
QUESTÃO 5 
 

“Ser enfermeira(o)”. Lembra-se o que esta ideia significava 

para si antes de frequentar o curso? E hoje como vê os 

enfermeiros? O que tem a dizer sobre eles? 
 
 
Legenda da análise: 
Valores 
Acções  
Sentimentos 
 
ver o antes e o depois 
 
 
2.01 - ALBERTO 
 Já não me lembro muito bem do que disse sobre ser enfermeiro mas agora já sei mais 
alguma coisa sobre enfermeiros. Acho que muitas vezes a profissão de enfermagem não é 
perceptível em todos os seus aspectos por causa da delegação de funções e/ou pela interferência 
nas funções dos outros, isto aliado aos preconceitos e ideias pré concebidas distorcem a 
verdadeira imagem da enfermagem. Assim, neste momento percebo que ser enfermeiro se 
estende a muitos mais ramos do que pensava e que possui uma interdependência e não 
dependência em relação a outras profissões do mesmo meio. 
 
2.02 - BRENDA  
 Antes de frequentar o curso tinha uma ideia muito vaga do trabalho dos enfermeiros. 
Apenas tinha noção de que eram profissionais que estavam realmente muito próximos do doente 
e que por isso era necessária uma grande força de espírito e uma verdadeira vocação para se 
exercer esta profissão. Essa ideia mantém-se, agora talvez com mais consciência do que 
realmente significa estar próximo do doente. Tenho também mais noção do papel dos 
enfermeiros na promoção da saúde. Mas para além disso, uma vez que ainda não entrei em 
estágio, a ideia continua um pouco ambígua. 
 
2.03 - CLAUDIA   
 Vejo os enfermeiros como prestadores de cuidados essenciais, e muitas vezes o seu 
trabalho não é reconhecido nem valorizado como devia. O enfermeiro é um técnico que faz 
parte de uma equipa de vários técnicos, que só funciona em conjunto.  
Ser enfermeiro não é “mudar fraldas aos velhos” como muitas pessoas pensam, mas sim 
acompanhar o doente, ajuda-lo e tratá-lo. Os enfermeiros têm que estar preparados para tudo um 
pouco, e adaptar-se com facilidade às diferentes situações que encontram no dia a dia, bem 
como ser pacientes (há doentes com os quais não é fácil lidar), e têm que conhecer o mais 
possível sobre cada utente, nos diversos contextos em que este se encontra, de modo a 
procederem da melhor forma! 
 
2.04 - DORA   
 Antes tinha uma ideia um pouco distorcida do que é ser enfermeira. Achava que a 
enfermeira, apesar de manter mais contacto com o doente do que o medico, fazia pouco mais do 
que os cuidados de higiene. Talvez por ser essa a imagem que a sociedade tem dos enfermeiros. 

[M1] Comentário: Imagem social 
deturpada do que é a verdadeira acção da 
enfermagem fruto de : inespecificidade da 
enfermagem e preconceito social 

[M2] Comentário: Ainda assim, para 
além da inespecificidade existe uma 
interdependência e uma autonomia. 

[M3] Comentário: A ideia mudou de 
alguém próximo do doente para alguém que 
está muito próximo do doente mas também 
age na promoção da saúde. 

[M4] Comentário: A entrada em estágio 
vai de facto clarificar ideias. 

[M5] Comentário: Muitas vezes o 
início da definição da profissão, o ponto de 
entrada faz-se pela definição daquilo que 
não é, e só depois por aquilo que é. Como 
se tratatasse de uma reacção a um ideia / 
imagem que há que refutar.  

[M6] Comentário: polivalência 

[M7] Comentário: adaptabilidade 

[M8] Comentário: paciência/disponibili
dade 



Neste momento acho que o enfermeiro tem um papel importante na recuperação do doente, uma 
vez que e o enfermeiro que tem que perceber as fragilidades e ajudar o doente a ultrapassa-las. 
O enfermeiro não é só aquele que substitui o doente naquilo que ele não consegue fazer é 
também aquele que ajuda a manter as actividades que o doente consegue realizar. Para além da 
satisfação das necessidades mais básicas como respirar e alimentar-se o enfermeiro deve 
proporcionar segurança e conforto ao doente para que este se sinta melhor e recupera mais 
rapidamente.    
 
2.05 - ELSA 
 Os enfermeiros são um dos pilares que asseguram qualquer Sistema de Saúde 
(asseguram parte dos cuidados prestados aos cidadãos).  
O enfermeiro ajuda os doentes a superar a doença com conhecimento científico adquirido, mas 
também com conforto, cuidado e atenção  
 
2.07 - GISELA  
 Antes de frequentar o curso tudo era diferente… O enfermeiro era alguém que me 
fascinava! Gostava de os ver passar pelos corredores de bata branca… Mas nunca conseguia um 
contacto muito próximo com os enfermeiros. Hoje, vejo que algo pode mudar! Há enfermeiros 
muito distantes, que apenas falam no tumor da cama 4, e não no ser humano que lá está… No 
entanto, há outros que são pessoas muito boas, muito bonitas interiormente… Hoje vejo os 
enfermeiros como pessoas que tratam de pessoas! É fantástico estar neste mundo… ☺ 
 
2.08 - HELENA  
 A minha ideia sobre os enfermeiros não mudou muito, continuo a ver os enfermeiros 
como pessoas compreensivas carinhosas com grande capacidade para ajudar quem precisa. 
Penso que o grande desafio para os enfermeiros é conseguir deixar de lado os seus próprios 
problemas para se poder dedicar a 100% aos problemas dos seus doentes, essa deve ser mesmo 
a parte mais difícil uma vez que ainda continuamos a ouvir relatos de pessoas que não foram 
muito bem tratadas por enfermeiros médicos ou auxiliares. Penso também que para ter esta 
profissão é de facto preciso gostar muito. 

2.09 - INÊS  
 Acho que a ideia “ser enfermeiro” não se modificou muito da ideia que eu tinha antes de 
frequentar o curso (se bem que eu não me lembro do que disse na entrevista passada…) mas 
sendo a enfermagem uma arte, acho que ela é definida pelas pessoas que trabalham por ela e 
para ela, ou seja é feita pelos profissionais de enfermagem.  
Resumindo o ser enfermeiro é um orgulho, pois são eles quem cuidam de pessoas, pelo que a 
pessoa é e não pela doença que têm ou pela cama que ocupam. (embora haja maus profissionais 
como em todas as profissões) sinceramente acho que é uma prática que deveria ser mais 
valorizada.   
 
2.10 – JESSICA 
 Também como já disse anteriormente, sempre tive mais ou menos a ideia do que é ser 
enfermeiro, pois a minha mãe sempre trabalhou como administrativa num centro de saúde, o 
qual eu frequento com muita regularidade desde que nasci. Mas esta ideia que tinha inicialmente 
era mais em relação às técnicas que este costuma realizar, não era uma ideia que incluísse todas 
as vertentes da profissão, lembro-me de pensar que ser enfermeiro é ser alguém que em alguns 
momentos da nossa vida como na doença, nos ajuda, fazendo por exemplo um penso a uma 
ferida, ou dando uma injecção, entre outras acções que são práticas recorrentes. 
Hoje a visão que tenho é um pouco diferente, como está muito na moda dizer é uma visão mais 
holística, não vejo só o enfermeiro como um prestador de cuidados na doença, mas sim como 
alguém que para além de prestar cuidados em todo o ciclo da nossa vida, também participa nesta, 
por exemplo através da prevenção. 
 
2.11- LUISA 

[M10] Comentário: Reacção à doença. 
No domínio da Saúde o enfermeiro é mais 
conceptualizado como..? 

[M11] Comentário: há enfermeiros 
muito distantes (maus) outros que são 
pessoas boas. Ser bom enfermeiro é ser boa 
pessoa. Logo a indissociabilidade das 
qualidades pessoas das qualidades 
profissionais. Há uma associação muito 
íntima entre a dimensão do valor, 
qualidades, características pessoais das 
profissionais. Profissão de relação! 

[M12] Comentário: ideia novamente de 
disponibilidade total, abnegação?  
1.Renúncia da própria vontade? 
2.Desapego do interesse próprio? 
3.Generosidade com sacrifício? 
 

[M13] Comentário: Ideia de vocação ? 

[M14] Comentário: Reconfiguração do 
domínio e acção da enfermagem, das suas 
potencialidades, nomeadamente através da 
expansão da sua acção para lá da reacção à 
doença, mas também da acção na prevenção.



 “Ser enfermeira(o)” para mim, é ajudar/salvar a vida de quem mais precisa...Antes de 
frequentar o curso não sabia a dimensão que o enfermeiro tem, o enfermeiro não só informa, 
mas aconselhar, cuidar e ajudar na auto-aceitação e no enriquecimento das relações 
interpessoais. Os enfermeiros são holísticos e salvam a vida dos doentes. 
 
2.12 - MARIA 
 Antes de frequentar o curso pensava que «ser enfermeiro» passava antes de tudo por 
obedecer incondicionalmente aos médicos e para além disso restringia o exercício de 
enfermagem basicamente aos cuidados de higiene e conforto. Actualmente já não penso nada 
assim e encaro a enfermagem como uma profissão muito digna, com uma certa autonomia, e 
com um vasto campo de acção. 
Vejo os enfermeiros como pessoas muito competentes, nas mais diversas áreas, muito humanos, 
sempre prontas a ajudar o outro e muito versáteis e capazes 

2.13 – NEUSA  
 5ª questão: não tenho muito a acrescentar. Pois como já trabalhava com enfermeiros, a 
minha opinião sobre eles é que são um grupo de profissionais responsaveis pela promoção, 
prevenção e recuperação da saúde dos doentes. 
 
2.14 – OLGA 
 Penso que ser enfermeiro é uma arte, poder ajudar o próximo naquilo que necessita é 
maravilhoso, faz-nos sentir úteis e necessários à sociedade. Até agr tnh ficado com a ideia que o 
enfermeiro é uma espécie de anjo na Terra. 
 
2.15- PAULA 
 Esta é a mais difícil. Neste momento, a minha consideração e respeito pelos enfermeiros 
ganhou uma outra forma. È verdade que passei a vê-los de forma diferente por saber o que eles 
na realidade são e como fazem o seu trabalho. Deixou de existir uma máscara, que disfarçava 
alguns aspectos, que se as pessoas soubessem acho que a imagem dos enfermeiros, mudariam, 
nas mentes e nas opiniões.  Ainda não tenho muito para dizer, sobre eles, só acho que devem 
respeitar ao máximo a profissão que representam para que os futuros enfermeiros possam 
usufruir disso! 
 
2.16 – PEDRO 
 Hoje em dia já não vejo tanto os enfermeiros como subalternos dos médicos, assim 
como é preconceito e estereótipo da sociedade. Vejo o enfermeiro como um profissional de 
valor com extrema importância na vida hospitalar e das comunidades. É uma peça fundamental 
no sistema de saúde e de prestação de cuidados às pessoas. O enfermeiro tem que ter em si uma 
série de componentes não só teórico-práticos para serem utilizados nos cuidados físicos ao outro, 
mas também tem que ter uma série de componentes psicológicas, afectivas, entre outras. Tem 
que saber tratar as pessoas com muita simpatia, empatia, compaixão e tem que saber comunicar 
muito bem com as pessoas que trata. Ser enfermeiro é estar disponível para ajudar o próximo no 
que este precisa. 
 
2.17 – RODRIGO 
  Lembro-me de pensar que era uma classe profissional tal como as outras mas 
com capacidades adicionais de humanidade e espirito de sacrifício. Hoje tenho a mesma ideia 
mais reforçada mas que não tem a devida aprovação social e governamental... 
 
2.18 – SARA 
 A minha opinião não vai muito mais longe da que tinha antes de começar o curso. O que 
é ser enfermeiro? Talvez numa só palavra eu diria que é aquele que cuida da pessoa saudável e 
da não saudável. É a pessoa que mais contacto directo tem com o paciente, é o enfermeiro que 
se encarrega de toda a recuperação do doente desde a sua hospitalização até à sua recuperação 
em casa. Nas horas piores é o enfermeiro que dá a palavra amiga e o olhar reconfortante. Os 

[M15] Comentário: Antes : 
dependência. Agora : identificação com 
autonomia 

[M16] Comentário: humanos 

[M17] Comentário: aqui são três 
dimensões, mas de alguém que já tem 
bastante experiência no terreno 

[M18] Comentário: O valores da 
beneficiência ao outro. Um símbolo de 
bondade e de pureza. Rectidão. 

[M19] Comentário: reconceptualização, 
valorização da profissão. 

[M20] Comentário: Mas ainda os vê 
numa relação de forte dependência 
hierárquica e funcional? Não? 

[M21] Comentário: Quando os 
contextos comunitários são referidos em 
paralelo com o hospitalar são 
principalmente referenciados 
secundariamente. 

[M22] Comentário: Humanidade, não 
num sentido técnico, relacional fundado 
numa perspectiva da psicologia, mas sim no 
espírito de sacrifício. Este é o discurso, 
como seria perspectivar isto na prática? 

[M23] Comentário: Mais uma vez um 
discurso centrado na intervenção na doença, 
após um evento e depois no processo de 
recuperação, ainda que ele sai do hospital o 
seu desempenho é sempre iniciado no 
hospital. 

[M24] Comentário: A intervenção nos 
momentos de crise e agudização que se 
centra na relação e conforto. 



enfermeiros são apenas pessoas que se preocupam e se responsabilizam pelo cuidado com 
outras pessoas. De certeza que depois do estagio saberei responder a esta questão de outra 
forma!  
 
2.19 – TIAGO 
 Não me recordo bem o que pensava sobre o que é ser enfermeiro uma vez que o 
conceito vai evoluindo sem me dar conta das alterações em relação ao antes, mas 
actualmente penso que ser enfermeiro é prestar um serviço essencial à sociedade e do 
qual depende a sua saúde. O enfermeiro é a pessoa com a qual o utente tem mais 
contacto, é a quem ele conta parte da sua vida e como tal considero o papel do 
enfermeiro essencial para a recuperação e manutenção da saúde 
 
 
2.21 - VERA 
 Pois…antes de ter entrado para o curso tinha uma visão um pouco diferente da que 
tenho hoje em dia do que é ser enfermeiro mas agora que estou onde estou, que já vi, ouvi e 
aprendi realmente o que é ser enfermeiro, o conceito alterou…vinha com uma imagem diferente 
dos enfermeiros…não imaginava que por detrás da simples palavra “enfermeiro” haveria muito 
que fazer, muito onde trabalhar, muito... 
Sempre pensei que os enfermeiros eram “subordinados” dos médicos nunca os vi como equipa 
pois da experiencia que tenho não sendo muita mas deu para ver que, enfermeiros de um lado e 
médicos do outro, o medico manda e o enfermeiro executa e que o enfermeiro não podia fazer 
nada sem o consentimento do medico….mais uma ideia errada que eu tinha… como esta ideia 
tinha muitas outras parecidas porque quem está de fora não sabe realmente o que se passa !! 
 
2.23 – ZAIDA 
 Antes de frequentar o curso ser enfermeiro era ser o auxiliar do médico. Neste momento 
ser enfermeiro, para mim, é exercer um papel fundamental e único na recuperação do paciente, 
papel esse que não pode ser executado por outra pessoa. 
 
2.24 – ALEXANDRE 
 A minha opinião sobre os enfermeiros não se alterou em muito, pois continuo a pensar 
que ser enfermeiro, é acima de tudo ser humano, e ajudar quem precisa, sem discriminar seja 
quem for. Pois todas as pessoas podem na vida não necessitar de um advogado ou de um 
engenheiro, mas de um enfermeiro de certeza que todos irão necessitar e convêm que quando 
isso acontecer, nós estejamos lá, para escutá-los, compreende-los, ajudá-los e tratá-los da 
melhor forma possível, pois não estamos a lidar com objectos mas sim com vidas humanas. 
 
 
2.25 – BERNARDO 
 Sinto cada vez mais que é uma profissão de grande dignidade acompanhada também de 
grande responsabilidade, uma profissão que visa o cuidar, o apoio ao outro através por exemplo 
de uma promoção da autonomia do outro do encorajamento do outro para o seu bem estar e 
autocuidado. Sem dúvida uma profissão muito humana. Diria que é como se costuma dizer “ser 
pai, mãe, amigo e confidente” dentro do contacto que se tem com as pessoas, pelos cuidados 
prestados, pelo apoio que se dá e também pelo ouvir e estarmos sujeitos ao sigilo profissional. 
 
2.26 - CARLOS  
 Sim lembro-me e até disse que era a pessoa que fazia aquilo que o médico”não queria”, 
que dava injecções. Hoje vejo-os de maneira totalmente diferente. Vejo-os como pessoa 
insubstituíveis no cuidar da pessoa na sua vertente física, psicológica, social, educacional… É a 
pessoa que põe ao dispor do outro toda a sua sabedoria de forma que o outro se sinta melhor, 
mais confortável e que sinta que tem alguém que se preocupa com ele. Ou pelo menos deveria 
ser assim. 

[M25] Comentário: A ideia de que o 
conceito sobre a sua profissão se vai 
alterando. 

[M26] Comentário: Visão mais uma 
vez hospitalocêntrica. Porque noutros 
contextos muitas vezes o utente na 
interacção que tem com os contextos de 
saúde nõ interage com o enfermeiro.  
Portanto a imagem profissional é também 
construída numa base hospitalocêntrica. 

[M27] Comentário: A frequência do 
curso, até este momento, para esta estudante 
fê-la reconceptualizar as relações entre o 
enfermeiro e o médico, sendo que agora 
atribui uma autonomia importante ao 
enfermeiro. 

[M28] Comentário: Recuperação: em 
que medida os discursos evidenciam uma 
lógica de actuação profilática nas diferentes 
situações em que o enfermeiro actua? De 
facto o discurso dos estudantes prevalecente 
é o da intervenção na resolução de situações 
de doença, e apenas pontualmente centrado 
na prevenção ou nos contextos de 
prevenção, veja-se o carácter hegemónico 
com que o contexto hospitalar condiciona 
os discursos. 

[M29] Comentário: disponibilidade 



 
2.27- DANIELA 
 Hoje tenho uma ideia muito mais completa do trabalho dos enfermeiros da que tinha 
quando entrei no curso, nessa altura não tinha noção de que o trabalho dos enfermeiros era tão 
vasto e diversificado e tenho a certeza que esta ideia vai aumentar cada vez mais com o decorrer 
do curso. 
 Os enfermeiros tem nas suas mãos o desenvolvimento de um trabalho cheio de 
responsabilidades, em que a mais pequena falha pode ser fatal para a pessoa que recebe os seus 
cuidados, no entanto penso que também é uma profissão extremamente compensadora quando 
conseguem salvar vidas ou simplesmente ajudar as pessoas naquilo que mais necessitam. 
Acho que para se ser enfermeiro não basta querer ser, tem que se gostar realmente do que se faz. 
 
2.29 – FERNANDA 
 Lembro-me do que para mim significava ser enfermeiro. Hoje vejo os enfermeiros de 
uma forma bastante diferente. Considero que têm grandes bases teóricas a partir das quais 
desenvolvem a sua actividade. Acho que são imprescindíveis, sendo dos poucos profissionais 
que conseguem observar a pessoa no seu todo e compreender mais do que a sua situação clínica. 
As actividades que desenvolvem são muito diversificadas, bastante mais complexas do que 
imaginava e assentes em ideias e princípios que, pelo menos em teoria, defendem o respeito da 
pessoa e da pessoa na doença. Há uma grande preocupação com a vertente humana e uma 
atenção a pormenores que ganham, nas palavras da Enfermagem, uma dimensão diferente e 
como dizia um professor, ser enfermeiro é ser o profissional das pequenas coisas, foi esta a ideia 
que procurou transmitir. É também esta a ideia que eu tenho, mas uma ideia positiva, tal como o 
professor e, não depreciativa, até porque considero que na actividade dos enfermeiros as suas 
acções ganham uma certa magia por esses mesmos pormenores, como seja, o toque, a 
preocupação com o que era a pessoa antes de ser internada, com os seus hábitos, com o conforto 
e outros elementos que nos parecem óbvios ou muito simples, mas que em situação de doença 
são demasiado complexos e infelizmente, muitas das vezes, desvalorizados. 
É isto o que tenho a dizer sobre o que é para mim, hoje, ser enfermeiro. 

[M30] Comentário: O enfermeiro 
direcciona o seu foco de atenção para 
dimensões que são micro-aspectos da acção 
ou são pouco valorizados por outros grupos 
profissionais, mas que no contexto da 
doença são bastante importantes para o 
utente. 


