
QUESTÃO 2 
 

Destaque por favor duas acções/actividades (comportamentos, 

práticas, etc) específicas que pensa, que podem caracterizar o 

desempenho profissional dos enfermeiros. 

 
Legenda da análise: 
Que nível de especificidade transparece? 

 Que níveis de dependência/interdependência face a outros grupos profissionais? 

Qual a natureza da acções? 

Em que contextos se desenrola a acção? 

Que parte do “eu” dos enfermeiros está implícito nas acções referidas? 

 
2.01 - ALBERTO 
 A profissão do enfermeiro penso que se pode caracterizar pelo contacto (directo, 
próximo, familiar, e até íntimo), e pela capacidade de observação. 
 
2.02 - BRENDA 
 Uma das acções muito importantes do enfermeiro será satisfazer as necessidades básicas 
do utente, daí a sua grande proximidade a este, tanto a nível de cuidados hospitalares como no 
próprio domicílio. Outra actividade que penso ser um grande papel dos enfermeiros é a 
promoção da saúde, através de intervenções na comunidade como acções de formação e coisas 
desse género. 
 
2.03 - CLAUDIA 

Penso que a atitude do enfermeiro para com o utente é fundamental, a forma como o 
acolhe na instituição de saúde e a relação que estabelece com ele, que deve ser empática e deve 
sempre explicar de forma clara todos os procedimentos ao utente, e acompanhando-o. 
 A disponibilidade do enfermeiro também considero importante num bom desempenho 
profissional. 
 
2.04 - DORA 
 A relação que o enfermeiro estabelece com o utente/doente, o “pôr-se no lugar do 
outro” é uma das coisas que caracteriza o desempenho profissional, uma vez que se não 
mantivermos uma boa relação de empatia com os doentes não podemos prestar bons cuidados 
de saúde. 
 “personalizar” os cuidados prestados também pode aumentar a qualidade desses 
cuidados, ou seja, deve-se adequar cada acção, cada cuidado, cada momento à pessoas que 
temos a nossa frente e não fazer as coisas de um modo mecanizado. 
 
2.05 - ELSA 
 Acções de controlo de risco de modo a diminuir o agravamento/complicações da doença. 
 Acções de apoio/assistência prestada, acções sob o ponto de vista administrativo 
(administração de oxigénio) e pedagógico.  
 
2.07 - GISELA  



 Quanto aos comportamentos… Sem dúvida o trabalho de equipa é algo que deve 
caracterizar qualquer profissão! O trabalho conjunto resulta sempre melhor! O facto de o outro 
estar presente é extremamente enriquecedor! E depois, e tal como tanto nos relembram nas aulas, 
há que ter em conta o facto de o doente ser encarado de forma “holística”... Existe uma pessoa 
para além da doença… Nunca poderá ser o tumor da cama 4… Mas sim a D. Maria da cama 4. 
Há que ter em conta determinados pormenores que são fundamentais. 
 
2.08 - HELENA 
 Penso que o desempenho dos enfermeiros pode ser caracterizado pelo respeito em 
relação as pessoas, pela capacidade de aceitar os outros e compreender os seus problemas 
estando sempre disposto a ajudar. Algo que aprendi também é que o enfermeiro pode sempre 
ajudar o seu doente nem que seja apenas estar perto dele ouvir o que ele tem para dizer ou 
chorar com ele.  
 
2.09 - INÊS 
 O toque terapêutico e a relação de ajuda parece-me, ou só agora me faz sentido como 
duas acções/actividades, que caracterizam a profissão de enfermagem. Porque vendo bem o 
nosso campo de trabalho, se por exemplo é um hospital (e não um centro de saúde onde se 
aposta na prevenção), trabalha-se sobretudo com as pessoas em situação de doença, e é nesta 
altura da vida que se vê quem está ao lado dos “doentes” e muitas vezes é o enfermeiro.  
 Acho que é de salientar que o desempenho dos enfermeiros pode caracterizar-se não só 
pelo olhar na saúde, nas necessidades humanas básicas afectadas, (e não na doença) mas como 
também no olhar a pessoa como um todo (visão holistica). 
 
2.10 – JESSICA 
 A observação e avaliação do outro, dos seus comportamentos e do seu contexto é algo 
que acho que caracteriza muito bem o desempenho profissional dos enfermeiros, pois em 
qualquer cuidado que o enfermeiro preste ao utente tem que fazer sempre uma avaliação quer 
antes, durante e depois, e para isso a observação é o seu maior aliado, ainda porque muita da 
informação do utente não nos é transmitida por palavras e ai há que saber descodificar a sua 
comunicação não verbal, voltando a observação a ser o nossa maior aliada. 
 
2.11- LUISA 
 As acções/actividades e os comportamentos práticos que pode caracterizar o 
desempenho profissional dos enfermeiros são: 
             a) Comunicação 
 b) Trabalho em equipa; 
a) É muito importante a comunicação entre os profissionais e principalmente na área de 
saúde. No meu entender para que haja um bom funcionalidade inter profissionais é necessário 
estabelecer-se uma boa comunicação, e respeito mútuo o que torna a facilidade de informação e 
compreensão entre outros. 
A comunicação numa equipa de trabalho proporciona união/estabilidade e progresso no 
objectivo final de todos, não basta só a comunicação também e preciso compreender o 
raciocínio de cada um sem fazer julgamentos, porque cada pessoa é única e digna de interesse, 
mérito e valorização. De maneira que é impossível uma comunicação eficaz se estivermos 
constantemente a emitir e não nos prestarmos a receber, daí que a escuta activa tome um papel 
tão importante em enfermagem no que toca a relação de ajuda, sendo um dos pontos de apoio  
de uma intervenção centrada. 
b) Nesta área o trabalho em equipa é extremamente importante. A consciência de que, para 
que haja um melhor funcionamento do grupo tem de existir sintonia, intimidade, entre todos os 
elementos do grupo para assim chegarem a um objectivo ou meta comum. E que, é só quando 
criamos laços com as pessoas, e colocamos ênfase no cuidar e não só no tratar, é que 
conseguimos entender e perceber a melhor forma de trabalhar em equipa ou seja trabalhar 
dentro da sua área e respeitar o espaço do outro/profissional.    
 

[M1] Comentário: Disponibilidade em 
permanência. Altruísmo 

[M2] Comentário: referência às acções 
dos enfermeiros, com centralidade no 
Hospital 



2.12 - MARIA 
 Penso que o desempenho da profissão de enfermagem é muito caracterizado pela 
administração de injecções/vacinas, de tal modo que ao imaginarmos uma enfermeira vemo-la 
vestida com uma bata branca e com uma seringa na mão (é o estereótipo da enfermeira). 
 A par disso e agora ao frequentar o curso vejo o enfermeiro como aquele que na sua 
pratica diária ajuda o doente ou substitui-o em tudo o que o mesmo seja incapaz de fazer quer 
por falta de conhecimentos, de força ou até de vontade (sejam cuidados de higiene e conforto ou 
mobilizações/posicionamentos ou a administração de terapêutica). 
 Assim, considero que de uma forma geral não há uma só ou duas acções/actividades que 
caracterizem bem o desempenho profissional dos enfermeiros. 
 Há toda uma série de acções efectuadas pelos enfermeiros que variam muito de acordo 
com o serviço que se está a exercer (urgência hospitalar; centro de saúde; cuidados intensivos; 
enfermaria). Esses cuidados prestados podem ir desde a administração de terapêutica (injecções 
ou medicamentos); passando pelas mobilizações e posicionamentos, até aos cuidados de higiene 
e conforto.  

2.13 – NEUSA  
 2ª questão: uma das acções/actividades específicas que podem caracterizar o 
desempenho profissional dos enfermeiros é o trabalho de equipa e a outra é a relação de ajuda 
 

2.14 – OLGA 
 Escuta serena/compreensiva e substituição do outro nas suas incapacidades 
 
2.15- PAULA 
 A execução correcta dos procedimentos de enfermagem assim como o respeito pelo 
outro, são na minha opinião o mais importante nesse desempenho 
 
2.16 – PEDRO 
 Um dos comportamentos que caracterizam o desempenho profissional dos enfermeiros, 
e dos mais importantes segundo aprendi, é a visão holística que estes têm que ter sobre a pessoa 
que cuidam. Para se ser um bom enfermeiro tem que se ver a pessoa num todo fundamental 
englobando para além dos aspectos físicos (doenças, lesões, …), aspectos biopsicossociais, 
culturais, … Têm que fazer uma boa avaliação não só física mas também no âmbito dessas 
outras componentes, diagnosticar problemas e tentar resolvê-los em conjunto com o 
utente/doente/paciente/cliente e os seus familiares. Outro aspecto que acho que caracteriza os 
enfermeiros é a compaixão e empatia que têm que ter pelo próximo e a responsabilidade que 
têm que assumir perante os seus actos. 
 
2.17 – RODRIGO 
  Paciente e atencioso. 
 
2.18 – SARA 
 Para mim existem dois comportamentos ou atitudes que são fundamentais e 
indispensáveis a qualquer enfermeiro, o facto de se mostrar sempre disponível para com o outro, 
demonstrando respeito e empatia para com a pessoa que se cuida; e ter um grande espírito de 
equipa. É impossível prestar cuidados de saúde a uma pessoa se não houver um grupo unido e 
completo de profissionais de saúde, complementando-se uns aos outros. 
 
2.19 – TIAGO 
 Duas acções que considero fundamentais e que, como tal, podem caracterizar a prática 
dos enfermeiros são o controlo de infecção, uma vez que este é fundamental para evitar a 
disseminação de infecções e microrganismos para o exterior bem como para evitar a 
contaminação das pessoas que acedem aos serviços de saúde (infecções nosocomiais).  

[M3] Comentário: Avaliação GLOBAL 
do outro. 

[M4] Comentário: Há uma ideia sobre 
disponibilidade, mas sobre a qual não 
parece haver uma grande capacidade de 
detalhar relativamente a que dimensões da 
acção ou em que aspectos o enfermeiro 
deve estar disponível. O que pode ter 
implicações ao nível da autonomia ou da 
especificidade da profissão.  A 
disponibilidade sendo genérica e não 
específica pode  determinar profissionais 
que têm dificuldade em determinar as 
fronteiras da sua acção profissional. 



 Outra das acções dos enfermeiros que considero importante é a mobilização dos utentes 
já que a sua a falta bem como da sua prática indevida podem resultar graves danos para os 
utentes como úlceras de pressão, pode conduzir à imobilidade devido à falta de utilização dos 
músculos. 
 
2.21 - VERA 
 Para muitos o sacrifício e também a preocupação pelo bem-estar do doente. 
 
2.23 – ZAIDA 
 O cuidado sempre dedicado e incansável do enfermeiro que está sempre presente no 
tratamento do corpo e da alma e a sua entrega incondicional perante o outro. 
 
2.24 - ALEXANDRE 
 As acções que podem caracterizarem o desempenho profissional do enfermeiro são o 
espírito de entreajuda, a comunicação e o saber ouvir para melhor compreender, ajudar e tratar 
quem precisa. 
 
2.25 – BERNARDO   
 Avaliar o utente de forma a identificar problemas e planear uma prática terapêutica 
adequada para o mesmo tanto enquanto este está internado como posteriormente em cuidados 
continuados. 
 Dar apoio e conforto ao utente de forma a fazê-lo sentir-se bem e o mais integrado 
possível no ambiente hospitalar. 
 
2.26 - CARLOS 
Irei responder a esta questão com dois verbos que exprimem duas acções dos enfermeiros: 
recuperar e revitalizar. 
 
2.28 - DANIELA 
 Um dos comportamentos que penso que caracterizam o seu desempenho profissional é o 
sentindo humano que tem que ter para com os doentes e todos aqueles que recorrem á sua ajuda. 
As visitas ao domicílio penso que seja uma actividade realizada apenas por enfermeiros e que 
pode caracterizar o seu desempenho profissional. 
Porém, penso que a eleição deste comportamento e desta actividade são muito relativas, pois o 
trabalho do enfermeiro é demasiado abrangente para o estar a resumir a estas duas actividades. 
 
2.29 – FERNANDA 
 Duas acções/actividades que penso que podem caracterizar o desempenho profissional 
dos enfermeiros são: a imagem do enfermeiro enquanto prestador de cuidados à pessoa, portanto, 
o profissional que cuida e que se encarrega de garantir o máximo de conforto à pessoa que 
necessita de cuidados de saúde e a outra actividade que penso que caracteriza o desempenho 
profissional dos enfermeiros é a actividade de apoio à pessoa (não só o cuidar), em todas as suas 
vertentes, portanto, que olha para a pessoa no seu todo e que beneficia de uma grande 
proximidade e de bastante tempo com a mesma para se aperceber de elementos que possam 
influenciar a sua saúde física e que estejam relacionados com outras áreas, como seja a social ou 
psicológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[M5] Comentário: Ainda que 
marginalmente, a disponibilidade, é por 
vezes conotada como um quase abandono 
(“sempre”; “incansável” e “”entrega” 
“incondicional”) ao outro 

[M6] Comentário: É uma actividade 
sempre centrada no outro, seja através da 
avaliação, observação, intervenção, 
planeamento, avaliação,  

[M7] Comentário: Hospital 

[M8] Comentário: pela sua abrangência 
torna-se difícil concretizar por vezes a 
acção ao nível da especificidade. 


