder à pergunta ... 

312 Sim, sim, e além disso neste momento vejo o enfermeiro muito associado à equipa, ou seja o 
enfermeiro não está sozinho, ele tem muitas coisas a seu cargo mas parece que tem de espalhar 
esse, que tem de accionar esse trabalho por várias fases e por várias pessoas. 

312 Sei lá, o enfermeiro pode encaminhar para aquelas associações, sei lá aqueles grupos de apoio, 
tipo Alcóolicos Anónimos ou desse género, pode encaminhar nesse sentido, não sei se poderá 
recomendar algum médico sei lá, ou quando vê que está com depressão dizer “Vá a x médico”, 
não sei se é possível fazer mas pelo menos tenho essa noção que é possível, pronto e depois 
directamente ligado ao doente, à família. 

312 Ao fim ao cabo o enfermeiro dá um bocado pela pessoa quer durante o internamento quer 
depois noutra fase mas regula aquilo que a pessoa tem de tomar , o grau de evolução da pessoa 
nesse internamento, presta cuidados ao nível da higiene e tudo o que é a parte mais prática, das 
técnicas,faz tudo o que é a nível de técnicas por exemplo tudo a nível de entubações, 
algaliações, que ao fim ao cabo acabam por ser prescritas pelo médico, trabalha também a 
nível da alimentação, se está a ser cumprida essa alimentação, alimentação essa que foi 
prescrita pela dietista ou pelo um nutricionista e ao fim ao cabo vela um bocadinho por tentar 
manter dentro dos padrões normais aquilo que é recomendado por cada especialista digamos. 

312 Ao nível dos ensinos, dando conselhos sei lá múltiplas coisas, como é que deve actuar, como é 
que a família deve, neste caso o cuidados informal, como deve actuar perante a pessoa 
mediante as reacções que a pessoa possa ter, sei lá estou a pensar numa situação de depressão, 
muitas coisas... Acho que  

512 nós, de facto, temos de ser profissionais e por isso é que andámos aqui quatro anos a tirar um 
curso e temos de saber fazer certas coisas e técnicas básicas e até podem ser complexas…  

512 e acho que cada vez mais o enfermeiro tenta ir muito além da sua acção e até, se calhar, entrar 
um bocadinho no foro das competências médicas ou muito para além disso… ou pelo menos 
tenta… no entanto, a parte humana acho que não deve ser descurada porque é essa a grande 
diferença, se calhar, que existe entre uma profissão como a Medicina e a Enfermagem, 

513 Um Enfermeiro faz muita coisa… 
314 Não (hesitação) estou tão dentro da parte humana da profissão mas mais na parte técnica, mas 

passa por ajudar o outro em qualquer processo da sua vida. É basicamente isso. É um processo 
de saúde ou de doença, consoante a fase. 

314 O. - (risos) Mas é a minha opinião... [Cuidar] Acho que é cuidar da pessoa, daquilo que ela 
não consegue efectuar sozinha, por exemplo a nível hospitalar, torná-la mais independente 
possível. Torná-la o mais autónomo possível…?! E… 

314 Os enfermeiros? Fazem tudo a nível de saúde… como se deve cuidar de uma pessoa… 
(hesitação, pensando) agora o que fazem...(... ) Fazem o que é necessário para suprir essas 
necessidades, seja a nível de alimentação, de mobilidade de…. Até de recriação, fazem… 

316 É importante porque são os enfermeiros que cuidam das pessoas nos hospitais, que estão mais 
próximos, que estão atentos, que fazem os diagnósticos dos problemas… portanto, no âmbito 



de enfermagem … 
316 A nível dos cuidados, a nível do acompanhamento da pessoa, no seu tratamento, na sua 

reabilitação são extremamente importantes. 
316 Num acompanhamento muito próximo, na satisfação das suas necessidades humanas básicas, 

procurar que o doente satisfaça todas as suas necessidades humanas básicas e actividades de 
vida como faria se não tivesse naquela situação, procurando sempre fazer o melhor, 
procurando que seja satisfeito… 

516 porque acho que os enfermeiros são o principal elo de ligação entre as pessoas, a comunidade, 
as famílias e os cuidados de saúde… acho que são profissionais de primeira linha, no que diz 
respeito ao atendimento de saúde das populações, quer em contexto hospital, quer em contexto 
comunitário, porque estão sempre presentes… estão em contacto mais directo, apercebem-se 
dos problemas de saúde das populações e das pessoas e são os primeiros a aperceberem-se e 
actuarem nesse sentido. E é por isso que considero ser uma profissão muito nobre. 

516 A principal é o cuidar das pessoas, das famílias e das populações, não só na manutenção e na 
recuperação de saúde, mas também na promoção da saúde desempenham um papel 
fundamental. 

516 Acho que é o contacto directo, aperceber-se de quais são os problemas das populações em 
intervenções autónomas que não necessitam de recorrer aos médicos, têm contacto… e têm 
problemas que podem resolver na hora e que podem interagir autonomamente sem necessitar 
de recorrer aos outros profissionais. 

317 é uma pessoa que neste caso teve uma formação e é capaz de prestar cuidados especializados a 
uma pessoa que neste momento carece de um cuidado, visto não ser uma satisfação das suas 
necessidades humanas básicas mas ser englobado onde está inserido, normalmente é a família. 

517 uma pessoa que tem uma incapacidade, que tem problemas, está com um problema de saúde e 
recorre ao enfermeiro para superar esse período de transição, esse período de instabilidade, 
seja física, que depois tem repercussões emocionais, familiares e psicológicas, e vê enfermeiro 
como, ali, um suporte, como alguém que está ali a ajudar a passar aquela… aquela passagem 
menos boa. 

517 No dia-a-dia, por exemplo, pode fornecer à pessoa recursos, perspectivas, pontos de vista, que 
levem a pessoa a integrar de uma forma mais saudável o seu problema, pronto, para além de 
todo aquele aspecto que o leva ali a recorrer aos cuidados de saúde, sei lá… uma situação 
qualquer, uma patologia qualquer e o enfermeiro dá-lhe recursos, dá ajuda do ponto de vista de 
perspectivar quais os… aquilo pode acontecer à pessoa, fornecer recursos em termos de 
apoio… fornecer apoio mais em termos de recursos da comunidade, pronto, é isso que o 
enfermeiro pode fazer. 

518 é ele que tem que prestar os cuidados… (pensa) Cuidados primários, secundários… (pensa) 
Esta pergunta….(risos) 

518 Sim, por exemplo: técnicas que não são feitas por nós e que nós aprendemos para ter 
conhecimento como intubação…como… (...) tubo endotraqueal. Em que se põe porque - 
depois não sei se isto vai de acordo com falha médica - mas dou por situações em que, parece 
que o Enfermeiro, como já viu mais vezes ou já  tem mais experiência, então é o primeiro a 
avançar. 

518 aquilo que eu poderia dizer é que o Enfermeiro é o profissional de Saúde que passa mais 
tempo com o doente. Ou seja, passa pelas mãos do Enfermeiro prevenir qualquer tipo de 
doença, se assim tiver oportunidade e de estar a acompanhar a doença 24 horas sobre 24 horas, 
se for necessário. 

518 O tipo de relação que é criado entre o Enfermeiro e os doentes…acho que é único. 
Acho que não há outro tipo de profissional que tenha uma relação igual… 

518 como somos um tipo de profissionais de Saúde que passamos mais tempo com os doentes acho 
que só por isso somos um bocadinho obrigados a relacionarmo-nos com eles: ter uma certa 
empatia, compreendermos aquilo que eles sentem para também, depois, conseguirmos fazer os 
nossos cuidados, não é? 

518 mas aquilo que nos foi dito, e com experiência dos professores, é que muitas das vezes eles 
actuam mais rapidamente do que os Médicos. Pronto, em situações de por exemplo, um 
pneumotorax…ou coisas que não somos nós que supostamente temos de fazer, mas que na 
realidade é isso que acontece. Por isso eu que sim, acho que há uma discrepância entre a parte 
teórica com a parte prática. 

319 As técnicas que nos têm incutido - mais concretamente – e, mesmo, os nossos cuidados. 
Temos certos cuidados que se não forem feitos causam problemas ao doente se forem mal 



feitos, causam danos irreversíveis ou mesmo a morte aos utentes.  
319 Por exemplo, nas aulas de terapêutica, se nós errarmos uma terapêutica ou a dose da 

terapêutica, por exemplo uma insulina, se eu erro a dose de insulina pode ser fatal, o doente 
pode mesmo morrer. Portanto, isso é uma grande responsabilidade dos enfermeiros, demonstra 
a autonomia que temos de ter e os conhecimentos que são necessários quando estamos a cuidar 
de alguém. 

319 Cuidar de alguém, satisfazê-la das necessidades que ela não consegue. 
319 Para mim cuidar é prestarmos tudo o que doente precisa, mas sem o substituir, ou seja nós 

temos um doente...porque há doentes assim, tive um doente no hospital que a gente punha o 
comer e ele dizia que não era capaz de comer, mas se a gente fizesse um bocadinho de esforço 
com ele- “Vá mais um bocadinho, mais um bocadinho...”- comia tudo e dizia que não tinha 
fome e que não era capaz, ou seja  não pudemos ir em tudo o que eles dizem 

319 ou seja o nosso cuidar tem que ir de encontro às necessidades deles mas também sermos um 
bocadinho rígidos por por assim dizer, não pudemos fazer tudo o que eles querem também , 
temos que zelar por eles e zelar por eles não é fazer tudo o que eles querem, é levá-los à 
autonomia deles dentro do possível. 

319 Alguns não é possível na totalidade mas é possível parcialmente e temos que conduzi-os a essa 
mesma autonomia e para mim o cuidar é todas essas tarefas que o levam à autonomia ou 
naquilo que não dá para levar a autonomia fazer a manutenção da autonomia que ele tem.   

319 Acho que auxilia nas actividades que ele [utente] não desempenha. 
519 É presente, estar presente em todo o momento que a pessoa dá entrada e todo o processo é 

acompanhado sempre por enfermeiros, o enfermeiro está sempre presente, normalmente, do 
início ao fim e é o enfermeiro que encaminha, é o enfermeiro que comunica a todos os outros 
profissionais de saúde, é sempre o enfermeiro que dá conta das primeiras alterações e somos 
sempre… na maioria das vezes somos nós. 

519 Não, porque estou a pensar no último estágio que tive - Cuidados Continuados em casa dos 
utentes - fomos nós, muitas vezes, que detectamos situações de pessoas que podemos 
encaminhar, por exemplo, para a Assistente Social, Psicólogo e foi todo esse processo feito 
por nós.  

519 Éramos nós que ao chegar a casa, a pessoa tem urina com sedimentos e muito concentrada e 
não sei quê, possível infecção, comunicar ao médico, fazer análises, por aí… faz parte do 
nosso encaminhamento e da nossa observação. 

320 Acho que o principal de tudo é....(hesitação). 
Pronto é um emprego de saúde que visa o bem estar das pessoas, já sabemos que a 
enfermagem é... somos privilegiados no que toca a pessoas e é com as pessoas que passa mais 
tempo. 

320 Sim. Têm a oportunidade, para já, de acompanhar o processo todo da pessoa, estarem mais 
tempo com a pessoa, conseguem perceber melhor o que é que se passa em volta da pessoa, a 
observação que tem sobre a pessoa... 

320 Acho que é o cuidar. O cuidar da pessoa.(...) Como disse há bocado o cuidar refere-se ao tentar 
minimizar pelo menos os danos causados à pessoa no meio hospitalar, não está no seu lar, 
tentar um clima harmonioso e ajudar a pessoa no que ela não consegue fazer, melhorar a sua 
condição de vida. 

320 Primeiro que tudo é visar o bem do doente, ajuda-o a fazer tudo aquilo que ele não consegue, 
de certa forma substitui, se ele não conseguir urinar a gente estimula-o para isso, se não der, 
que seja algaliado, por exemplo. 

520 Na comunidade... acho que para mim é um pilar da saúde é a prevenção primária porque se for 
investido na prevenção primária como deve ser, acho que a secundária e a terciária ficam logo 
menos congestionadas, como estão agora, e depois as pessoas até dizem “Ah, eu não sabia que 
havia problemas saúde infantil, saúde materna, planeamentos, hipertensão, diabetes… não 
sabia nada”. E isso… 

520 Como é que eu vejo? Vejo como um promotor da saúde… essas consultas não são viradas para 
tratamentos, ou geralmente não são, ocasionalmente pode acontecer algum despiste, que é para 
isso que também serve, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promovê-las para 
manter ou melhorar a sua própria saúde. 

520 Sim… a diferença é que no Hospital é tudo mais palpável, fazer as intervenções que fazemos, 
dar as respostas, os resultados vêm mais rápido… vê-se que… a própria pessoa que está a ser 
alvo de intervenções nota fez alguma coisa… lá, na Comunidade, não é a curto prazo é a longo 
ou, às vezes, é invisível os resultados para as pessoas. 

321 e agora ser enfermeira pensando no estágio que fiz em Cirurgia e em Quimioterapia, o ser 



enfermeiro é olhar a pessoa e ver a pessoa nas suas diversas dimensões não só a pessoa ali 
doente mas a pessoa para além da doença. Perceber o que é que a pessoa pensa em relação à 
situação ou a família, a família é muito importante e eu passei a dar importância à família.  

321 Eu acho que só pelo facto de estar ali porque naquele serviço só há enfermeiras, os médicos 
estão num serviço à parte, só há ali enfermeiras só pelo facto de estar ali e pronto a pessoa fala 
porque é uma sala pequena com doze cadeirões não há aquele afastamento entre enfermeiro - 
doente e os doentes ali tratam os enfermeiros e pelas pessoas os enfermeiros são uns heróis e 
as pessoas falam da sua vida e os enfermeiros e há ali uma conversa, há ali uma empatia 
imensa e eu gostei muito de estar lá acho que aquele serviço no meu entender acho que seria 
importante para os alunos passar por lá. 

321 Humm… eu acho que por um lado pelo facto de ser um hospital, de ser uma instituição que as 
pessoas só recorrem em caso de doença enquanto que na vida social as pessoas encontram-se 
na rua e não quer dizer que estejam doentes as pessoas falam, falam da vida,  enquanto que ali 
não, ali é específico e a relação entre enfermeiro e o doente é muito mais do que a relação de 
duas pessoas na, pronto, civilização 

321 É muito mais porque há ali uma pessoa está fragilizada, está vulnerável, precisa de apoio 
emocional, precisa de apoio psicológico, precisa de apoio porque se sente inferior a uma 
pessoa que está na rua normal, que não está doente, que não está no hospital.   

522 O cuidar é… é termos uma pessoa e não deixar que no fundo aquela pessoa que está ali não 
está no seu espaço, no seu mundo e no fundo nós temos é de… ou mais ou menos, de tentar 
que ela esteja o melhor possível. 

522 De uma maneira geral, o facto de ter pessoas para cuidar à sua responsabilidade, já é uma 
grande responsabilidade e depois há vários pormenores que não podem falhar, como certas… 
técnicas, certos procedimentos… certas técnicas. É 

522 uma responsabilidade no fundo por… é assim temos de ser o menos evasivos para a pessoa, 
temos de preservar mais que uma pessoa, é nesse sentido que temos uma responsabilidade com 
aquela pessoa e com a família daquela pessoa… preservar a integridade física do outro e 
pessoal e familiar… 

522 O meu trabalho é essencialmente trabalhar com pessoas, que por si só já requer um nível de 
formação que… tudo tem a sua formação, mas trabalhar com pessoas não é fazer uma parede 
de blocos, bloco de lado e outro em cima… e daí as suas especificidades.  

504 Acho que o enfermeiro tem um papel muito importante na relação que estabelece com o 
doente e que ajuda no seu processo de recuperação, no caso de um internamento ou numa 
situação dessas. É uma pessoa que como está muito presente, tem um papel muito próximo 
com o doente, poderá orientá-lo de uma forma mais directa, com resultados mais imediatos nas 
suas escolhas pessoais… 

504 O que valorizo mais no trabalho do enfermeiro é a relação que estabelece, não só com o utente 
mas também com a família. Muitas vezes a família é posta de parte e, se calhar, quando 
incluirmos a família na prestação de cuidados, e mesmo no nosso plano de cuidados, poderá 
facilitar um determinado conjunto de situações e evitar outras. 

525 Eu diria mesmo o cuidar da pessoa, mas o cuidar da pessoa… mas de uma forma muito ampla, 
não aquele cuidar que as pessoas estão habituadas de, mais uma vez, e passo a redundância, 
das injecções e dos pensos.  

525 Cuidar dando… não consigo explicar muito bem… cuidar de uma forma… agora falta-me 
(risos)… de uma forma holística,pronto, só me ocorre a palavra, pronto. 

525 Cuidar de uma forma holística, olhar para a pessoa e ver pessoa como um todo e não só a 
pessoa, ver também todo o background que existe por de trás da pessoa, não é? A sua família, 
as suas condições de habitabilidade, as sócio-económicas, etc., tudo isso e avaliar… avaliar a 
pessoa nesse todo e então a partir daí fazer… estabelecer intervenções para problemas que 
detectamos e que identificamos… e estabelecer intervenções de modo a colmatar ou minimizar 
esses problemas, que podem ser vários aspectos, não só físicos mas como psicológicos 
também. 

326 Eu hoje acho que lhe diria que nós ajudamos, ou cuidamos…ajudamos/cuidamos da pessoa 
debilitada. Debilitada fisicamente, psicologicamente, emocionalmente… 

326 Acho que há…Eu já tinha esta ideia antes de entrar para o curso e mantém-se, que acho que é 
fundamental nós percebermos o outro... antes de mais percebermo-nos a nós próprios, que 
acho que nisso o curso de Enfermagem também ajuda.  

326 Depois, conversar com o outro, só conversar; e perceber todos os hábitos de vida, os 
antepassados, tudo o que envolve a pessoa e conversando com ele é que nós poderemos ter 
algum material para podermos ajudar, acho que isso é um ponto de partida para… 



527 Nos cuidados prestados aos doentes. Eu não tinha a noção de ter tanta importância, acho que 
as pessoas na sua maioria continuam a valorizar é o trabalho do médico e não tanto o do 
enfermeiro, apesar de ter a noção que são todos importantes e a história da equipas 
multidisciplinares… mas aquilo que eu sinto é que, no final de contas, quem lá está, junto do 
utente, é o enfermeiro… 

527 Por exemplo, num contexto de hospital, nas enfermarias, quem passa mais tempo com os 
utentes acabam por ser os enfermeiros e não é só a nível de… tirando a parte das técnicas, a 
nível do apoio emocional e às vezes aquilo que as pessoas mais precisam, acaba por ser um 
pouco o enfermeiro… 

529 Nossa relação com as pessoas… a percepção da pessoa e dos cuidados de saúde, mas sempre 
tendo em conta que não há uma área e é tudo um todo, e às vezes é isso que torna difícil a 
definição, ou seja, não é só a pessoa e o AVC… é a pessoa, o AVC, é a família, é não 
conseguir escrever, é a filha, com quem não se dava bem e agora ainda se dá pior, é perder a 
privacidade… 

 


