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RESUMO 

 

Os enfermeiros pertencem a um grupo profissional que tem grande 

proximidade com as pessoas, por isso são alvo de uma representação que os utentes 

têm sobre si e sobre o seu trabalho. A literatura tem comprovado que a representação 

social que prevalece sobre a Enfermagem tende a sofrer alterações, sobretudo 

recentemente como consequência das experiências individuais. 

Com o intuito de saber qual a representação social do enfermeiro de urgência 

básica realizamos um estudo descritivo exploratório com uma abordagem qualitativa 

fenomenológica. Para tal, realizamos, intencionalmente, a sete utentes do serviço de 

do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo, uma entrevista semi-

estruturada. Os dados foram tratados pela técnica de análise de conteúdo baseada em 

vários autores. 

Dos discursos proferidos pelos informantes encontrámos os pontos fulcrais da 

“Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica”: a supremacia médica em 

relação à Enfermagem; o enfermeiro como ser altruísta; as competências atribuídas 

aos enfermeiros; o conceito de enfermeiro evolui com as experiências. 

Os contributos dos participantes revelaram que apesar de persistir algumas 

ideias vindas de tempos passados como a supremacia da classe médica em relação 

aos enfermeiros, hoje em dia sobressaem aspectos que até então não haviam sido 

revelados e actualmente são tidos como primordiais, como sendo a componente 

relacional das competências que são enfatizadas pelos utentes. 

De facto, existe um sentimento de que apesar da vertente técnica ser 

fundamental e valorizada, a vertente relacional é ainda mais valorizada pois é através 

desta que os enfermeiros estabelecem relações com os utentes visando o seu cuidado 

para o ser único. 

A representação social sobre a Enfermagem e o enfermeiro parecem estar a 

evoluir de forma positiva pela relação de confiança e proximidade que se estabelece 

entre profissional e utente. 

  



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

   6 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Nurses belong to a professional group, who have close proximity to people, so 

they are subject to a representation that users have about themselves and their job. 

The literature has shown that the social representation that prevails on nursing tends to 

change over time, especially recently as a result of individual experiences of each.  

Aiming to know the social representation of the basic emergency nurse 

conducted an exploratory descriptive study with a phenomenological qualitative 

approach. To this end, we performed intentionally to seven users, the service of the 

Hospital Nossa Senhora da Conceição Valongo, a semi-structured interview. The data 

were treated by the technique of content analysis based on various authors.  

Of the speeches made by the informants found the key points of the “Social 

Representation of Basic Emergency Nurse”: the medical supremacy in relation to 

nursing, the nurse as being unselfish, the powers granted to nurses, the concept of 

nurse develops with experience.  

The contributions of the participants revealed that persists despite some ideas 

coming from the past as the supremacy of the medical profession in relation to nurses 

today highlights aspects that hitherto had not been revealed and now are seen as 

primordial, as the relational component and human skills that are emphasized by 

customers.  

In fact, there is a feeling that despite the technical aspect is fundamental and 

valued, the relational aspect is even more valued because it is through this that nurses 

establish relationships with clients seeking their care as being unique. 

The social representation of nursing and nurses seem to be evolving in a 

positive way by the trust and closeness that is established between professional and 

patient. 
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0 – INTRODUÇÃO 

 

 

As representações são uma forma de conhecimento prático, socialmente 

elaborado e partilhado, que necessita de um determinado tempo, lugar ou de uma 

determinada conjuntura e cujo conteúdo envolvendo elementos informativos, 

cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, opiniões, imagens, que formam as 

condições relativas ao objecto a partir do qual a representação se pode construir. 

A investigação, como refere Cortesão,  

 
“É a tentação de se lançar na aventura, de correr o risco, de tentar, de se 
expor, de passar da situação protegida do espectador, ou daquele que se 
contenta com sonhos seus, à posição vulnerável que resulta de ser actor, 
com o risco de ver as sua ideias traduzidas em propostas, em acções, 
efeitos, resultados, de, apesar do pudor, ver os outros, tendo acesso às 
suas ideias e criticando as suas realizações” (Cortesão, 1990). 
 
No âmbito do XVI curso de mestrado em Ciências de Enfermagem do Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, foi proposta a 

elaboração de uma Dissertação, para a candidatura ao grau de Mestre em Ciências da 

Enfermagem submetida ao Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da 

Universidade do Porto. 

 
"O planeamento, antes de ser um conjunto de técnicas, é uma actividade 
ou um posicionamento face à realidade sócio-económica. Supõe que a 
realidade não é imutável nem tão pouco a sua evolução está 
irremediavelmente determinada por factores incontroláveis" (Silva, 1993, 
3). 

 
O interesse pela, “Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica”, 

advém sobretudo do desempenho laboral no Serviço de Urgência do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição – Valongo, em que no desempenho das funções no referido 

serviço entre o atendimento deste e daquele doente, entre situações de maior acalmia 

ou de grande agitação pela diversidade de utentes que procuram este serviço 

questões surgem frequentemente: 

o O que pensam os utentes do enfermeiro? 

o O que representa para o utente a Enfermagem? 

o Será que as expectativas aquando a entrada na urgência foram superadas 

pelo atendimento do enfermeiro? 

o O que é para os utentes o ser enfermeiro? 
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o Será que existe diferenciação entre os enfermeiros e os demais profissionais 

de saúde?  

o Quais as qualidades que o utente encontra no enfermeiro? 

o Quais as qualidades que o enfermeiro deveria possuir? 

o O que esperam os utentes dos enfermeiros? 

A marca social é determinada pelas condições e pelos contextos dos quais 

emergem das comunicações e pelos quais circulam, e das funções que desempenham 

nas interacções que os indivíduos estabelecem com o mundo e com os outros. 

Assim a representação social que a sociedade, para a qual trabalhamos, tem 

acerca do enfermeiro é resultante do processo da sua actividade mental, tendo em 

conta o passado e o presente, que lhe permita reconstruir o real com o qual é 

confrontado, pelo que ouve, pelo que observa e pela experiência de vida, atribuindo-

lhe uma significação específica que se pode manifestar através da sua opinião acerca 

do enfermeiro, da sua competência técnica e relacional, das suas características 

físicas e de personalidade, assim como dos atributos simbólicos da profissão ou 

estereótipos. 

Parece pertinente definir para este estudo os seguintes objectivos: 

 Saber qual a representação que os utentes do Serviço de Urgência têm do 

enfermeiro; 

 Perceber se a experiência anterior ou actual situação, condiciona a 

mudança da imagem/ representação do enfermeiro; 

 Identificar aspectos profissionais do enfermeiro de urgência valorizados 

pelos utentes 

 Identificar diferenças que os utentes estabelecem entre os enfermeiros e os 

outros profissionais de Saúde. 

 

Este trabalho integrará duas partes, a primeira parte, designada por “da 

conceptualização da representação social ao papel do enfermeiro” subdividido em dois 

pontos que integram a revisão da literatura. O primeiro que assenta numa tentativa de 

definição da representação social, na formação e transformação das representações 

sociais, sua organização e estrutura e as funções das representações sociais e 

identidade social. E o segundo na Enfermagem: do passado ao presente, que versa 

uma breve história do percurso profissional, a necessidade de uma identidade, o ser 

enfermeiro: competências e qualidades, a Enfermagem de urgência e o enfermeiro no 

Serviço de Urgência. 
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A segunda parte, designada: “da metodologia à representação social do 

enfermeiro do serviço de urgência” é constituída pelos procedimentos metodológicos 

que suportam o estudo. Atendendo a que usamos a metodologia qualitativa, 

apresentaremos uma descrição fundamentada e justificativa dos diferentes passos do 

processo. Apresentaremos e interpretaremos os dados obtidos, baseando-nos nos 

discursos dos nossos informantes. Faremos a discussão dos dados, dando resposta 

aos objectivos traçados para este estudo. Por último, daremos algumas sugestões que 

julgamos melhorarem a prática de Enfermagem e a qualidade dos cuidados, bem 

como a representação social do enfermeiro de urgência básica. 

Para a concretização deste trabalho de investigação pareceu-nos indicado 

enveredar pelo paradigma qualitativo fenomenológico  

O método utilizado para a recolha de dados perspectivou-se a entrevista semi-

estrutrurada, procedendo-se em seguida à análise dos dados, utilizando a técnica de 

análise de conteúdo. 

Como técnica de recolha de informação e o tipo de fontes foi utilizada 

essencialmente a pesquisa bibliográfica em livros, teses e Websites. 
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1 – REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

 

 “Este movimento emergente (que) é conhecido pelo movimento das 
representações sociais, ou da sociedade pensante (…) (Moscovici, 1984) 
procura analisar as actividades cognitivas e simbólicas a partir dos 
processos de interacção e comunicação sociais e nesse contexto, estuda 
as teorias sociais práticas que orientam os comportamentos e as 
actividades de inferência, atribuição, julgamento e avaliação, bem como 
todas aquelas através das quais se processa a construção significativa da 
realidade” (Vala, 1992, 1). 

 

 

1.1. – Representação social: uma aproximação ao conceito 

 

 

Este termo surge igualmente associado a “representação colectiva” tendo sido 

proposto, pela primeira vez, por Durkheim em 1898, que desejava enfatizar a 

especificidade e a primazia do pensamento social em relação ao pensamento 

individual.  

Contudo, é, na década de 50, em Paris, devido à formação de tertúlias 

compostas por intelectuais e estudantes universitários, que a representação social 

surge exponencialmente enfatizada com a publicação de cerca de 1600 artigos, que 

abordaram a temática à luz da teoria psicanalista (Herzlich, 2005). 

Surgindo, como um grande propulsor, Moscovici, em 1961, responsável pela 

mais frequente utilização do termo, baseada na análise feita por este de como o 

Homem constrói a realidade. 

Porém, temos de analisar que volveram mais 60 anos em que o conceito não 

conheceu qualquer abordagem além da visão durkheimiana. 

Felizmente Émil Durkheim não faleceu sem ser dado novo alento ao estudo 

das representações sociais, com a reflexão apresentada por Herzlich sobre a 

representação social da saúde e da doença, se bem que mais uma vez careceu de 

mais 12 anos, e só, em 1973, 6 anos antes da morte de Durkheim. 

Mas muito provavelmente apenas na década de 80 é que o conceito de 

representação social é apresentado na literatura anglo-saxónica, acreditando-lhe uma 

maior credibilidade, dado que o conceito apenas era descrito em linguagem francesa, 

decorrente da influência das suas raízes.  
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De uma forma ampla, a representação social pode ser considerada como uma 

forma de organizar o nosso conhecimento da realidade e de que forma ela é 

socialmente construída. 

De certa forma, necessitamos de enquadrar a forma como foi estudada a 

representação social à luz da teoria subjacente na época. Com Moscovici, a 

representação social é vista como “um sistema de valores, noções e práticas relativos 

a objectos, aspectos ou dimensões do meio social, que não só permite a estabilização 

do quadro de vida dos indivíduos e dos grupos, mas que constitui, igualmente, um 

instrumento de orientação da percepção de situações e de elaboração de respostas”. 

Contudo, com Herzlich, surge-nos definida como um processo de construção do real. 

Seguidamente, e nesta linha evolutiva, aparece Jodelet em 1984, que defende 

que as representações sociais não passam de modalidades de pensamento prático, 

que se encontra em resposta comunicacional, que visam compreender e obter o 

domínio do meio social. 

A dicotomia provocada pelos conceitos “saúde-doença” e “indivíduo-

sociedade”, que organiza a representação, dá sentido à doença.  

“Para nós, como para os primitivos, é provavelmente importante que a doença, 

se ela é desordem, não seja acaso; é provavelmente importante que, enquanto 

desordem, ela seja significativa. Ela encarna a imposição social” (Herzlich, 1981, 177). 

Muitos autores reforçaram a ideia da doença como centro fulcral, na evolução 

desta dicotomia. Susan Sontag (1977) sugere uma expressão que retrata o 

pensamento à época da doença, que era a “doença como metáfora”. Deste estudo, 

pode imergir a vontade que os sujeitos estudados e cujo discurso foi sujeito à análise 

de conteúdo e destas surgiram categorias, onde ficava expressa a vontade de traduzir 

e organizar a experiência do investigador.  

Apesar do ênfase dado à doença, surge uma evolução no campo do outra lado 

da dicotomia, a saúde, onde um artigo de Pierre Aiach, em 1981, evidencia que existe 

uma correlação de forças entre os dois níveis de dicotomia, saúde e doença, 

demonstrando que esta problemática estava descurada em estudos anteriores. 

Em 1968, P. Bourdieu, J. C. Passeron e J. C. Chamboredon, em Métier du 

sociologue, apresentam uma crítica à tentativa de atribuir, uma realidade e um papel 

autónomos, às representações dos sujeitos sociais, negando assim a possibilidade de 

surgimento de uma sociologia espontânea. 
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Para os autores,  

“a descrição das atitudes, das opiniões e das aspirações individuais está 
longe de fornecer o princípio explicativo do funcionamento de uma 
organização; é a apreensão da lógica objectiva da organização que 
conduz ao princípio capaz de explicar, por acréscimo, as atitudes, as 
opiniões e as aspirações. Esse objectivismo provisório, que é condição 
para a apreensão da verdade objectivada dos sujeitos, é também 
condição para a compreensão completa da relação vivida que os sujeitos 
têm com sua verdade objectivada num sistema de relações objectivas” 
(Bordieu et al., 1968). 
 

Outra linha evolutiva do conceito surge no domínio da doença e da relação com 

o corpo, sendo o precursor desta escola de pensamento o trabalho de Luc Boltanski 

(1968).  

Segundo Boltanski, a autonomia não está englobada, na tentativa de dar conta 

do termo representação social presente no discurso de senso comum, onde “materiais 

fragmentários e heteróclitos, palavras mal-entendidas e frases em pedaços, 

arrancadas do discurso do médico” (Boltanski, 1968, 81). Apesar de reconhecer a 

insuficiência do efeito de legitimidade, “para privar sujeitos sociais do discurso sobre a 

doença” (Boltanski, 1968, 81), Este autor nega a ideia de representação colectiva, ou 

que faça qualquer referência a este, onde encontra como único interesse do seu 

estudo “as condições objectivas de sua produção, ou seja, do sistema de „pressões‟ 

que o determina” (Boltanski, 1968, 85). Esta posição, muitas vezes, parece ser, 

objectiva, dado que o saber dos doentes é, de facto, pelo menos em parte, 

dependente do saber dos médicos, se bem que entendermos a evolução da 

comunicação social, a nível global e a sua expansão em termos de rede de 

informação, faz com que esta visão se torne cada vez mais reducionista.  

Os sociólogos dedicaram o seu caminho a questionar qual a sua posição em 

relação ao seu objecto de estudo, o sujeito, e de que forma é que a sua experiência e 

o sentido atribuído à sua acção condicionam a avaliação realizada. Esta mudança fez 

com que o estudo das representações sociais se torna um campo apetecível de 

estudo onde o “vivido” surge como uma compilação de virtudes, mas que se 

encontram pouco explicitadas, se bem que esbarrem no retorno do sujeito e do sentido 

atribuído por este, o que conduz frequentemente a uma imprecisão perigosa.  

Apesar do grande recuo que foi feito no tempo, no campo da saúde e da 

doença, os limites da noção de representação social e as razões que fazem com que, 

não obstante esses limites, a sua utilização ainda seja fecunda. Actualmente, o nível 

de análise que a noção constitui surge como o principal limite. Seja através de 

entrevistas individualizadas, ou de resposta em questionário, o discurso parte de um 

material verbal. Assim sendo a principal barreira passa pelo problema da mediação da 
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representação pela linguagem. Porém, o pesquisador tenta apreender a lógica comum 

que está inerente, o código partilhado pelos interlocutores de forma a partir desses 

discursos específicos, dessas expressões particulares, compreender o nível das 

representações sociais. Marc Auge define a “ideo-logic” como “a estrutura fundamental 

(a lógica sintáctica) de todos os discursos possíveis, numa sociedade dada, sobre 

essa sociedade”, na qual se inscreve a diversidade das falas concretas (Augé, 1975, 

20). 

Assim, temos que uma das tarefas pode ser o de dar a conhecer de que modo 

essas representações estão enraizadas na realidade social e histórica e ao mesmo 

tempo de que forma é que estas raízes contribuem para construí-la.  

A nossa vida individual, a nossa inserção social, muitas vezes, pode ser 

condicionada por um evento que irá alterar, reversível ou irreversivelmente, o equilíbrio 

colectivo em que estamos inseridos. Este evento, a doença procura estabelecer 

sempre uma necessidade de discurso, a necessidade de uma interpretação complexa 

e contínua da sociedade, em que estamos englobados, incorrendo desta forma na 

construção de uma representação estruturada. Em contraposição, aparecem 

relacionadas às representações da saúde e da doença nas nossas visões do biológico 

e do social.  

Importante, nas últimas duas décadas, é o impacto das nossas representações 

no biológico, onde a importância da doença, da saúde, do corpo, dos fenómenos 

biológicos como objectos surgem como suportes do sentido da nossa interacção com 

o social.  

Desta forma a vida social revela-se como tema central do discurso da saúde 

em detrimento da doença, onde R. Crawford (1980) defende que a nossa sociedade 

ao nível dos seus valores fundamentais evidencia uma saudização. Todavia, temos a 

própria Medicina actual, no modelo em curso, pela representação da saúde e da 

doença que estabelece uma oposição do indivíduo sadio ao doente.  

Na consciência colectiva, há duas décadas, a sociedade atacava o corpo do 

indivíduo e encarnava-se na doença. Nos nossos dias, a Medicina e as suas 

intervenções estão condicionadas pela sociedade e pelos seus perigos. 

Neste momento, surgem duas grandes interrogações ao seu crescimento, de 

um lado, o lugar crescente da ciência e da técnica; do outro, a importância da 

profissionalização e da artis leges.  

A determinação central do aparecimento de uma representação social está 

circunstanciada a determinadas condições e estruturas da sociedade, na qual esta se 

desenvolve, necessitando de um tempo, de um lugar e de uma determinada 
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conjuntura social, para que esta se verifique, além da necessidade da existência das 

condições relativas ao objecto, onde a representação se constrói. 

Importa, contudo, avançar na relação entre representações sociais e relações 

sociais. Na verdade, se se pretende “compreender a evolução, a organização do 

conteúdo e a extensão” de uma representação, é necessário integrá-la como elemento 

da dinâmica social, olhá-la como “determinada pela estrutura da sociedade onde se 

desenvolve” (Moscovici, 1961, 337). 

A estrutura social remete para clivagens, diferenciações, relações de 

dominação. É então possível pensar que tais clivagens e diferenciações se reflectirão 

na construção de diferentes representações sociais de um mesmo objecto. 

Falámos das representações sociais como um saber funcional ou teorias 

sociais práticas. Note-se, contudo, que Moscovici (1961) inclui, na sua própria 

definição das representações sociais, a expressão da multifuncionalidade, não 

teorizando suficientemente este aspecto como o fez relativamente a outros. 

No dizer de Nóbrega (2003, 53),  

 
“O conceito de representações colectivas, enquanto capazes de 
assegurar os laços entre os membros de uma sociedade, e de os manter 
através de gerações, cuja característica consiste em revelar o que há de 
irredutível à experiência individual e que se estende no tempo e no 
espaço social”.  

  

Já, para Minayo, a “representação social é um termo filosófico que significa a 

reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do pensamento” 

(Minayo, 2003). 

 As representações sociais prevalecem, ao longo dos tempos, e são 

representações de alguma coisa, que se mantêm suportadas por alguém, como nos 

diz Bauer, sendo essencial identificar o grupo que as comporta, situar a sua 

contextualização simbólica no espaço e no tempo e relacionar, do ponto de vista 

funcional, a um grupo específico. 

Assim temos que, como nos diz Barcelos (2005, 28),  

 
“As representações criam o objecto representado construindo uma 
realidade para o objecto que já lá está, provocando uma fusão entre o 
sujeito e o objecto. É da essência da actividade simbólica, o 
reconhecimento de uma realidade compartilhada, é um reconhecimento 
criativo que leva a um envolvimento com outros e com o objecto que é o 
mundo. A experiência de um ao se mesclar com a experiência de outros, 
cria a experiência que constitui a realidade de todos.” 
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 Nóbrega (2003, 59) diz-nos que,  

 
“As representações sociais são elaboradas no âmbito dos fenómenos 
comunicacionais que repercutem sobre as interacções e mudanças 
sociais, sendo a comunicação social responsável pelo modo como se 
forjam as representações sociais, assim como se determina a formação 
do processo representacional”.  

  
Como definição de Representação Social, Fischer (2002, 162), diz-nos que é, 

 
“construção social de um saber vulgar elaborado através dos valores e 
das crenças partilhadas por um grupo social em relação a diferentes 
objectos (pessoas, acontecimentos, categorias sociais, etc.) e dando 
lugar a uma visão comum das coisas que se manifesta no decurso das 
interacções sociais”. 

 
“As representações sociais são uma maneira de interpretar e de pensar a 

nossa realidade quotidiana, uma forma de conhecimento social” (Moscovici, 1984, 

360). 

 Para Paulo, “esse conhecimento, constitui-se a partir das nossas experiências, 

saberes, formas de pensamento que recebemos pela tradição, educação e 

comunicação social” (Paulo, 2001, 16). 

 Logo, “representar é tornar presente no espírito, na consciência, é reproduzir 

mentalmente uma coisa. (…) processo pelo qual se estabelece a relação do próprio 

individuo com o objecto” (Paulo, 2001, 16). 

 
“No âmbito da compreensão do conceito, a representação social aparece-
nos definida como um conjunto de informações, opiniões e atitudes, 
referidas a um objecto, acontecimento ou personagem social, de tal modo 
que a representação social relaciona também um sujeito com outro 
sujeito” (Rocha, 2000, 11). 
 

 É com Émile Durkheim, em 1898, que surge, pela primeira vez, nas ciências 

sociais, o conceito englobando a perspectiva individual e colectiva, em que distingue o 

pensamento social do pensamento individual.  

Daí temos que, 

 
“a representação é vista, ainda, como uma “modelação” do objecto 
(Jodelet, 1989, p. 43), traduzida na experiência, através da qual o sujeito 
assume a produção do seu conhecimento, uma vez que a representação 
tem, como finalidade, o agir sobre o mundo e sobre o outro” (Rocha, 
2000, 12). 

 
 
 
 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  21 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

Assim, como uma força externa impelida pelo indivíduo, os factos sociais 

representam, de forma consciente ou inconsciente, “uma modalidade de 

conhecimentos, socialmente elaborada e partilhada, com um objectivo prático e 

contribuindo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.” 

(Jodelet, 1989, 36) 

 Assim sendo a representação social surge-nos definida como, 

 
“um conjunto de conceitos, proposições e explicações criado na vida 
quotidiana no decurso da comunicação interindividual. São o equivalente, 
na nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das sociedades 
tradicionais; podem ainda ser vistas como uma versão contemporânea do 
senso comum” (Moscovici, 1981, 181). 
 

 O conceito de homem social passa a ser entendido na relação dicotómica, que 

se processa indivíduo/sociedade, decorrendo da complexidade do fenómeno, sendo 

necessário para isso entender que a produção do pensamento individual se enraíza no 

social, se bem que as modificações se verificam em ambos. Desta abordagem 

entende-se que o conceito passou por um processo evolutivo onde, 

 
“as representações sociais de que me ocupo não são as das sociedades 
primitivas, nem o que delas resta no subsolo da nossa cultura. São as da 
nossa sociedade actual, no nosso solo político, científico e humano, e 
que nem sempre tiveram o tempo suficiente para permitir a sedimentação 
que as tornaria tradições imutáveis” (Moscovici, 1984, 181). 

  

Precedendo ao conceito de representação social, temos subjacente a 

objectivação que se constitui num processo de transformação de algo que é abstracto, 

que existe apenas no nosso pensamento. A objectivação permite concretizar e 

materializar o conhecimento em objectos concretos. Na verdade, os elementos 

abstractos e teóricos passam a ser concretos, sendo concedida uma textura material 

às ideias, fazendo corresponder às coisas, as palavras, ou seja, dar corpo aos 

esquemas conceptuais. Também temos associado o processo de ancoragem, que se 

refere à integração do objecto representado no sistema de pensamento pré-existente e 

as transformações, que daí decorrem, quer no objecto, quer no sistema em que é 

integrado. Sendo assim, a ancoragem leva à produção de transformações nas 

representações já constituídas. 

Assim teremos que a representação social é construída ao longo dos tempos, e 

por vezes mantém-se fiel às suas primeiras concepções, mas, também por vezes 

sofrem alterações radicais, alterando por completo o seu primeiro sentido. Quando as 

pessoas passam pelas experiências, são confrontadas com a realidade, surge, por 

vezes, a necessidade de alterarem um conceito ou uma ideologia formalizada ou 
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mesmo transmitida no passado. Sendo que cada pessoa tem a sua concepção 

proveniente de comunicações quotidianas ou pelo pensamento da própria sociedade 

onde estão inseridos. Porém, este conceito não permanece, obrigatoriamente, 

inalterado ao longo dos tempos, pois destas mesmas experiências vão-se construindo 

diferenciações sociais, relacionadas com a própria identidade social, atribuída a cada 

sujeito ou objecto. O que é verdade hoje poderá não o ser amanhã. Da mesma forma, 

as representações apenas se podem verificar e aferir através da expressão de um 

sujeito e através da organização mental, que é feita do real e a sua produção como 

resultado significante, que se traduz num “output” de informação ou de actividade 

comunicativa e de atitude ou organização do comportamento no campo de 

representação ou diferenciação dos grupos sociais ou esteriótipos. 

 

 

1.2. – Formação e transformação das representações sociais, organização e estrutura 

 

 

Uma representação social é determinada pelas condições e estrutura da 

sociedade, em que se desenvolve, isto é, necessita de um tempo, de um lugar e de 

uma determinada conjuntura social, que são a determinação central do seu 

aparecimento. Para além desta, estão as condições relativas ao objecto a partir do 

qual a representação se pode construir. 

 Para que se verifique a existência de uma representação social são 

necessários três factores que afectam a emergência e formação das mesmas, que são 

a dispersão da informação, a focalização e a pressão para a inferência. 

 A dispersão da informação está relacionada com os objectos do nosso meio 

ambiente. Perante o excesso de informação, o sujeito torna-se incapaz de assimilar, 

uma vez que exista uma diferença significativa entre a informação disponível e aquela 

necessária para permitir a apropriação do objecto. Não obstante, a informação não é 

igual, de grupo para grupo, dado que o acesso dos indivíduos à informação não é 

aleatória, mas socialmente regulada. 

 A focalização diz respeito à forma como os indivíduos ou grupos referem de 

modos diversos os objectos ou os problemas em função dos interesses, posições 

sociais, códigos e valores. 

 A pressão para a inferência refere-se à necessidade de responder às 

solicitações para tomar decisões, emitir opiniões, formar juízos e explicações (Vala, 

1993). 
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 Relativamente à formação, das representações sociais, estas formam-se a 

partir de dois processos, a objectivação e a ancoragem, visto que estes dois 

processos não são sucessivos, mas antes concomitantes e estão inter-relacionados. 

 A objectivação constitui-se como processo de transformação de algo que é 

abstracto, existe apenas no nosso pensamento, como algo de físico e/ou visível. A 

objectivação permite concretizar e materializar o conhecimento em objectos concretos. 

É um processo através do qual se classificam conhecimentos referentes ao objecto de 

uma representação. Através da objectivação, os elementos abstractos e teóricos 

passam a elementos concretos, é concedida uma textura material às ideias, fazendo 

corresponder às coisas, as palavras, ou seja, dar corpos aos esquemas conceptuais. 

 Para Jodelet, a objectivação define-se como uma operação estruturante, onde 

a construção do real se encontra directamente dependente do pensamento social, 

tornando, através desta operação, noções abstractas em concretas, materializando as 

palavras e os conceitos a partir de um excesso de significação (Jodelet, 1992). 

 No decurso deste processo, são descritas três fases, a selecção e 

descontextualização das informações, crenças e ideias do objecto por parte do público 

em função dos critérios culturais e normativos, sendo apenas retido pelo indivíduo os 

que se encontram em concordância com o sistema de valores, em que se integram; a 

segunda fase, a formação de um núcleo figurativo, significando que uma estrutura 

imaginante (conceitos teóricos) vai produzir uma estrutura conceptual visível (um 

conjunto coerente que torna concreto o que é abstracto); a terceira fase, a 

naturalização consiste na materialização e concretização do modelo figurativo em 

elementos integrados numa realidade de senso comum (concretização de elementos 

figurativos em elementos da realidade). 

 O processo de objectivar corresponde ao associar de uma imagem a um 

conceito, uma palavra a um objecto, o que significa materializar elementos do 

pensamento em elementos reais, eliminando as diferenças entre eles, tornando 

equivalentes a realidade e o conceito. 

 “A função de duplicar um sentido por uma figura, dar materialidade a um 

objecto abstracto, naturalizá-lo, foi chamado de objectivar” (Sá, 1992, 13). 

 A estabilidade do núcleo figurativo, a materialização e especialização destes 

elementos vão orientar as percepções e os julgamentos numa realidade socialmente 

construída, formando deste modo os utensílios pela ancoragem (Jodelet, 1992). 

 “A função de duplicar uma figura por um sentido, fornecer um contexto 

inteligível ao objecto e interpretá-lo foi chamado de ancorar” (Sá, 1992, 13). 
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 O processo de ancoragem refere-se à integração do objecto representado no 

sistema de pensamento pré-existente e as transformações que daí decorrem, quer no 

objecto, quer no sistema em que é integrado. Sendo assim, a ancoragem leva à 

produção de transformações nas representações já constituídas (Jodelet, 1992). 

 A construção das representações, de objectos novos para o sujeito, estrutura-

se em referência às crenças, valores e saberes pré-existentes (e que são dominantes 

no seu grupo social), tornando-se em categorias e imagens quotidianas, que 

correspondem à incorporação no interior do nosso quadro de referências, algo que nos 

era estranho e que se torna familiar, sendo então possível compará-lo com o que é 

típico dessa categoria. Neste sentido, a representação é basicamente um processo de 

denominação e rotulagem, um método para estabelecer relação entre categorias e 

rótulos, reajustando as novas ideias e informação no contexto de uma categoria que 

nos é familiar. 

 O processo de ancoragem integra duas operações, a que Vala (1993) 

denominou de “classificação e designação”, que definiu como, categorizar não só 

atribuindo comportamentos e regras a alguém (como por exemplo classificar alguém 

como obsessivo), implicando também introduzir o novo objecto da representação, no 

interior de uma estrutura semântica com significação para a nossa cultura, de modo 

que se torne compreensível para nós, ou seja, que nos faça sentido designando a 

interdependência dos elementos de uma representação, construindo-se na operação 

que tem subjacente um objecto social, exprimindo as relações existentes entre os 

conteúdos de um campo de representação. 

 Situando-se numa relação simbiótica com a objectivação, o processo de 

ancoragem vai assegurar a ligação entre a função cognitiva de base da representação 

e a sua função social. È a ancoragem quem vai fornecer à objectivação os elementos 

imaginados em forma de pré – construto, a fim de que estes sirvam à elaboração de 

novas representações. 

 Segundo Moscovici (1981), ancorar e objectivar são duas operações ao nível 

da memória. A ancoragem mantém a memória em movimento, pois ela é internamente 

dirigida, armazenando e procurando objectos, pessoas e eventos que identifica com 

um propósito ou reconhece atribuindo-lhe um nome. 

 A objectivação tende a ser dirigida, deriva de conceitos e imagens da memória 

para as combinar e reproduzir no mundo exterior, para criar algo de novo, para ver 

adequadamente aquilo que já foi visto. 

 Por esta razão, Guimelli (1994) defende que objectivação e ancoragem são 

dois processos complementares que delimitam a especificidade das representações 

sociais. 
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Segundo Abric (1987), o próprio apresenta um modelo explicativo da formação 

das representações sociais, baseado no modelo de Moscovici, segundo o qual se 

podem distinguir três fases sucessivas na construção de uma representação: a 

primeira fase, que vai do objecto ao modelo figurativo, onde a informação disponível 

acerca do objecto é seleccionada e descontextualizada e pode, desde logo, construir o 

núcleo de base da futura representação. Este núcleo de base, modelo figurativo ou 

modelo imaginário, tem um carácter ainda muito simples, sendo concreto, imaginário e 

coerente. É constituído por alguns elementos simples e organizados em torno de uma 

significação central. O núcleo de base, ou seja, o elemento fundamental tem como 

função essencial a organização da representação. 

 A identificação da estrutura de uma representação reveste-se de uma extrema 

importância na medida em que permite explicar e prever o modo como uma 

representação social pode ser aceite ou rejeitada (Abric, 1987). 

 Embora todas as representações sejam constituídas por um conjunto de 

informações, opiniões, atitudes e crenças relativas a um determinado objecto, a 

análise do seu conteúdo, só por si não é suficientemente esclarecedora sobre a 

natureza dessa representação e, sobretudo, sobre o seu funcionamento e as suas 

relações com os comportamentos ou práticas. 

 Por conseguinte, duas representações, que são definidas pelo mesmo 

conteúdo, não têm obrigatoriamente de ser iguais, da mesma forma que dois 

elementos distintos não significam que se esteja perante suas representações 

distintas, uma vez que é a forma como o conteúdo está organizado que irá determinar 

o seu significado. 

 Abric (1994) apresenta a teoria do núcleo central que assenta em que toda a 

representação está organizada em torno de um núcleo central, que define a 

significação da representação e a sua organização interna. A este núcleo central, 

muitas vezes, chama-se também núcleo estruturante, dado que assegura desta forma 

duas funções essenciais. Estas funções são a função geradora, de onde se origina e 

transforma a significação dos restantes elementos da representação, sendo por este 

motivo que estes adquirem um sentido, um valor; a função organizadora, por sua vez é 

o núcleo central que determina a natureza das relações e funde os vários elementos 

da representação, sendo por este motivo o núcleo entendido como um elemento 

unificador e estabilizador da representação. 

 Desta forma, concretiza-se assim que o núcleo central é o elemento mais 

resistente à mudança, dado que após existir uma unificação no núcleo central vai em 

cadeia existir uma transformação completa da representação. 
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 Assim para que duas representações sejam necessariamente diferentes, os 

seus elementos constituintes devem estar organizados em redor de dois núcleos 

centrais diferentes, pode concluir-se que é a determinação do núcleo central que vai 

possibilitar o estudo comparativo das representações. 

 Para se reconhecer e especificar uma representação não basta determinar o 

conteúdo desta, uma vez que a organização deste conteúdo é fundamental, dado que 

duas representações com o mesmo conteúdo podem ser diferentes se a organização 

das mesmas for diferente, bem como a centralidade de alguns elementos for 

igualmente diferente. 

 Neste sentido não podemos ousar tratar apenas a centralidade de forma 

quantitativa, porque surge fundamentalmente a qualitativa, dado que poderemos ter 

elementos de centralidade semelhantes do ponto de vista quantitativo, que se revelam 

qualitativamente diferentes, podendo uns fazer parte do núcleo central, enquanto que 

outros não (Abric, 1994). 

 Os elementos centrais constituem as representações sociais que dizem 

respeito ao núcleo central e aos seus elementos periféricos, que se organizam em 

torno do núcleo central e que estão em relação directa, com o mesmo, podendo desta 

forma dizer que a sua presença, a sua ponderação, o seu valor e a sua função são 

determinados pelo mesmo núcleo. 

 Os elementos centrais são os que contêm não só as informações retidas, 

seleccionadas e interpretadas, como também os julgamentos formados acerca do 

objecto, ambiente, estereótipos e crenças. 

 Os elementos periféricos, de acordo com a proximidade que têm com os 

elementos centrais, têm um papel importante na concretização do significado da 

representação. Porque caso haja proximidade ou distanciamento do núcleo central, 

estes ilustram, explicitam ou justificam essa significação. 

 Os elementos periféricos têm um papel essencial, na medida em que são o elo 

de ligação entre o núcleo central e a situação concreta, em que é formada ou 

desenvolvida a representação, apesar de serem os elementos centrais os 

determinantes para a existência da representação. 

 Abric (1994), aos elementos periféricos, atribui três funções fundamentais: a 

função de concretização, que directamente depende do contexto, permitindo a 

ancoragem da representação da realidade, sendo que integra os elementos da 

situação em que foi produzida a representação; a função de regulação, dado que 

estes elementos são mais flexíveis que os centrais e têm um papel essencial na 

adaptação da representação nas evoluções ou mudanças do contexto. Assim, podem 

ser integrados, na periferia da representação, qualquer nova informação de mudança 
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de contexto. Associados à estabilidade do núcleo central estes elementos representam 

o aspecto móvel e evolutivo da representação. Por último, na função de defesa, são os 

elementos periféricos encarados como sistema de defesa do núcleo central. A 

transformação de uma representação dá-se, na maior parte dos casos, através da 

transformação dos elementos periféricos que sofrem alterações, assim as novas 

interpretações ou até mesmo a integração de elementos contraditórios, que é 

condicionante da transformação da representação não lesam o núcleo central da 

própria representação. 

 Entende-se que o núcleo central e os elementos periféricos da representação 

actuam sobre a forma de complementação, funcionando como uma unidade porém 

cada elemento com seus papéis devidamente especificados. Desta forma, Abric 

(1994), defendo que o seu funcionamento é regido por um duplo sistema, um sistema 

central, em que a determinação é essencialmente social, ligada às condições 

históricas, sociológicas e ideológicas. Directamente associada aos valores e normas, 

estará definida a homogeneidade de um grupo através dos seus comportamentos 

individuais, que podem parecer muitas vezes contraditórios. Desempenhando desta 

forma um papel fundamental na estabilidade e coerência da representação, assegura-

se a perenidade através dos termos e assim evoluindo de forma lenta, pese embora as 

circunstâncias excepcionais.    

 No seguimento da mesma linha de raciocínio, um sistema periférico tem uma 

determinação mais contextualizada, sendo desta forma associada às características 

individuais e ao contexto em que se insere. Este sistema permite uma adaptação e 

diferenciação em função das vivências e da integração de experiências quotidianas. 

Permite, desta forma, a constituição de representações sociais individualizadas, ou 

seja, pensamentos ou opiniões pessoais face a um núcleo central comum. Como se 

trata de um elemento flexível, este permite a ancoragem da realidade, protegendo o 

núcleo central. A análise deste sistema reveste-se de extrema importância na 

identificação de modificações em curso e pode-se constituir como um indicador 

importante para modificações futuras das representações, podendo desta forma 

concluir-se que isto poderá ser um sintoma de uma evolução das situações ou de que 

a representação está em vias de transformação. 

 A existência de um duplo sistema que permita compreender umas das 

características essenciais das representações sociais, que, à primeira vista, pode 

parecer contraditória, dado que por um lado são estáveis e mutáveis e por outro são 

rígidas e flexíveis. 
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Encaram-se como sendo estáveis e rígidas porque são determinadas por um 

núcleo meramente central profundamente alicerçado no sistema de valores partilhados 

pelos membros do grupo. Contudo, diz-se serem mutáveis e flexíveis, porque são 

alimentadas pelas experiencias de cada individuo, integrando os dados das vivências 

individuais e da situação especifica do individuo, bem como abarcam a evolução das 

relações e das práticas sociais, nas quais se inserem os indivíduos e os grupos. 

 

 

1.3. – Funções das representações sociais e Identidade social 

 

 

Compreender a função de uma representação social é essencial para a sua 

compreensão, uma vez que “as representações sociais são um guia para a acção (…), 

que contribuem exclusivamente para o processo de formação e orientação de 

condutas e comportamentos sociais” (Moscovici, 1976, 44). 

 Assumidamente, segundo Vala (1993), teremos de considerar que as 

representações sociais têm quatro funções: organização significante do real, onde se 

atribui à representação social a mesma função, que à categorização e às atitudes. 

Esta função visa ter uma função avaliativa tal como as atitudes e uma significação tal 

como a categorização e só, neste momento, é que um conjunto de categorias adquire 

sentido. A transformação da avaliação em descrição e da descrição em explicação 

caracterizam o funcionamento das representações sociais. Para se atingir um mesmo 

objecto numa comunicação entre dois indivíduos, que não partilhem da mesma opinião 

estes terão de argumentar para descreverem os pontos de vistas antagónicos, que 

poderão evidenciar e assim, desta forma, ao comunicar estamos a activar e discutir 

representações. Os comportamentos e as representações sociais têm como função 

preponderante que é guiar os comportamentos. De algum modo, controlado ou 

automático, consciente ou não, a maior parte dos comportamentos corresponde às 

nossas representações; diferenciação social relacionada com a identidade social, onde 

se verifica que se a especificidade da situação, de cada grupo social, contribui para a 

especificidade das representações, contribuindo consequentemente para a diferença 

no seio dos grupos sociais. 

 As representações sociais desempenham um papel fulcral na dinâmica das 

relações e das práticas sociais. As modificações, que sofrem, reflectem o 

funcionamento dos indivíduos, a forma como estes interagem e as posições, que 

ocupam na ordem social. 
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 Segundo Abric (1994), às representações sociais atribuem-se quatro funções: 

funções cognitivas, são funções que facultam a compreensão e explicação da 

realidade, dão a possibilidade ao indivíduo de adquirir conhecimentos e de se integrar 

num quadro assimilável e compreensível, coerente com o funcionamento cognitivo e 

como os valores, aos quais o sujeito se identifica. Em contraponto, facilitam e são 

condição necessária da comunicação social, definindo um quadro referencial comum, 

que pretende estabelecer a troca, a transmissão e a difusão do saber. Na verdade, as 

funções identitárias são funções que se caracterizam por definir a realidade e 

permitem salvaguardar a especificidade dos grupos. Além desta função cognitiva de 

compreender e explicar, também têm a função de enquadrar os indivíduos e os grupos 

no seu campo social, contribuindo para a construção de uma identidade social e 

pessoal perfeitamente compatível com o sistema de normas e valores determinados 

pelo contexto social e histórico. A representação social do grupo demonstra uma 

sobrevalorização de algumas características, cuja meta é acima de tudo salvaguardar 

a imagem positiva do grupo ao qual pertencem. Desta forma, as representações 

sociais irão definir a identidade e desempenham um papel importante no controlo 

social exercido pela colectividade de cada um dos seus membros em particular no 

processo concreto de socialização por parte do indivíduo. Todavia, as funções de 

orientação, caracterizam-se como sendo um guia para os comportamentos e para as 

práticas. As representações sociais, enquanto atribuem significados à realidade, 

constituem uma orientação para a acção. A função de orientação de condutas, resulta 

essencialmente de três factores determinantes: as representações que intervêm 

directamente na definição da finalidade da situação, as representações prescritivas de 

comportamentos ou de práticas e as representações definidoras do que é licito, 

tolerável ou inaceitável em determinado contexto social. As funções justificadoras 

permitem determinar comportamentos e tomadas de decisão, permitindo aos 

indivíduos explicarem e justificarem as suas condutas numa determinada situação. As 

representações sociais, entre grupos, apresentam como função fundamental justificar 

os comportamentos tidos perante outros grupos sociais. Desta forma, a representação 

social tem como função justificar a diferenciação social permitindo assim aos 

estereótipos manter a distância social entre os diversos grupos.  

Podendo-se entender que a representação social é uma forma de pensamento 

social, um produto da socialização, está implícito que este tipo de representação se 

centra essencialmente em objectos sociais, constrói-se a partir de uma forma social e 

desempenha um papel regulador da interacção no seio do grupo, onde se insere. 
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Os indivíduos, nas suas relações interpessoais, têm em consideração a 

imagem que deixam transparecer para os outros, para a sociedade, ou seja, tentam 

realçar valores que sabem à partida serem aceites pela sociedade. Desta forma, um 

indivíduo esforça-se por conseguir um conceito ou uma imagem satisfatória de si 

próprio. 

Cada indivíduo pode pertencer simultaneamente a vários grupos, podendo 

partilhar diferentes processos de interacção social, comunicar e organizar 

comportamentos de forma adaptativa, em função dos diversos contextos e do papel 

que desempenha em cada grupo. 

O facto de cada indivíduo ser em simultâneo membro de vários grupos 

contribui para que as relações interpessoais tenham em consideração a imagem que 

transmite aos restantes membros do grupo. 

Para Zavalloni, citado por Amâncio (1993), o conceito de grupo surge 

associado a um conjunto de elementos que contribuem para a identificação dos seus 

membros. Esta dimensão social da identidade estabelece a ligação entre o psicológico 

e o sociológico, uma vez que receber uma identidade é um fenómeno que deriva da 

dialéctica entre o indivíduo e a sociedade. 

“O conceito de identidade não se baseia unicamente na representação que os 

indivíduos fazem dos seus papéis, uma vez que as representações sobre os grupos de 

pertença e as suas posições sociais também contribuem para a percepção do eu”. 

(Amâncio, 1993, 305) 

As características do grupo de pertença de um indivíduo vão adquirir 

significado quando relacionadas com a percepção de diferenças em relação a outros 

grupos e à atribuição de valor a essas diferenças. Integrado o processo de 

socialização, a percepção destas diferenças de valor, entre o seu grupo e os demais, 

conduz ao sentimento de pertença ao grupo e à identidade social. 

A teoria da identidade, segundo Vala (1993), integra as bases para o 

entendimento da formação simbólica dos grupos. Consequentemente, as 

representações sociais, como sistema de referência no plano das organizações dos 

comportamentos humanos, desempenham um papel essencial nas relações entre os 

grupos, enquanto formações decorrentes de processos cognitivos e simbólicos 

contribuindo, para a construção da identidade social. 

Ser social é ter identidade pessoal por meio da pertença a um grupo de 

referência. A identidade social de um indivíduo, enquanto conhecimento que este 

possui de que pertence a determinados grupos sociais, juntamente com o significado 

emocional e de valor que atribui a essa pertença, só pode definir-se pelas 

categorizações sociais que determinam o meio social do indivíduo no seu grupo. 
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Quando nos referimos a uma representação social, está implícita a 

identificação do sujeito social dessa representação, o que implica que na distinção de 

um grupo social se associam as normas e as representações, que diferenciam esses 

grupos. 
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2 – ENFERMAGEM: DO PASSADO AO PRESENTE 

 

 

 A prática dos cuidados de Enfermagem fizeram o seu trajecto evolutivo ao 

longo dos anos mas assentaram num ponto fundamental, o cuidado do outro. 

 

 “O exercício profissional da Enfermagem centra-se na relação 
interpessoal de um enfermeiro e uma pessoa ou de um enfermeiro e um 
grupo de pessoas (família ou comunidades)”, (OE, Conselho de 
Enfermagem, 2001, 8). 

 
 Deve, desta forma, o enfermeiro centrar a sua intervenção na pessoa, que 

pretende cuidar nunca descurando a família e/ou a comunidade. 

 
“Assim, no âmbito do exercício profissional, o enfermeiro distingue-se 
pela formação e experiência que lhe permite compreender e respeitar os 
outros numa perspectiva multicultural, num quadro onde procura abster-
se de juízos de valor relativamente à pessoa utente dos cuidados de 
Enfermagem” (OE, Conselho de Enfermagem, 2001, 8). 
 
Os cuidados de Enfermagem devem ser optimizados tendo em conta as 

necessidades apresentadas pelo parceiro – alvo de cuidados. 

 
“A acção de Enfermagem situa-se, por um lado, em relação a tudo que 
melhora as condições que favorecem o desenvolvimento da saúde, com 
vista a prevenir, a limitar a doença e por outro em relação a tudo que 
revitaliza alguém que está doente” (Collière, 2002, 285). 

 

 

2.1. – Uma breve história do percurso profissional 

 

 

A Enfermagem, é não só, uma arte clínica, surgindo como uma actividade de 

cuidar, mas também é uma ciência cujo objecto formal é o “cuidado do ser humano”, 

individualmente, na família ou em comunidade, de modo integral e holístico, permitindo 

o desenvolvimento das suas actividades de forma mais independente possível. 

A intersecção entre a filosofia, a ciência e a tecnologia são as bases essenciais 

para a emergência do conhecimento, que fundamenta o cuidado de Enfermagem 

(Tomey et al., 2003). 
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A abordagem filosófica conduz-nos à questão existencial da existência humana 

em contraponto com a lógica responsável pela axiomatização, como sendo a ciência e 

a técnica, enquanto que, a ética surge como reflexão da conduta humana intrínseca na 

evolução do Homem e a sociedade em que este se insere (Tomey et al., 2003, 3-13).  

Apesar de Florence Nightingale, há mais de um século, ter começado a 

escrever sobre Enfermagem, só há algumas décadas muitos enfermeiros começaram 

a desenvolver ideias e a escrever alguns modelos conceptuais de Enfermagem, na 

tentativa de identificar os conceitos que consideravam únicos na Enfermagem. 

O cuidado é uma parte integrante da vida, podendo-se afirmar que nenhum ser 

humano é capaz de sobreviver sem cuidado. Historicamente, o Homem sempre teve a 

necessidade de cuidar, não somente dos seres humanos, mas também de tudo quanto 

contribui para sua sobrevivência.  

Donahue (1996) refere que foi a protecção materna instintiva que se destacou 

no processo de cuidar, sendo considerada por historiadores e antropólogos como a 

primeira forma de manifestação no Homem do cuidado. 

Neste caminhar, nos primeiros séculos do período cristão, as práticas de 

cuidado sofreram profundas mudanças pois, num período marcado pela devastação e 

guerras, o cuidado ao próximo abarca um sentimento de afecto, preocupação, 

solidariedade e responsabilidade. É importante ressaltar que esse movimento religioso 

e social contribui de forma decisiva para o desenvolvimento da Enfermagem. Assim, a 

partir de aparecimento das ordens religiosas e, em razão da forte motivação que 

induzia as mulheres para a caridade, protecção e assistência aos doentes, a 

Enfermagem surge como uma prática empírica, desvinculada do conhecimento 

científico (Geovanini, 1995). 

A evolução na Enfermagem, tal como noutras profissões, tem ocorrido em 

diferentes contextos de mudanças filosóficas, sócio-culturais, tecnológicas, políticas e 

económicas. 

No início do século XX, observava-se a tecnicidade centrada na doença, 

evoluindo-se para uma corrente de valorização da relação, entre quem presta e quem 

recebe cuidados e para uma corrente orientada para o desenvolvimento moral. 

Actualmente, a formação em Enfermagem, ao nível do ensino superior, procura 

desenvolver competências que lhes permitam conhecer melhor a pessoa e ter uma 

intervenção terapêutica a nível individual e familiar. 

A procura da especificidade em Enfermagem sempre se efectuou em torno de 

dois eixos essenciais: um relacionado com a necessidade de um conhecimento e 

saberes técnico e científicos próprios e outro relacionado com a exigência de 

competências relacionais, consideradas como fundamentais. 
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Nos finais do século XIX e princípios do século XX, com as descobertas da 

física e da química, a Medicina passou a fazer recurso de tecnologias mais complexas 

para diagnosticar e tratar doenças. A concepção dos cuidados foi, então, modificada, 

passando o médico a delegar tarefas de rotina na enfermeira (auxiliar do médico). 

Nesta época, o principal valor pelo qual a enfermeira se regia era a obediência: servir 

os médicos, os doentes e a instituição. Concomitantemente, deveria trabalhar com 

zelo e dedicação, espírito de sacrifício e caridade pelo doente, bem como dedicação e 

respeito pelo médico (que detinha o saber, decidia, controlava e ordenava). Não era 

esperado que desenvolvesse qualquer espírito crítico, curiosidade ou interrogação 

(Collière, 2002). Segundo Ribeiro (1995), esta perspectiva, que viria a durar até ao 

final dos anos 60, procurava assegurar qualidades que fornecessem garantias de uma 

obrigação moral ou dever de serviço, fundamentados numa vocação semelhante à 

religiosa. 

Nas décadas de 70 e 80 do século XX, com o avanço tecnológico da Medicina, 

surge uma nova ideologia de profissionalismo, baseada na competência técnica. O 

enfermeiro adquire conhecimentos, de fonte médica, e desenvolve capacidades 

técnicas. A tecnicidade passa a ser um objectivo da sua formação, uma via de 

acessibilidade ao conhecimento médico e, também, uma compensação para a 

servidão nos cuidados dos doentes (Collière, 2002). 

Em Portugal, a valorização da vertente técnica surgiu numa fase em que 

ocorreram grandes alterações sócio-políticas, o que conduziu a uma crítica e 

desvalorização da abordagem tradicional da formação do carácter, identificado como 

vocação religiosa, sem se encontrar um quadro de valores sólido que constituísse uma 

alternativa (Ribeiro, 1995). 

Como refere Ribeiro (1998), este período de reacção ao tipo de ensino 

tradicional e moralista constituiu-se num vazio perigoso, quando se admitia ser 

possível educar ou prestar cuidados de forma isenta. O enfermeiro deveria preocupar-

se apenas com verdades e factos, actuar de forma distante e sem se envolver, ser um 

técnico competente e as suas acções serem neutras em relação aos valores. Nesta 

fase, não se falava explicitamente em obediência, humildade ou submissão. Mas 

verificou-se que os enfermeiros continuaram a não tomar parte activa nas decisões em 

saúde. Era percepcionado pelos doentes, enfermeiros e estudantes que, a este grupo 

profissional, não competia tomar decisões e, por isso, também não lhes deveriam ser 

exigidas grandes responsabilidades. 
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No final dos anos 80 do século XX, quer ao nível da formação, quer ao nível da 

prática, começa a falar-se de valores como a humanização dos cuidados no hospital, a 

autonomia de Enfermagem, deveres e direitos dos enfermeiros e dos doentes, mas 

com pouca tradução em acções concretas assumidas na prática dos cuidados. 

Nos anos 90 do século passado, o aumento da complexidade das situações 

com que os enfermeiros se deparam na prática, confronta-os com dilemas de 

dificuldade crescente e que fazem apelo para tomadas de decisão cada vez mais 

exigentes. Aqui, torna-se pertinente a formação para o desenvolvimento e centrada 

nos valores que orientam a prestação dos cuidados. Foi igualmente na década de 90 

que surgiu, entre nós, um grande esforço para autonomizar a profissão, com uma 

grande produção teórica em Enfermagem, analisando-se e aprofundando-se várias 

teorias e modelos de acção e das práticas dos cuidados. 

A publicação do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (D.L. 

nº 191/96 de 4 de Setembro) aponta para princípios de actuação fundamentados 

numa moral de cooperação e respeito mútuos, baseados na igualdade, na 

reciprocidade, nas relações humanas e no acordo ou contratos sociais. 

As condições para a consolidação da autonomia responsável da profissão de 

Enfermagem, ficam definitivamente estabelecidas quando, em 1998, é criada a Ordem 

dos Enfermeiros (Lei nº 104/98 de 21 de Abril). De entre as atribuições da Ordem dos 

Enfermeiros, poder-se-ão salientar: a promoção e a defesa da qualidade dos cuidados 

de Enfermagem, a regulamentação e controlo do exercício da profissão de enfermeiro 

e assegurar o comprimento das regras da ética e deontologia. 

A tradicional imagem da “boa enfermeira” é, assim, actualmente questionada, 

uma vez que a percepção que as enfermeiras tinham do seu papel foi 

progressivamente colocada em causa. Desde Florence Nightingale que se verificou 

um desenvolvimento extraordinário dos cuidados de Enfermagem e, os enfermeiros 

sabem, cada vez mais, atribuir a si próprios a identidade profissional. 

A Enfermagem, numa perspectiva recente, tem sido alvo de várias tentativas 

de definição, com o objectivo de poder articular de forma clara os papéis e as funções 

do profissional de Enfermagem. Contudo, apesar da evolução das definições de 

Enfermagem, não existe uma só definição universalmente aceite. Como nos refere 

Henderson, “apesar do feito de gerações de enfermeiras em tentar defini-la, «a 

natureza da Enfermagem» continua uma incógnita” (Henderson 1994, 7). 
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A Declaração de Posição do “International Council of Nurses” (2004) refere que 

o âmbito da prática não se limita a determinadas tarefas, funções ou 

responsabilidades, mas inclui, igualmente, a prestação de cuidados directos e a 

avaliação dos seus resultados, a defesa dos doentes e da saúde, a supervisão e a 

delegação noutros, a direcção, a gestão, o ensino, a investigação e a elaboração de 

uma política de saúde para os sistemas de cuidados de saúde. Como o âmbito da 

prática é dinâmico e responde às necessidades de saúde, ao desenvolvimento do 

conhecimento e aos avanços tecnológicos é preciso um exame periódico para 

assegurar continua coerência com as necessidades actuais e favorecer os melhores 

resultados de saúde. 

A Enfermagem é, portanto, uma profissão caracterizada por um processo 

sistemático de desenvolvimento, profundamente envolvida na identificação de uma 

base de conhecimentos próprios. Nessa identificação, inúmeros conceitos, modelos e 

teorias, específicos de Enfermagem, têm sido reconhecidos, definidos e 

desenvolvidos. Isto permite melhorar a prática mediante a descrição, explicação, 

predição e controlo dos fenómenos, conduzindo à autonomia profissional, pois orienta 

as funções assistenciais, docentes e de investigação. 

A Enfermagem tem-se desenvolvido nos últimos anos, acompanhando a 

evolução dos tempos, da doença e do cuidar, e tem como base as teorias de 

Enfermagem que são essenciais para explicar e compreender as práticas da profissão. 

O progresso das teorias de Enfermagem teve influências de várias autoras que 

contribuíram em grande escala com os seus modelos teóricos para fundamentar as 

práticas, proporcionando a sua sistematização, garantindo assim, a partilha de uma 

linguagem comum e conceitos idênticos relativamente às definições do cuidado de 

Enfermagem, saúde, pessoa, doença e ambiente, conceitos que dão corpo à profissão 

de Enfermagem (Tomey et al., 2003). 

Virgínia Henderson foi uma das pioneiras a tentar clarificar a natureza da 

Enfermagem assim como a sua definição. Com essa finalidade afirmou em 1969, que 

a função única de Enfermagem é ajudar o indivíduo, doente ou sadio, na realização 

das actividades que contribuem para a saúde ou a sua recuperação (ou para a morte 

pacífica) que o próprio executaria sem ajuda se tivesse força necessária, vontade ou 

conhecimento. E fazer isto de tal forma a ajudá-lo a ganhar independência tão 

rapidamente quanto possível. (Roper et al., 1995, 16). 
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 Os modelos de Enfermagem funcionam como instrumentos para aumentar a 

análise dos conceitos que contribuem para a compreensão do conhecimento de base 

exigido para a prática de Enfermagem. No entanto, para Orem uma das suas 

preocupações era a “ausência de uma estrutura organizativa para o conhecimento de 

Enfermagem”. (Roper et al., 1995, 14). 

 Actualmente, regra geral, todos os modelos de Enfermagem especificam o que 

se entende por processo de Enfermagem, visto que é consensual que o exercício de 

Enfermagem deve assentar numa abordagem lógica e científica, a fim de avaliar, 

planear, implementar e desenvolver a prática de Enfermagem. No final deste 

processo, o profissional avalia os cuidados e o processo poderá realizar-se em espiral 

se os resultados não foram concebidos de acordo com os objectivos traçados 

inicialmente, até se garantir a qualidade de um serviço prestado.  

 
“Na sua essência a Enfermagem visa continuamente cuidar o ser 
humano, (…), pois como uma profissão empenhada no acompanhamento 
individualizado, (…) para que possa dar resposta às solicitações em 
saúde dos indivíduos e comunidade, exigem-se conhecimentos 
científicos, técnicos, relacionais e éticos. Dai que o seu trabalho seja 
complexo, específico e ao mesmo tempo disperso” (Borges, 2004, 263). 

  
A esta estrutura de conhecimento não é alheia à pretensão de compreender 

todos os fenómenos sociais subjacentes ao exercício da prática de Enfermagem. 

Desta forma, o enfermeiro tem a necessidade profissional de conhecer e entender 

estes fenómenos, daí a relevância de saber qual a sua representação na hierarquia 

social na sociedade em que estão inseridos. 

 A Enfermagem, como profissão nasceu da base do respeito pelas prescrições 

médicas em obediência e mera colaboração e partilha de saberes médicos. Desde 

1946, data da sua legalização, ou seja, da sua definição como profissão que a 

Enfermagem tenta emergir, mas passa sempre a sua imagem associada à classe 

médica, circunscrita à subserviência e obediência hierárquica às prescrições médicas 

(Barcelos, 2005, 33). 

 A Enfermagem caminhou, ao longo dos anos, como um saber empírico, um 

conhecimento passado, de geração para geração, baseado no erudito saber popular. 

Todavia e volvidas alguns anos, a profissão adquiriu autonomia de intervenção e 

acção perante os actores. 

 “No último século, a Enfermagem, começou a dar grande ênfase à prática, [no 

Século XX] as enfermeiras trabalharam no sentido do desenvolvimento da profissão no 

que foi visto como épocas históricas de sucesso” (Tomey et al., 2003, 4). 
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Assim sendo, os enfermeiros, muitas das vezes tem de decidir tendo em conta 

as representações sociais subjacentes às situações, podendo estas ser de conflito ou 

não, onde desta forma se torna imprescindível o estudo e compreensão das práticas e 

dos objectos sociais a que os enfermeiros se relacionam na sua prática diária. 

Os enfermeiros, envoltos no seu crescimento, têm dado cada vez mais ênfase 

ao acessório da prática do cuidar que, 

 
“são os vários meios, mais ou menos específicos, de um grupo de profissionais 
que servem de suporte à acção de cuidar. Esses meios são de naturezas 
diversas e variadas e dependem tanto dos aspectos técnicos como dos 
aspectos científicos, educativos, organizacionais…” (Hesbeen, 2000, 66). 
  
Esquecendo muitas vezes da essência da prática do cuidar, algo que é único e 

próprio da profissão de Enfermagem, sendo:  

 
“ (…) que permite prestar cuidados a uma pessoa, é a relação 
interpessoal de um beneficiário de cuidados, que precisa de ajuda, e de 
uma pessoa prestadora de cuidados que tem por missão ajudar, e isso 
numa situação de vida em que o prestador de cuidados é chamado a 
intervir” (Hesbeen, 2000, 66). 

  
Neste sentido, a Enfermagem tem necessidade de se afirmar pela 

diferenciação dos demais profissionais nos cuidados que presta, assim como nos diz 

Hesbeen (2000, 67): 

 
“ (…) os cuidados de Enfermagem são a atenção particular prestada por 
uma enfermeira ou por um enfermeiro a uma pessoa e aos seus 
familiares – ou a um grupo de pessoas – com vista a ajudá-los na sua 
situação, utilizando, para concretizar essa ajuda as competências e as 
qualidades que fazem deles profissionais de Enfermagem. Os cuidados 
de Enfermagem inscrevem-se assim numa acção interpessoal e 
compreendem tudo o que as enfermeiras e os enfermeiros fazem, dentro 
das suas competências, para prestar cuidados às pessoas”. 
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2.2. – Necessidade de uma identidade 

 

 

O estudo das teorias de Enfermagem, como defende Tomey (1989), ajuda no 

desenvolvimento da capacidade analítica, oferece linhas orientadoras de raciocínio, 

esclarece os valores e determina os objectivos da prática, da educação e da 

investigação no campo da Enfermagem. 

Tendo tudo isto em consideração, torna-se imperativa a análise das teorias de 

Enfermagem, e das respectivas teóricas, que não foram mais do que enfermeiras, com 

uma visão singular da profissão, e cujas concepções emergiram da prática e para a 

prática, moldando-a e transformando-a naquilo que ela hoje é e representa nas 

diferentes sociedades.  

Virgínia Henderson, a partir de necessidades sentidas na sua prática 

profissional, foi uma das enfermeiras pioneiras na tentativa de definir o que é 

Enfermagem e quais as funções dos enfermeiros.  

Henderson considera o doente como um indivíduo que requer ajuda com o 

objectivo de atingir a sua independência. Contempla a prática de Enfermagem 

independente da Medicina e reconhece a sua interpretação da função da enfermeira 

como uma síntese de muitas influências. O seu modelo conceptual está baseado no 

trabalho de Thorndike (que dirigiu estudos de investigação acerca das necessidades 

fundamentais dos humanos), na sua experiência formativa e profissional como 

enfermeira de reabilitação, de psiquiatria, de pediatria e de saúde comunitária e como 

docente de Enfermagem. Henderson compreendeu que estar doente “não é mais do 

que um estado de doença” e que as necessidades mais fundamentais não se 

satisfazem nos hospitais. 

A autora destacou a arte da Enfermagem. Identificou catorze componentes das 

funções de Enfermagem e defende que estes correspondem às necessidades 

biológicas, psicológicas, sócio-culturais e espirituais do ser humano. Contribuições 

suas são o desenho das funções autónomas de Enfermagem, o acentuar as metas de 

interdependência para o doente e a criação de conceitos de auto-ajuda que 

influenciaram outras teóricas. O modelo conceptual de Henderson é uma filosofia de 

Enfermagem. 
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A partir da necessidade dos enfermeiros, no sentido de clarificarem a 

especificidade dos serviços que prestam à comunidade, desenvolveu-se a motivação 

de alguns teóricos de Enfermagem para elaborarem modelos conceptuais para a sua 

profissão (Kérouac et al., 1996). Estas concepções de Enfermagem, que têm orientado 

a profissão de Enfermagem, desde Florence Nightingale, são essenciais para a 

compreensão da natureza dos cuidados de Enfermagem, a fim de descobrir ou 

redescobrir a riqueza de um pensamento, embora que não seja, ainda, reconhecido 

socialmente o seu valor. 

Desde há alguns anos tem-se insistido muito na importância de destacar a 

natureza dos cuidados. Entre outras coisas, isto significa comunicar o conteúdo e o 

alcance do acto de cuidar, aumentar a tomada de consciência no que respeita ao seu 

significado e, também, divulgar e tornar acessível o pensamento que fundamenta 

esses ditos cuidados. 

Os modelos conceptuais de Enfermagem orientam, não só a prática dos 

enfermeiros, proporcionando uma descrição, por exemplo dos objectivos que 

perseguem ou das actividades de cuidados, mas também servem como guia para a 

investigação, formação e gestão dos cuidados de Enfermagem. Servem para definir os 

fenómenos em Enfermagem, precisar os elementos essenciais da formação dos 

enfermeiros, bem como as actividades de cuidados e as respectivas consequências 

que destes se esperam para a gestão dos cuidados. Reflectem, igualmente, as 

realidades e ideais no momento concreto do desenvolvimento da disciplina de 

Enfermagem. 

Segundo Tomey (1989), um modelo é uma ideia que se explica através de 

visualização física ou simbólica. Os modelos podem utilizar-se para tornar mais fácil o 

pensar nos conceitos e as relações que existem entre eles ou para delinear o 

processo de investigação. 

Os modelos conceptuais, que são precursores para a elaboração de teorias de 

Enfermagem, oferecem uma perspectiva única a partir da qual os enfermeiros podem 

desenvolver os conhecimentos para a sua prática (Fawcet, citado por Kérouac et al.., 

1996). Segundo Adam (1994), modelo conceptual é, então, uma imagem mental, uma 

forma de representar a realidade, isto é, uma maneira de conceber a profissão. 

Segundo as suas bases filosóficas e científicas podemos agrupar as 

concepções de Enfermagem em seis escolas: a escola das necessidades, da 

interacção, dos efeitos desejados, todas orientadas para a pessoa e as escolas do ser 

humano unitário e do cuidado, caracterizadas por uma abertura para o mundo 

(Kérouac et al., 1996). 
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Kérouac et al. (1996) fazem o estudo da evolução das escolas de pensamento 

em Enfermagem, observando que essa evolução se tem relacionado com a 

predominância das ideias e valores inerentes a uma determinada época, admitindo a 

coexistência de ideias de diversos paradigmas na actualidade. 

Paradigma deve ser entendido como um diagrama conceptual, uma ampla 

estrutura para organizar a teoria (Tomey, 1989), ou seja, um conjunto de valores, 

crenças, leis, princípios, metodologias e respectivas formas de aplicação. 

A disciplina de Enfermagem, enquanto tal, passou por três paradigmas: 

categorização, integração e transformação (Kérouac et al., 1996). 

O paradigma da categorização poder-se-á localizar no século XIX, quando se 

começaram a identificar alguns agentes patogénicos e a estabelecer relação entre 

estes e algumas doenças. 

Este paradigma perspectiva os fenómenos de forma isolada, não inseridos no 

seu contexto, entendendo-os dotados de propriedades definíveis e mensuráveis. O 

pensamento orienta-se no sentido de procurar um factor causal para as doenças e a 

associação entre essa doença ou a sintomatologia característica. Estas manifestações 

possuem, por sua vez, características bem definidas, mensuráveis e, por isso, 

categorizáveis. 

O órgão do corpo afectado, o diagnóstico, o tratamento e a cura constituem as 

preocupações dominantes. A pessoa é observada de forma fraccionada, não integrada 

e o ambiente é separado da pessoa e fragmentado em físico, social e cultural 

(Kérouac et al., 1996). Pessoa e ambiente surgem como entidades distintas. 

Neste paradigma, poder-se-ão identificar duas orientações distintas na 

Enfermagem: uma orientada para a saúde pública, com medidas de higiene gerais, e 

outra orientada para a doença. Nesta segunda orientação, a pessoa é entendida como 

um todo formado pela soma das suas partes, que são separadas e identificáveis. A 

saúde é entendida como ausência de doença, um estado de equilíbrio desejável. 

Com a evolução técnica e científica, os médicos alargaram os seus horizontes 

e passaram a dispor de tecnologias mais sofisticadas para o diagnóstico e para o 

tratamento. Progressivamente, passam a delegar tarefas de rotina para os enfermeiros 

(auxiliares dos médicos). Os cuidados são, então, dirigidos para problemas, limitações 

e incapacidades das pessoas. Surge, assim, a especialização nas tarefas, que passou 

a fundamentar a prestação dos cuidados. Cada enfermeiro responsabilizava-se pela 

prestação de um cuidado específico a todos os doentes, por exemplo, a administração 

terapêutica, os cuidados de higiene, entre outros. 

Este sistema de prestação de cuidados ainda deixou as suas raízes no sistema 

de cuidados de saúde portugueses, verificando-se ainda em alguns locais. 
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O paradigma da integração surge nos Estados Unidos da América, na década 

de 50, do século XX, no pós-II Guerra Mundial, devido à existência de um elevado 

número de pessoas com diferentes carências.  

Nesta época, verificou-se, igualmente, um incremento notável nas ciências 

sociais, de onde se destacam Maslow, com a teoria sobre a motivação humana, Adler 

com contributos sobre a psicologia individual e Rogers com a terapia centrada no 

utente. Para Kérouac et al. (1996, 10), todos estes autores... “confirmam um 

reconhecimento da importância do ser humano no seio da sociedade”. Toda esta 

evolução social garantiu a diferenciação da Enfermagem e da Medicina. 

O paradigma da integração perspectiva os fenómenos como multidimensionais 

e os acontecimentos como contextuais. Valorizam-se, de igual forma, os dados 

objectivos e os subjectivos. 

Os cuidados de Enfermagem passaram a ter como objectivo a manutenção da 

saúde da pessoa, vista agora em todas as suas dimensões. A enfermeira tinha como 

responsabilidade a avaliação das necessidades de ajuda à pessoa, tomando em 

consideração a sua globalidade. Intervir passou a significar “agir com” a pessoa no 

sentido de responder às suas necessidades. 

A pessoa deixou de ser entendida como um todo formado pela soma das suas 

partes, mas como um todo formado por partes em interacção. A expressão “a pessoa 

como ser bio-psico-sócio-culturo-espiritual” surgiu nesta altura. 

A saúde deixou de significar ausência de doença, mas estas duas entidades 

passaram a ser perspectivadas como distintas, coexistindo uma interacção dinâmica. 

Foram elaborados os primeiros modelos conceptuais de Enfermagem, 

orientados para a pessoa, com o objectivo de definir a prática dos cuidados de 

Enfermagem e para orientar a formação e a investigação (Kérouac et al., 1996). 

“Os modelos conceptuais da escola das necessidades tentaram responder à 

pergunta: «o que fazem as enfermeiras?» ” (Meleis, citado por Kérouac et al., 1996). 

De acordo com estes modelos, o cuidado centra-se na independência da 

pessoa e na satisfação das suas necessidades fundamentais, como defende Virgínia 

Henderson, ou na sua capacidade de levar a cabo os auto-cuidados, como refere 

Dorothea Orem. Segundo esta concepção, o enfermeiro substitui a pessoa que, 

durante um determinado período de tempo, não possa realizar, por si mesma, certas 

actividades relacionadas com a saúde e ajuda-a a recuperar o mais rápido possível a 

sua independência e a satisfação das suas necessidades fundamentais ou na 

realização dos seus auto-cuidados. 
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Os principais autores que influenciaram esta escola foram Maslow, com a 

hierarquia das necessidades humanas, e Erikson com as etapas do desenvolvimento 

humano. A pessoa era, então, entendida com necessidades hierarquizadas, sejam as 

fisiológicas e de segurança, sejam as mais complexas como as de pertença, de amor 

e de auto-estima. Quando as necessidades da base estão satisfeitas, surgem outras 

de nível mais elevado. 

 
“Pelo facto de reservar um lugar importante à doença e aos problemas de 
saúde, as concepções da escola das necessidades marcaram a origem 
de um centro de interesse específico da disciplina de Enfermagem ou 
uma orientação para a pessoa” (Kérouac et al., 1996, 28). 

 
Virgínia Henderson, Dorothea Orem e Faye Abdellah foram as principais 

teóricas desta escola. 

O paradigma da transformação surge nos anos 70 e representou a base de 

abertura das ciências de Enfermagem sobre o mundo. Teóricas emblemáticas 

englobadas neste paradigma consideram-se Watson (1988), Rogers (1989, 1992), 

Newman (1992) e Parse (1992). 

Segundo o paradigma da transformação, cada fenómeno é único, mas está em 

interacção com tudo o que o rodeia. Ele é único, no sentido em que não pode em 

qualquer situação parecer-se totalmente com outro. Os fenómenos podem apresentar 

semelhanças mas nunca se parecem completamente.  

 
“Cada fenómeno pode ser definido por uma estrutura, um padrão único; é 
uma unidade global em interacção recíproca e simultânea com uma 
unidade global maior, o mundo que o rodeia” (Kérouac et al., 1996, 13). 

 
Neste contexto, ocorre em 1978 a Conferência Internacional sobre os Cuidados 

de Saúde Primários e a Organização Mundial de Saúde (OMS) elabora a célebre 

Declaração de Alma Ata. Nesta declaração, propõem-se um sistema de cuidados 

baseados numa filosofia em que “Os Homens têm o direito e o dever de participar 

individual e colectivamente no planeamento e implementação de medidas de 

protecção sanitárias que lhes são destinadas” (Declaração de Alma Ata, citada por 

Kérouac et al., 1996, 13). Aqui, reconhece-se às pessoas a capacidade e a 

possibilidade que têm para serem agentes e parceiros nas decisões de saúde, que lhe 

dizem respeito e que anteriormente eram da exclusiva responsabilidade dos técnicos 

de saúde. Este paradigma vê a pessoa como um ser maior do que a soma das suas 

partes, em múltiplas dimensões, indissociável do universo.  
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A saúde deixa de ser observada como um estado estável ou uma ausência de 

doença, para ser concebida como um valor e uma experiência vivida, segundo a 

perspectiva de cada pessoa, e englobando a unidade “ser humano – ambiente”. 

A teoria geral dos sistemas, de Von Bartalanffy, foi uma das que mais 

contribuiu para esta visão. Esta teoria concebe o ser humano como um sistema 

composto por vários subsistemas em interacção permanente. Em resultado desta 

sistemática interacção de sistemas, cada fenómeno que ocorre deixa de se poder 

apontar como ponto de partida ou de chegada.  

Imbuídos desta perspectiva, os cuidados de Enfermagem visam manter o bem-

estar, tal como a pessoa o define. A pessoa e o enfermeiro são parceiros nos cuidados 

individualizados (Kérouac et al., 1996). A intervenção de Enfermagem significa “ser 

com” a pessoa, acompanhá-la nas suas vivências de saúde, no seu ritmo e segundo o 

caminho que ela própria decide percorrer. O enfermeiro advoga o doente, 

posicionando-se a seu lado, colocando-o acima da instituição. O enfermeiro ao 

garantir todos os cuidados requeridos por uma pessoa, co-responsabiliza-se com ela 

no processo de cuidados, adquirindo verdadeiro significado o processo inter-relacional 

entre enfermeiro – doente. 

Henderson construiu a sua concepção de Enfermagem em 1955 e que dita o 

seguinte:  

 
“A Enfermagem, basicamente é o auxilio ao individuo (enfermo ou em 
boas condições) na realização daquelas actividades que favorecem a 
saúde ou a sua recuperação/ ou a morte tranquila) que ele faria sozinho 
caso tivesse a força, a vontade ou o conhecimento necessários (…) 
contribuição da Enfermagem a de auxiliar a pessoa a tornar-se 
independente (…) o mais breve possível” (George, 1993, 62, citando 
Virgínia Henderson). 

 

Esta concepção foi evoluindo e resultou numa definição de Enfermagem em 

termos funcionais: 

 
“A função exclusiva do profissional de Enfermagem é a de auxiliar o 
indivíduo, enfermo ou sadio na realização das actividades que contribuam 
para a saúde ou para a sua recuperação (ou para a morte pacifica), que 
ele realizaria sem o auxílio se tivesse a força, o desejo ou o 
conhecimento necessários. E fazer isso de uma forma que ele adquira a 
independência tão rapidamente quanto possível”. (George, 1993, 63, 
citando Virgínia Henderson). 
 

 A Enfermagem, como qualquer outra área do conhecimento ou actividade 

humana, possui um conjunto de ideias e modos de actuação, que constitui o saber em 

que se baseia a sua prestação de serviços à sociedade. 
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 Durante muitos anos, a Enfermagem teve uma orientação dirigida para o 

enfrentar circunstâncias imediatas, de modo espontâneo, intuitivo e tradicional. O tipo 

de conhecimento adquirido tem sofrido mudanças, ao longo dos anos, devido à 

influência de factores externos, como o desenvolvimento das ciências, guerras 

mundiais, reivindicação dos direitos da mulher, entre outros, o que conduz os 

enfermeiros à reflexão e acção sobre a sua situação profissional e a profissão inicia a 

sua escalada evolutiva. 

 Na década de 50, surgiram muitas questões relacionadas com o modo de agir 

tecnicamente orientado, passando-se a enfatizar a aplicação de princípios científicos 

nos procedimentos. Nessa altura, manifesta-se a necessidade de desenvolver um 

corpo de conhecimentos específicos que pudesse conferir identidade e autonomia à 

profissão. A partir daqui, a Enfermagem investe tempo e esforços no desenvolvimento 

de teorias, modelos e marcos conceptuais, visando direccionar a prática profissional e 

estabelecer as bases do seu conhecimento. 

A disciplina de Enfermagem, enquanto tal, passou por três paradigmas: 

categorização, integração e transformação. O modelo conceptual de Enfermagem de 

Virgínia Henderson, a teórica em análise neste trabalho, insere-se no paradigma da 

integração. De acordo com este modelo, o cuidado centra-se na independência da 

pessoa e na satisfação das suas necessidades fundamentais. Segundo esta 

concepção, o enfermeiro substitui a pessoa que, durante um determinado período de 

tempo, não possa realizar por si própria certas actividades relacionadas com a saúde 

e ajuda-a a recuperar o mais rápido possível a sua independência e a satisfação das 

suas necessidades fundamentais. 

 Antes de avaliar a teoria de Enfermagem de Virgínia Henderson, é necessário 

compreender que a sua intenção não era desenvolver uma teoria definitiva de 

Enfermagem.  

 Pelo contrário, desenvolveu um conceito pessoal de definição no sentido de 

clarificar o que considera que é a função particular de Enfermagem.  

 Afirma, Henderson,  

 
“a minha interpretação da função de Enfermagem é a síntese das minhas 
influências, algumas positivas, outras negativas...devo deixar claro que 
não espero que todo o mundo esteja de acordo comigo. Melhor urgiria a 
que cada enfermeira desenvolvesse os seus próprios conceitos” 
(Henderson, citada por Tomey, 1989, 74). 
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 A definição de Henderson pode ser considerada como uma grande teoria ou 

uma filosofia dentro da etapa paradigmática do desenvolvimento das teorias de 

Enfermagem. O seu conceito é descritivo e de fácil leitura, pois está descrito em 

termos de linguagem comum. 

 Dado que não teve a intenção de desenvolver uma teoria, não desenvolveu 

afirmações teóricas inter-relacionadas ou definições operativas suficientes, para que a 

teoria seja susceptível de verificação. Contudo, é possível fazê-lo. 

 O conceito de Henderson é complexo, ainda que simplista. Contém muitas 

variáveis e diversas relações descritivas e aclaratórias. Não está associada a 

organizações estruturais dentro de um marco teórico para fomentar a simplicidade. As 

catorze necessidades básicas parecem simples, tal como estão formuladas, mas 

tornam-se complexas quando se dá uma alteração de uma necessidade e se 

consideram todos os parâmetros relativos a esta. 

 A generalização está presente na definição de Henderson, uma vez que é de 

amplo alcance. Tem a intenção de incluir a função de todos os enfermeiros e todos os 

doentes em distintas inter-relações e interdependências. 

 A perspectiva de Henderson levou ao fomento de novas ideias e ao 

desenvolvimento conceptual posterior por parte de outros teóricos. Referiu-se à 

importância da independência da Enfermagem de outros ramos do cuidado em saúde 

e, ao mesmo tempo, à interdependência entre elas. Exerceu influência sobre o 

desenvolvimento de planos de estudos para enfermeiros e deu uma enorme 

contribuição para a investigação na prática clínica. 

 Todo este processo conduz que nos questionemos sobre o caminho da 

Enfermagem e se o percurso percorrido, agora em visão retrospectiva, foi o mais 

acertado. Certamente que sim, foi o melhor caminho possível, pois a Enfermagem 

evoluiu, apesar de avanços e retrocessos estratégicos ao longo da nossa linhagem. 

Os enfermeiros profissionais têm um conceito subjacente à sua prática de cuidados, 

os conhecimentos inerentes à profissão, as competências requeridas para o 

desempenho da sua prática e sem nunca esquecer as fulcrais qualidades humanas 

necessárias a quem cuida do próximo sem muitas vezes sequer saber o que o espera. 

O cuidar emergiu com a essência do ser e prevalece no cuidado de Enfermagem. 
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2.3. – Ser enfermeiro: Competências e qualidades 

 

 

Qualquer que seja a sua área de prestação de cuidados, o enfermeiro deve 

estar sempre em condições de explicar qual o serviço que presta à sociedade e 

determinar o que lhe é específico, o objecto da sua profissão, finalidade da sua 

actividade, o seu papel, as dificuldades inerentes ao utente, a natureza da sua 

intervenção, bem como as suas consequências. 

A integração de todas estas definições constitui uma representação mental da 

Enfermagem também designada por modelo conceptual dos cuidados de Enfermagem 

e que, segundo Phaneuf (1993), corresponde ao primeiro elemento da competência. 

O segundo elemento da competência é na opinião da autora acima referida, os 

conhecimentos específicos que servem de base aos cuidados de Enfermagem. Ao 

longo da sua formação académica, o enfermeiro adquire um conjunto de saberes, 

habilidades e atitudes, quer no âmbito específico da Enfermagem, quer das outras 

ciências, que complementam o corpo cognitivo dos saberes de que necessita, 

nomeadamente os que se relacionam com o plano científico, técnico, de relação, ético 

e legal. 

O terceiro elemento de competência é o conhecimento do processo científico. 

Dado que Henderson, citada por Phaneuf (1993), considera um instrumento lógico e 

sistemático de que se serve o enfermeiro. Trata-se, pois, de um instrumento de 

investigação, de análise, de interpretação (diagnósticos de Enfermagem), de 

planificação e avaliação dos cuidados de Enfermagem. Permite ainda um raciocínio 

lógico e sistemático do trabalho do enfermeiro relativamente ao utente, que lhe confere 

rigor científico. 

Como competência suplementar, segundo Henderson, citada por Phaneauf 

(1993), refere-se:  

 A capacidade do enfermeiro aplicar os conhecimentos aos vários níveis de 

intervenção (prevenção primária, secundária e terciária); 

 A relação enfermeiro/ utente. 

 

Os cuidados de Enfermagem são caracterizados por: 

 Implicarem uma interacção entre enfermeiro e utente, família, grupos e 

comunidade; 

 Estabelecerem uma relação de ajuda com o utente; 
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 Utilizarem metodologia científica, que inclui: 

o A identificação dos problemas de saúde em geral e da Enfermagem em 

especial no individuo, família, grupos e comunidade; 

o A recolha e apreciação de dados, sobre cada situação, que se lhe 

apresentam; 

o A formulação do diagnóstico de Enfermagem; 

o A elaboração e a realização de planos para a prestação de cuidados de 

Enfermagem; 

o A execução correcta e adequada dos cuidados de Enfermagem 

necessários; 

o A avaliação dos cuidados de Enfermagem prestados e a reformulação 

das intervenções. 

 Englobarem, de acordo com o grau de dependência do utente, as seguintes 

formas de actuação: 

o Fazer por substituir a competência funcional em que o utente esteja 

totalmente incapacitado; 

o Ajudar a completar a competência funcional em que esteja parcialmente 

incapacitado; 

o Orientar e supervisionar, transmitindo informação ao utente, que visa 

mudança de comportamento para aquisição de estilos de vida 

saudáveis ou recuperação da saúde, acompanhar este processo e 

introduzir as correcções necessárias; 

o Encaminhar, orientando para os recursos adequados, em função dos 

problemas existentes, ou promover a intervenção de outros técnicos de 

saúde, quando os problemas identificados não possam ser resolvidos 

só pelo enfermeiro; 

o Avaliar, verificando os resultados das intervenções de Enfermagem 

através da observação, a resposta do utente, de familiares ou outros e 

dos registos efectuados. 

As representações sociais vão sendo construídas, ao longo dos tempos, e por 

vezes mantêm-se fiéis às suas primeiras concepções, mas também por vezes sofrem 

alterações radicais, alterando por completo o seu primeiro sentido. 

Cada pessoa tem o seu conceito formado acerca dos enfermeiros bem como 

da sua representação social, tentando com isto reflectir e avaliar urgentemente e 

redireccionar objectivos e pensamentos. 
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O enfermeiro é um profissional independente, autónomo, indispensável na 

equipe de saúde, cuja liderança é feita por um médico, apenas por razões de ordem 

histórica e social. Apesar de o assistir (cuidar/tratar) hoje já não ser campo da 

exclusividade da terapêutica médica, a autonomia e interdependência dos espaços de 

saber e acção de ambas as profissões, socialmente ainda é representado pela 

supremacia médica. 

Socialmente, a profissão médica obtém maior relevância em relação a outras 

que possuem a mesma possibilidade de obter os mais elevados graus académicos, 

como é o caso actual da Enfermagem. Logo, não será a possibilidade de obtenção dos 

mais elevados graus académicos que poderá influir na representação que as pessoas 

têm acerca dos enfermeiros. Contudo, sendo a saúde considerada um bem essencial, 

o papel do médico através do diagnóstico e da terapêutica torna-se socialmente mais 

relevante, dado que é este o profissional que mais influi no estado de saúde individual 

e colectivo. 

O valor social da prática da Enfermagem, ou seja, a avaliação da natureza dos 

cuidados prestados ao utente, relativamente à sua qualidade e pertinência, não 

constitui objecto de qualquer estimativa relacionada com a própria prática, no entanto, 

é apreciada em relação à pessoa que exerce essa prática. 

 

 

2.4. – Enfermagem de urgência 

 

 

 Os serviços de urgência, que apresentam cuidados urgentes aos utentes, têm 

sido ao longo dos anos alvo de atenção por parte das várias equipas ministeriais, que 

tutelam a pasta da saúde. Como exemplo mais actual, o novo reordenamento da rede 

de urgências a nível nacional e mais actualmente a redefinição da orientação dos 

doentes urgentes conforme a sua área de residência. 

 A toda esta situação não é alheia a especificidade de que são alvo os cuidados 

mais diferenciados existentes. Desta forma, os enfermeiros têm de se mostrar 

preparados para darem resposta às necessidades populacionais. 

Conforme despacho normativo do Ministério da Saúde, nº 11/2002, “serviços 

de urgência são serviços multidisciplinares e multiprofissionais que têm como objectivo 

a prestação de cuidados de saúde em todas as situações enquadradas nas definições 

de urgência e emergência médicas”. 
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Ainda, segundo o mesmo despacho normativo, “consideram-se situações de 

urgência e emergência médica aquelas cuja gravidade, de acordo com critérios 

clínicos adequados, exijam uma intervenção médica imediata”. 

 
“Os serviços de urgência prestam cuidados a milhões de pessoas por 
ano. A avaliação médica de urgência e o tratamento inicial são feitos de 
acordo com um plano bem definido, o qual tem por base as necessidades 
da comunidade e as capacidades reais de cada hospital” (Sheehy‟s, 
2001, 6). 
 
A Enfermagem de urgência, apesar da sua franca evolução nos últimos 25 

anos, teve a sua génese com Florence Nightingale. Felizmente, estes anos 

capitalizaram o esforço de Florence Nightingale e permitiram a autonomia e afirmação 

da profissão de Enfermagem de urgência. 

Segundo Sheehy‟s (2001, 3),  

 
“a Enfermagem de urgência é a prestação de cuidados a indivíduos, de 
todas as idades, que apresentem alterações da saúde física ou psíquica, 
percepcionadas ou reais, não diagnosticadas ou que necessitem de 
outras intervenções. Os cuidados de Enfermagem de urgência são 
episódicos, primários e, normalmente, agudos. (…) define-se pela 
diversidade conhecimentos, de doentes e de processos de doença.” 

 
Tal como em todo o processo de Enfermagem, na prática da Enfermagem de 

urgência, está subjacente o conjunto de acções sequenciais que lhe dão origem, como 

sendo a avaliação inicial, o diagnóstico, o planeamento, a intervenção ou tratamento e 

a avaliação final dos cuidados prestados ao doente. Pese embora todo este processo 

de Enfermagem esteja subjacente à prática de cuidados, este deve ser mobilizado, se 

bem que correctamente, de uma forma rápida e objectiva, nunca descurando a 

qualidade de cuidados a serem prestados, onde “a sua resolução pode implicar 

cuidados mínimos ou medidas de reanimação, ensino ao doente ou à família, 

encaminhamento adequado e conhecimento das implicações legais” (Sheehy‟s, 2001, 

3). 

Os enfermeiros, que trabalham nos serviços de urgência, têm de estar 

capacitados que os doentes serão cada vez mais exigentes, pois não dependentes 

apenas de uma tecnologia mais avançada, os utentes esperarão encontrar respostas 

humanas capazes de responder às suas necessidades, independentemente de todas 

as restrições impostas pelas administrações hospitalares. Desta forma, estes 

enfermeiros profissionais, capazes e conscientes das suas limitações humanas e 

pessoais, sentirão cada vez mais o apelo do utente que conhece aquele serviço como 

seu único médico esperando uma resposta “sem perda de cuidados de elevada 

sensibilidade” (Sheehy‟s, 2001, 7). 
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Desta forma entenderão os enfermeiros de urgência que serão cada vez mais 

as dúvidas e as dificuldades que irão afectar a sua prática profissional acompanhando 

as modificações do serviços de saúde a proporcionar à comunidade, sendo assim 

desta forma susceptível de surgirem alterações de como a profissão de Enfermagem 

será percepcionada. Pois,  

 
“à medida que a Enfermagem ganha voz activa no processo de tomada 
de decisão, e fala a uma só voz, estas alterações tornam-se 
oportunidades notáveis. Os enfermeiros de urgência devem trabalhar em 
conjunto, com energia e opiniões renovadas, e criar uma nova imagem da 
Enfermagem de urgência” (Sheehy‟s, 2001, 7). 

 
Desta forma, cabe à profissão mas sobretudo aos seus profissionais 

capitalizarem a cada batalha conquistada a virtude de conseguir atingir a excelência 

na prática dos cuidados dirigida ao utente, que se apresenta solicito das nossas 

capacidades de intervenções especializada, dando desta forma resposta às suas 

necessidades. 

 

 
2.5. – O enfermeiro no Serviço de Urgência 

 

 

 O enfermeiro, para trabalhar num serviço de urgência, tem de ser um 

profissional que demonstre competências técnicas inquestionáveis no seu 

desempenho. A Enfermagem de urgência remonta tal como a assumpção da própria 

Enfermagem aos primórdios de Florence Nightingale onde esta atendia os doentes 

urgentes que chegavam do campo de batalha e necessitavam de rápido atendimento. 

Contudo, a imagem do enfermeiro modificou-se ao longo dos tempos deixando de ser 

meramente o prossecutor dos mandamentos médicos e mero executor de tarefas 

dependentes para ser visto como um profissional, que executa as suas actividades de 

forma autónoma baseada numa sequência de conhecimentos clínicos, que estes 

adquiriram.  

O enfermeiro como actuante, actor interveniente cada vez com papel mais 

activo tem de se escudar numa correcta avaliação prévia, que necessita de realizar, 

devendo elaborar correctamente um diagnóstico, fazer um planeamento mental da sua 

intervenção e executar os tratamentos que considera pertinentes e avaliá-los de forma 

critica e construtiva de novos conhecimentos. 
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Estas acções, denominadas de processo de Enfermagem, fazem com que este 

se distinga dos demais profissionais de saúde, que quando é utilizado de forma pronta 

e concisa é fulcral para o normal desenvolvimento e aumento da qualidade dos 

cuidados urgentes que são prestados. 

Todas as acções praticadas pelos enfermeiros de urgência têm sempre 

subjacente um cariz de imprevisibilidade, quer seja face às condições de trabalho 

quer, perante as necessidades evidenciadas pelos utentes e apesar de todas as 

dificuldades que se possam apontar, levam os enfermeiros a fazerem por praticar os 

melhores cuidados, possíveis, se bem que nem sempre sendo os desejados. Muitas 

das vezes os serviços de urgência básica apresentam-se limitados na proporção de 

enfermeiros para desempenhar um óptimo patamar de cuidados ficando, infelizmente, 

ou por um mediano, ou por um suficiente nível de cuidados. 

Estes senãos de ser enfermeiro de urgência tem uma exigência ainda maior 

que se prende com a diversidade e complexidade patológica, que acorre aos serviços 

de urgência, não havendo, como dizer, uma área de especialização, como é cada vez 

próprio de um serviço de internamento, com a especialização dos doentes internados 

por área ou patologia. Desta forma, os enfermeiros que acorrem a esta diversidade 

individual tem de estar preparados para todo o trabalho subjacente, bem como uma 

confrontação constante com a morte e as ameaças, físicas e psicológicas, que pautam 

cada vez mais o dia-a-dia destes enfermeiros. Desta forma, os enfermeiros na 

urgência são vistos como os alicerces de uma fundação, que se espera seja cada vez 

mais sólida e preparada para o futuro, dado que sem estes existiriam funções como a 

prestação de cuidados, a gestão e a investigação que ficariam sem timoneiro. 

 
“O enfermeiro contribui para a cura da doença pelo que os médicos não 
deixam de se felicitar pela boa consciência das suas enfermeiras, pela 
sua habilidade e bem entendido pela sua dedicação. Com a sua 
actuação, o enfermeiro contribui também para o bom desempenho 
médico” (Collière, 2002, 93). 
 
Assim sendo, os enfermeiros procuram fugir à sua imagem desgastada e 

desvalorizada pela sociedade, optando por direccionar os cuidados de Enfermagem 

para o tratamento da doença, deixando, por vezes, esquecida a função de cuidar. 

Todavia num contexto de urgência, o enfermeiro tem de ser mais direccionada para a 

componente de tratamento, assemelhando-se aos cuidados médicos, mas não 

considerando ser uma tentativa de aproximar à imagem valorizada do médico, como 

nos disse Collière (2002), mas sim adquirir um estatuto de maior igualdade e de 

subordinação em relação ao poder evidenciado pela classe médica, mostrando que 
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são profissionais capazes de agir em parceria no melhor interesse do doente/vitima 

alvo dos cuidados a serem prestados. 

Porém, muitas vezes, e com os enfermeiros plenamente conscientes do acto, 

estes apenas estão a contribuir para o aumento do ênfase e preponderância da classe 

médica, dado que os enfermeiros que prestam cuidados de acordo com a satisfação 

das necessidades humanas básicas, proporcionam condições inequívocas para o 

sucesso médico, conferindo-lhes também uma maior visibilidade social, tal como a 

classe de Enfermagem reclama para si. 

Desta forma, os profissionais de Enfermagem têm o dever de se afirmar pela 

diferenciação social na prática de cuidados dado, que são responsáveis por entender 

o doente como um ser único e indivisível e ter a plena consciência, que a prática de 

cuidados de Enfermagem de qualidade implica “(…) agir para que o desejo da 

qualidade seja activado, alimentado e, em consequência, mantido dentro da própria 

prática de cada prestador de cuidados” (Hesbeen, 2001, 153). Assim teremos 

igualmente de entender que a prática não pode ser indissociável dos comportamentos 

e atitudes, mas está também dependente das suas competências, capacidades, 

criatividade e eficácia para atingir cuidados de elevada qualidade. 

Para este efeito, uma prática de cuidados de qualidade está,  

 
“ (…) intrinsecamente ligado à personalidade do prestador de cuidados, à 
sua vida, à sua sensibilidade, às fontes de satisfação ou de inquietação, 
aos seus projectos de vida, às suas esperanças e desilusões” (Hesbeen, 
2001, 154). 
 
Assim sendo, segundo Hesbeen (2001, 52): 

 
“Uma prática de cuidados de qualidade é aquela que faz sentido para a 
situação que a pessoa doente está a viver e que tem como perspectiva, 
que ela, bem como os que a rodeiam alcancem a saúde. Ela requer uma 
atenção particular para com as pessoas, criada pela preocupação com o 
respeito por elas. Ela procede de utilização coerente e complementar dos 
diversos recursos de que a equipa de profissionais dispõe e constitui a 
prova dos talentos destes profissionais. Ela inscreve-se num contexto 
político, económico e organizacional com orientações, meios e limites 
pertinentes e claramente identificados”. 

  
O enfermeiro, como profissional, procura prestar os cuidados com a melhor 

qualidade, possível, não subtraindo o contexto de desempenho das suas 

competências. Desta forma o contexto ou as condições da prática dos cuidados 

devem ser as melhores possíveis, de forma a capacitar e incrementar o nível de 

exigência a ser atribuído aos enfermeiros. 
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PARTE II – DA METODOLOGIA À REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ENFERMEIRO 

DO SERVIÇO DE URGÊNCIA  
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3 – PERCURSO INVESTIGATIVO 

 

 

Seguem-se, então, um conjunto de passos metodológicos que vão desde traçar 

objectivos para dar resposta à finalidade do estudo, passando pela selecção de 

informantes, método de recolha de informação, algumas questões éticas que tivemos 

em consideração, chegando à análise e interpretação de dados, seguindo-se a 

discussão dos mesmos, tendo em conta o enquadramento teórico, terminando com 

algumas sugestões finais. 

 

 

3.1. – Objecto de estudo  

 

 

O interesse pela, “Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica”, 

advém sobretudo do nosso desempenho laboral no Serviço de Urgência de um 

Hospital da Administração Regional de Saúde do Norte, em que no desempenho das 

nossas funções no referido serviço entre o atendimento deste e daquele doente, entre 

situações de maior acalmia ou de grande agitação pela diversidade de utentes que 

procuram este serviço questionamo-nos frequentemente: 

- O que pensam os utentes do enfermeiro? 

- O que representa para o utente a Enfermagem? 

- Será que as expectativas aquando da entrada na urgência foram superadas 

pelo atendimento do enfermeiro? 

- O que é para os utentes o ser enfermeiro? 

- Será que existe diferenciação entre os enfermeiros e os demais 

profissionais de saúde?  

- Quais as qualidades que o utente encontra no enfermeiro? 

- Quais as qualidades que o enfermeiro deveria possuir? 

- O que esperam os utentes dos enfermeiros? 

 

Todas estas questões foram dando forma a uma questão mais centralizadora: 

 

- “Qual a representação social que os utentes do serviço de urgência básica de 

um hospital da Administração Regional de Saúde do Norte têm dos enfermeiros?”; 

questão servirá para nos orientarmos no estudo. 
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Segundo Fortin, o problema de investigação, 

 
“ (…) é uma situação que necessita de uma solução, de um 
melhoramento ou de uma modificação (…) é um desvio entre a situação 
actual, considerada insatisfatória e a situação desejável, sentindo-se 
necessidade de suprir esse desvio” (Fortin, 1999, p. 48). 
 
Assim com a elaboração deste trabalho pretende-se analisar e compreender 

qual a representação, que os utentes de um serviço de urgência básica têm dos 

enfermeiros que lá trabalham.  

Parece pertinente desenvolver este estudo tendo como objectivos, já 

referidos anteriormente que são: 

 Saber qual a representação que os utentes do Serviço de Urgência têm do 

enfermeiro; 

 Perceber se a experiência anterior ou actual situação, condiciona a 

mudança da imagem/ representação do enfermeiro; 

 Identificar aspectos profissionais do enfermeiro de urgência valorizados 

pelos utentes 

 Identificar diferenças que os utentes estabelecem entre os enfermeiros e os 

outros profissionais de Saúde. 

Ao atingirmos estes objectivos pensamos que poderemos contribuir, por um 

lado, para uma melhor compreensão do que pensam os outros daquilo que fazemos, 

e, por outro, julgamos que os resultados deste estudo possam dar contributos para 

que os enfermeiros do serviço de urgência possam “fazer mais e melhor Enfermagem” 

indo de encontro às expectativas dos utentes correspondendo às suas necessidade: 

pratica de uma profissão que dignifique a Enfermagem e o enfermeiro, enquanto 

profissional. 

 

 

3.2. – Caracterização do campo de estudo  

 

 

O Serviço de Urgência básico do Hospital Nossa Senhora da Conceição – 

Valongo, possui todas as características, em Recursos Humanos e de Equipamento, 

previstos no Despacho nº 18459/2006, de 12 Setembro de 2006. 

É assegurado exclusivamente por médicos de clínica Geral, em prestação de 

Serviços, quer por empresas, quer por médicos a título individual. 
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No período das 8:00 horas às 16:00 horas, existe apoio à Urgência pelos 

médicos das especialidades da instituição (Anestesiologia, Cirurgia Geral, Medicina 

Interna, Ortopedia e Psiquiatria). De salientar ainda que são os médicos do Serviço de 

Urgência que asseguram o apoio ao internamento entre as 16:00 horas às 08:00 

horas.  

Como esclarecimento adicional, referimos que os médicos em prestação de 

serviços vinculados às empresas e os restantes a título individual têm que apresentar 

previamente a documentação comprovativa da capacidade para o exercício das 

funções, estando sempre sujeita a sua actividade a uma escala previamente elaborada 

pela Direcção Clínica da Instituição. Existem requisitos, nomeadamente do ponto de 

vista formativo, para o exercício destas funções (por exemplo, Suporte Avançado de 

Vida e Trauma). 

Para finalizar, acrescentamos que, o Serviço de Urgência devido às novas 

instalações, se encontra em fase de elaboração de um vasto conjunto de normas e de 

procedimentos que visam gerir e normalizar os procedimentos neste serviço. 

Este Serviço de Urgência, de acordo com a Rede de Referenciação de 

Urgência/Emergência, é um Serviço de Urgência Básica, com todas as características, 

no que concerne a Recursos Humanos e Equipamentos, previstos no Despacho nº 

18459/2006, de 12 Setembro de 2006. 

É missão deste serviço de urgência, a prestação de cuidados de saúde 

(atendimento de situações urgentes) a todos os indivíduos que deles careçam e que a 

ele acorram, nomeadamente: 

 Cuidados de Enfermagem permanentes; 

 Cuidados médicos permanentes; 

 Exames complementares de diagnóstico. 

É, ainda, missão do Serviço de Urgência, colaborar, não só no ensino da 

Enfermagem pré-graduado, em conformidade com os protocolos assinados pela 

instituição com várias instituições de ensino, mas também ao nível da formação pós-

graduada. Fomentar e facilitar a actualização científica dos profissionais, que nele 

trabalham. Assegurar a correcta integração de novos profissionais.  

Finalmente, é missão do serviço de urgência, mediante as politicas da 

instituição e as indicações da comissão de ética, participar e fomentar a produção de 

trabalhos de investigação que possam servir como avanço científico e de qualidade da 

comunidade. 
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O Serviço de Urgência do Hospital de Nossa Senhora da Conceição de 

Valongo deverá prestar cuidados de saúde de urgência e com a máxima qualidade a 

todos os indivíduos, considerando a maior proximidade das populações, são os 

concelhos de Valongo e Gondomar, as áreas que prevalecem. 

Os objectivos fundamentais deste Serviço de Urgência Básica são: 

 Proporcionar atendimento médico em situações de urgência;  

 Proporcionar atendimento de Enfermagem em situações de urgência; 

 Determinar a prioridade clínica através de um sistema de triagem de 

prioridades (Triagem de Manchester); 

 Estabilizar e encaminhar com para outras instituições os casos, com 

necessidades que não é possível responder a este nível, assumindo a 

complementaridade e hierarquização dos serviços de urgência 

O serviço assegura a observação de todos os utentes e encaminhamento, 

quando indicado, para os respectivos hospitais ou centros de saúde de referência. 

Os utentes, cujo caso se resolva no Serviço de Urgência terão alta. 

Os utentes, cujo caso necessite de cuidados de saúde mais diferenciados 

deverão ser transferidos, para os respectivos hospitais de referência ou com um nível 

de resposta superior (serviço de urgência polivalente). 

Os utentes cujo caso necessite de cuidados de saúde primários deverão ser 

encaminhados para os centros de saúde das respectivas áreas. 

Os utentes cujo caso justifique, segundo avaliação do médico responsável pelo 

utente, e que seja da área de influência deste hospital, poderão ter alta do serviço de 

urgência para o internamento ou a consulta externa. 

O núcleo de direcção deste Serviço de Urgência é composto por: 

 Director: Médico responsável pela equipa médica, e pelo assegurar da 

boa gestão e funcionamento; 

 Enfermeiro Chefe: responsável pela equipa de Enfermagem, e pelo e 

pelo assegurar da boa gestão e funcionamento do serviço de urgência 

na sua generalidade, com base no Decreto-Lei 437/91, de 8 de 

Novembro, no seu artigo 8.º. 

 A equipa médica funcionará com a orientação do director do serviço de 

urgência sob alçada do Concelho de Administração.  

A equipa de Enfermagem funcionará com a orientação do Enfermeiro-Chefe ou 

em quem ele delegue. Para melhor orientação da equipa de Enfermagem esta reunirá 

com a sua chefia pelo menos uma vez por mês.  
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A equipa de auxiliares de acção médica funcionará com a orientação do 

Enfermeiro-Chefe sob a supervisão dos enfermeiros da equipa, com quem se 

articulam funcionalmente. Para melhor orientação da equipa de auxiliares de acção 

médica, esta reunirá com o enfermeiro-chefe e os encarregados dos serviços gerais, 

pelo menos uma vez por cada dois meses.  

A equipa de administrativos funcionará integrado com a restante equipa 

ajudando a manter a filosofia de funcionamento do serviço.  

 De acordo com as decisões tomadas pelo Conselho de Administração, 

validadas pelos organismos competentes, o processo clínico actualmente em 

funcionamento no Serviço de Urgência é totalmente em suporte informático (com o 

aplicativo Alert®), assim como os meios auxiliares de diagnóstico. 

 O Serviço de Urgência colabora, sempre que solicitado, na formação prática de 

profissionais das várias áreas que se encontram no serviço, que serão aprovadas 

pelos superiores hierárquicos e orientadas pelos respectivos responsáveis das 

diversas áreas, em articulação com o Departamento de Educação Permanente. 

 No ano de 2009, o Serviço de Urgência do Hospital Nossa Senhora da 

Conceição – Valongo registou um total de 63780 episódios. Distribuídos da seguinte 

forma: 

 

 

Ano Mês Nº. Episódios 

2009 

Janeiro 6087 

Fevereiro 4880 

Março 5719 

Abril 4928 

Maio 5612 

Junho 5487 

Julho 5100 

Agosto 5282 

Setembro 4950 

Outubro 5103 

Novembro 5584 

Dezembro 5048 

Total 63780 
Quadro 1 - Distribuição dos episódios de Urgência por meses. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos episódios de Urgência por meses 

 

 Existe uma diferença entre o número de episódios totais e o número de 

episódios triados e isto assenta no facto de abertura de episódios de urgência, que 

acabam por desistir, sem serem triados devido ao tempo de espera, que por vezes se 

verifica. Desta forma, não era atribuída, à altura, qualquer cor de triagem, bem como 

não são referenciados os episódios de urgência em que os utentes entram já cadáver. 

Este dado não é disponibilizado pelo sistema informático. 

 

 

 

Cor de Triagem Nº de episódios 

Vermelho 137 

Laranja 8327 

Amarelo 35813 

Verde 17363 

Azul 205 

Branco 1890 

Total 63735 
Quadro 2 - Distribuição dos episódios de Urgência por cor de triagem. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos episódios de Urgência por cor de triagem. 

 

 Passamos em seguida a dar continuidade ao processo de investigação após se 

ter caracterizado o campo de estudo e os respectivos utilizadores desse campo de 

estudo. 

 

 

3.3. – Material e métodos 

 

 

Os resultados de uma investigação são o reflexo da metodologia que o 

investigador utiliza. Esta representa um papel fundamental no desenvolvimento de um 

trabalho científico. A investigação em Enfermagem é importante para o 

desenvolvimento da disciplina e para a prática.  

Vários elementos concorrem para o estabelecimento de um plano ou desenho 

apropriado para responder às questões levantadas pelo problema da investigação. 

Este plano destina-se a pôr em ordem um conjunto de actividades de maneira a 

permitir ao investigador a realização efectiva do seu projecto. O desenho em si, 

constitui a espinha dorsal sobre a qual virão enxertar-se os resultados da investigação. 

Segundo Fortin, o desenho de investigação, “é o plano lógico criado pelo 

investigador com vista a obter respostas válidas às questões de investigação 

colocadas” (Fortin, 1996, 132). 

Para além de visar responder às questões de investigação, o desenho tem por 

objectivo criar um conjunto de decisões a tomar “para pôr de pé uma estrutura, que 

permita empiricamente explorar as questões de investigação” (Fortin, 2009, 214). 

Constitui-se como um guia orientador para a planificação e para a realização do 
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estudo. Elaborando cuidadosamente o seu projecto de investigação, o investigador 

pode eliminar ou, pelo menos reduzir as fontes de erro de maneira que uma só 

explicação razoável emirja dos resultados obtidos. 

Os principais elementos que concorrem para o estabelecimento de um 

desenho de investigação são: o ou os meios onde o estudo será realizado; tipo de 

estudo; a selecção dos sujeitos, os critérios de elegibilidade e o tamanho da amostra; 

os métodos de colheita de dados e os métodos de análise de dados. 

Assim, os passos que se seguem pretendem esboçar isto mesmo. 

 

 

3.3.1. – Paradigma e tipo de estudo 

 

A investigação é um processo fulcral no desenvolvimento das ciências e das 

profissões, que progressivamente se vai expandindo a outras áreas do saber, 

ultrapassando os contextos académicos. Esta adquire significados extremamente 

expressivos quando se relaciona com as áreas do humano e social, nomeadamente 

na Enfermagem, e tal como nos refere Quivy, tenta “compreender mais profundamente 

e interpretar mais acertadamente os fenómenos da vida colectiva com que nos 

confrontamos, ou que por alguma razão nos interpelem” (Quivy, 1992, 14). 

Atendendo a que, sobre a matéria que se pretende estudar, a “representação 

social do enfermeiro de uma urgência básica” não há um conhecimento aprofundado 

sobre o assunto, enveredou-se por um estudo de natureza descritiva exploratória. 

Para Fortin, este tipo de estudos, tem o “objectivo de explorar o domínio em 

profundidade e explorar o conceito para extrair dele todas as manifestações com vista 

a descrever o fenómeno” (Fortin, 1999, 100). Assim, pretendemos saber, sob a 

perspectiva dos utilizadores do Serviço de Urgência o que pensam sobre os 

profissionais de Enfermagem que lá trabalham. 

Segundo Hesbeen (1997), as investigações exploratórias constituem um dos 

principais eixos da investigação em Enfermagem. São as mais apropriadas para 

revelar e evidenciar a própria essência da prática de Enfermagem, são as que devem 

permitir analisar, com vista a um maior entendimento e compreensão das situações de 

cuidados caracterizados pela interacção dos profissionais de cuidados com os 

beneficiários de cuidados. 
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Apenas desta forma se pode considerar que este estudo possa contribuir para 

a construção de saber em Enfermagem, já que segundo Hesbeen, “a investigação 

exploratória é, pois, uma investigação com o mesmo valor das outras. Os resultados 

não são generalizáveis pois dizem respeito a um contexto preciso” (Hesbeen, 1997, 

149). 

Parafraseando Quivy, 

  
“esta problemática leva-nos a compreender melhor os significados deste 
acontecimento, a fazer inteligentemente o ponto da situação, captar com 
uma perspicácia as lógicas de funcionamento dos intervenientes 
implicados... (...), ou ainda a compreender com mais nitidez como 
determinadas pessoas apreendem um problema, tornando visíveis alguns 
fundamentos das suas representações” (Quivy, 1992, 17). 
 
Tendo em conta os objectivos propostos para este estudo, é de entender que, 

 
“a representação social, quando utilizada com competência, poderá 
auxiliar o enfermeiro a dar respostas sábias aos complexos problemas 
enfrentados no seu quotidiano, especialmente, por enfatizar a 
necessidade de contextualizar os fenómenos sociais/afectivos sobre os 
quais se debruça. Em suma, a Enfermagem poderá ter um “novo olhar” – 
um olhar psicossocial dos problemas pesquisados” (Machado, 1997, 
496). 
 
Assim temos que a cada abordagem e a cada investigação, o investigador 

deverá estar disponível para compreender todos os fenómenos que se relacionam 

com a Enfermagem e com todos os factores psicossociais que lhe estão subjacentes.  

Após reflexão do tema que se pretende estudar e tendo em conta o objectivo 

que propomos alcançar com este estudo de investigação, parece plausível enveredar 

pelo paradigma qualitativo fenomenológico, pois este permite conhecer múltiplas 

realidades subjectivas para culminar com o pensamento colectivo “representação 

social do enfermeiro de urgência”.  

Atendendo ao que atrás já foi referido e pelas características peculiares que o 

estudo perspectiva, optamos por uma abordagem qualitativa, pois é do entendimento 

que as representações sociais são subjectivas e individualizadas a uma colectividade, 

impensáveis de serem mensuráveis pois como refere Durkheim (1989) é a forma 

colectiva de pensar e agir embora este pensamento comum seja exterior ao individual 

em que, em algum momento o indivíduo se conforma e converte a ele. Neste sentido 

optar por uma abordagem qualitativa parece fazer todo sentido dado que procuramos 

percepções individualizadas para entendermos o colectivo. 
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Assim sendo parece pertinente notar as características qualitativas apontadas 

por Bogdan: 

 

 “Na investigação qualitativa a fonte directa dos dados é o ambiente natural, 
constituindo o investigador, o instrumento principal”; 

 

 “A investigação qualitativa é descritiva”; 
 

 “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos”; 

 

 “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa”; 
                                                                       (Bogdan et al., 1994, 47). 
  

A investigação qualitativa fenomenológica, centra-se numa abordagem 

“indutiva que tem por objecto o estudo de determinadas experiências, tais como são 

vividas e descritas pela pessoa” (Fortin, 2009, 36). Preocupa-se com uma 

compreensão absoluta e ampla do objecto em estudo. Ela observa, descreve, 

interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal como se apresentam, sem procurar 

controlá-los. 

 
“A investigação qualitativa tem por objectivo estudar as pessoas nos seus 
contextos naturais, recolhendo dados que emergem naturalmente, sem 
constrangimento de uma investigação mais organizada, mais estruturada, 
mais próxima de condições laborais como tende a ser a investigação 
quantitativa” (Ribeiro, 2008, 65). 

 

O objectivo desta abordagem de investigação utilizada para o desenvolvimento 

do conhecimento é descrever ou interpretar, mais do que avaliar. Esta forma de 

desenvolver o conhecimento demonstra a importância primordial da compreensão do 

investigador e dos participantes no processo de investigação. Esta abordagem é uma 

extensão da capacidade do investigador para dar um sentido ao fenómeno. 

Pode afirmar-se que a abordagem qualitativa está bem implantada na 

investigação em Enfermagem e que tende a desenvolver-se. Não há dúvida que 

poderá contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos pertinentes para a prática 

dos cuidados.  

Segundo Streubert (2002), a investigação qualitativa possibilita encontrar 

respostas para questões centradas na experiencia social, assim como esta é criada e 

da mesma forma, como dá sentido à vida humana. 
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Seguindo a peculiaridade do tipo deste estudo não é pretendido realizar uma 

investigação exaustiva e complexa de toda uma realidade social, mas sim como diz 

Hesbeen uma “investigação modesta” de uma parcela dessa mesma realidade 

(Hesbeen, 1997, 157). 

Da consulta de uma meta-análise realizada por Machado et al. (1997), a nove 

estudos científicos, sobre representações sociais de enfermeiros, em diferentes 

contextos de trabalho, foi fácil de comprovar que a abordagem utilizada pelos 

diferentes autores dos diferentes estudos, deste fenómeno, passou pela abordagem 

do paradigma qualitativo. 

Portanto cremos que “as representações sociais” ao serem estudadas devem 

ser norteadas pelos princípios básicos da pesquisa qualitativa, na medida em que 

procuram “compreender e interpretar os fenómenos que partem da perspectiva 

individual, (…) expressando a realidade, explicando-a, justificando-a ou questionando-

a” (Cascais et al., 2007, 3). 

 

 

3.3.2. – Caracterização da amostra 

 

Segundo Fortin, “ uma população é um conjunto de elementos ou de sujeitos 

que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios” (Fortin, 

1996, 202). 

Assim, a população para este estudo serão todos os utentes do Serviço de 

Urgência Básica de um Hospital da Administração Regional de Saúde do Norte 

Qualquer trabalho de amostragem requer uma definição precisa da população 

a estudar e, portanto dos elementos que a compõem. 

Segundo o mesmo autor, “amostra é um sub-conjunto de uma população ou de 

um grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população” (Fortin, 1996, 202). 

Perante tal situação, a amostra será constituída por utentes do serviço de 

urgência básica do mesmo Hospital da Administração Regional de Saúde do Norte. 

O método de amostragem utilizado, será a amostragem por selecção racional 

ou de conveniência, de tipo não probabilístico (Fortin, 2009, 322), técnica que tem por 

base o julgamento do investigador para constituir uma amostra de sujeitos em função 

de um objectivo a atingir. 

Segundo Fortin, “(…) é um procedimento de selecção segundo o qual cada 

elemento da população não tem uma probabilidade igual de ser escolhido para formar 

a amostra” (Fortin, 1999, 208). 
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 A amostra não probabilística, embora seja a que menos possibilidade de 

generalização permita, é a que mais se adequa à índole do trabalho a que me 

proponho. Tratando-se de um estudo baseado num raciocínio indutivo, a amostra teria 

de ser não probabilística, isto é, não existiam quaisquer métodos que permitissem 

estimar qual a probabilidade de cada elemento da população ser incluído na amostra. 

Além de ser não probabilística foi de conveniência. Neste processo de 

amostragem a amostra é formada por sujeitos que são facilmente acessíveis e estão 

presentes num local determinado, num momento preciso, como neste caso, os utentes 

que recorrem ao serviço de urgência. 

Sobre este tipo de análise, Lobiondo-Wood, afirma que:  

 
“a vantagem de uma amostra por conveniência é a de tornar mais fácil ao 
pesquisador a obtenção de sujeitos. O pesquisador apenas se preocupa 
em obter um número suficiente de sujeitos com os mesmos critérios de 
elegibilidade” (Lobiondo-Wood, 1994, 291). 
 
A fim de determinar a amostra, foram seleccionados os seguintes critérios de 

elegibilidade: 

 Falar língua portuguesa, com capacidade de comunicar verbalmente e 

com orientação espaço-temporal ; 

 Serem utentes, do Serviço de Urgência básica, do mesmo hospital da 

Administração Regional de Saúde do Norte, triados segundo a triagem 

de Manchester implementada com a cor amarela, urgente; 

 Estar disponível para a entrevista. 

A colocação do segundo critério de elegibilidade pretende-se com o facto de 

cerca de 56% dos utentes que recorrem a este Serviço de Urgência básica são 

atribuídos a prioridade de urgente, a cor amarela, segundo o relatório de auditoria da 

triagem da instituição para o ano de 2009 (Gráfico 2). 

Este tipo de amostragem é a única forma de se estudar o fenómeno, 

representação social, dado que: 

 
“(…) o carácter exemplar e único da amostra não – probabilística dá-nos 
acesso a um conhecimento detalhado e circunstancial da vida social. É, 
pois, em relação aos resultados que ela acarreta, bem como à sua 
pertinência, que a amostra não – probabilística se justifica” (Poupart et 
al., 2008, 139). 

  

No tipo de amostragem pretendida, não probabilística, que também pode ser 

chamada de intencional, temos que “a probabilidade relativa de um qualquer elemento 

ser incluído na amostra é desconhecido” (Ribeiro, 1999, 53). 
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Mais especificamente pretendemos que seja uma amostragem não 

probabilística de tipo acidental onde “são amostras simples constituídas por indivíduos 

que acidentalmente participaram no estudo” (Ribeiro, 1999, 54). 

A amostra, obediente aos critérios referidos anteriormente, é constituída por 

indivíduos que vivenciaram a experiência de recorrer ao serviço de Urgência do 

Hospital Nossa Senhora da Conceição – Valongo.  

Os pontos que surgiram como fundamentais para a caracterização da amostra 

foram: Idade; Género; Habilitações literárias; Estado Civil. Que se descriminam abaixo. 

 

 
Idade 

 

  
Gráfico 3 - Distribuição da Amostra por Idades 

 

 A amostra caracteriza-se pela idade em que participaram 2 utentes com idade 

compreendida entre os 0 e 19 anos, 3 utentes com idades compreendidas entre os 20 

e os 65 anos e 2 utentes com idade superior aos 65 anos de idade (Gráfico 3).  
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Género 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição da Amostra por género 

 

 A amostra é constituída por 4 participantes do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino (Gráfico 4). 

 

 

 Habilitações Literárias 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição da Amostra por Habilitações Literárias 

 
 
 

Feminino; 4

Masculino; 3

2

1

2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Sem escolaridade 4ª Classe Ensino Secundário Licenciatura



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  69 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

 
 
 Deste grupo constatou-se que 2 destes participantes não possuem 

escolaridade mas porém sabem ler e escrever, correspondendo a grupos etários mais 

idosos, nascidos na época em que ainda não haveria escolaridade obrigatória. Entre 

os entrevistados, 1 possuía a 4ª classe como habilitação académica. No restante 

grupo nota-se um equilíbrio entre os participantes que possuíam o Ensino Secundário 

e o grau de licenciado com 2 elementos cada (Gráfico 5). 

 

 

 Estado Civil 

 

 

  

Gráfico 6 - Distribuição da Amostra por Estado Civil 

 

 Na amostra, uma percentagem elevada dos indivíduos são casados (5 

sujeitos). Havendo 1 elemento solteiro e 1 outro viúvo (Gráfico 6). 
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3.3.3. – Processo de recolha de informação 

 

Atendendo que se trata de uma abordagem qualitativa foi nossa preocupação 

construir e dimensionar o método de recolha de dados de forma a compreender o 

fenómeno em estudo. 

Como tal torna-se necessário e imprescindível entrar no mundo do sujeito, tal 

como afirme Goetz citado por Bogdan et al.,  

 
“não como alguém que faz uma pequena paragem ao passar, mas como 
quem vai fazer uma visita; não como uma pessoa que sabe tudo, mas 
como alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser 
como o sujeito, mas alguém que procura o que é ser como eles” (Bogdan 
et al., 1994, 113). 
 
Consciente de que qualquer tipo de instrumento de recolha de dados apresenta 

vantagens e inconvenientes na sua formulação, mesmo assim tendo conhecimento do 

risco corrido optou-se por esta, a entrevista semi-estruturada. 

Concordante com Bogdan et al., que considera que,  

 
“a entrevista permite recolher dados descritivos segundo a linguagem 
própria do sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 
uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 
mundo...” (Bogdan et al., 1994, 134). 
 
Tendo em conta os objectivos do estudo, irá, então, ser utilizada a entrevista 

como instrumento de colheita de dados, teremos: 

  
“(…) como função principal revelar determinados aspectos do fenómeno 
estudado em que o investigador não teria espontaneamente pensado por 
si mesmo (…) e (…) servem para encontrar pistas de reflexão, ideias e 
hipóteses de trabalho, e não para verificar hipóteses pré-estabelecidas” 
(Quivy, 1992, 70). 
 
“Nós entrevistamos pessoas para descobrir a partir delas algo que não 

podemos observar (…) nós não podemos observar sentimentos, pensamentos e 

intenções” (Patton, 1990, 278). Para o mesmo autor a entrevista qualitativa pressupõe 

que a perspectiva dos sujeitos é significativa, que pode se conhecer e tornar explícita, 

e que o investigador deve ser suficientemente flexível, colocando questões da forma 

que lhe pareça mais adequada, tendo em conta os conteúdos resultantes. 

A partir dos pressupostos teóricos e das expectativas, parece ser plausível a 

realização de uma entrevista, semi-estruturada, que permite e facilita a exploração do 

problema em estudo. Depois de elaborado o guião de entrevista, este foi 

posteriormente testado, executando uma entrevista exploratória, a utentes de um 
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Serviço de Urgência básica, com características semelhantes à amostra, que foi 

seleccionada para o estudo em causa, pretendendo assim, avaliar a clareza e 

precisão, sequência das questões, assim como a sua pertinência face aos objectivos 

traçados. 

Foi nossa pretensão que aquando da realização de todas as entrevistas, estas 

decorressem em ambiente calmo e num local isento de influências. Assim a recolha de 

informação passou por duas fases distintas: 

 Primeira fase – o doente, com os requisitos anteriormente mencionados, no 

final do atendimento no Serviço de Urgência foi abordado e motivado para participar 

no estudo, depois de se disponibilizar para fornecer os dados foi pedido o contacto 

telefónico para posteriormente ser contactado e executada a entrevista; 

Segunda fase – um a dois dias após a ida à urgência foi contactado e marcada 

a entrevista em local e hora designado pelo utente. 

Desta forma julgamos que a entrevista decorreu de forma isenta sem as 

interferências ou influências do serviço e pela presença de profissionais de 

Enfermagem. 

 

 

3.3.4. – Procedimento de tratamento de dados 

 

O material recolhido foi submetido à análise de conteúdo tendo por linha de 

orientação autores como Bardin, Vala, Fortin e Gauthier sendo esta técnica a que nos 

pareceu mais adequada “uma vez que possibilita o tratamento de informação 

recolhida, relativamente aos discursos dos diferentes actores” (Vala, 1986, 101). 

 

Este tipo de análise pressupõe quatro operações mínimas: 

1. Delimitação dos objectivos e definição de um quadro de referência teórico 

orientador da pesquisa; 

2. Constituição de um Corpus (constituído com o conteúdo dos questionários 

realizados – entrevistas transcritas na integral); 

3. Definição de categorias e subcategorias; 

4. Definição de unidades de análise. 

 
“A finalidade da análise de conteúdo será pois efectuar inferências, com 
base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características 
foram inventariadas e sistematizadas” (Vala, 2007,104) 
 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  72 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

Entende-se por categoria um termo chave que indica a significação central do 

conteúdo que se quer apreender, e de outros indicadores que descrevem o campo 

semântico do conceito. Podemos encontrar três tipos de unidade de análise: contexto, 

registo e enumeração. 

 
“Finalmente, qualquer plano de análise de conteúdo pressupõe a 
elaboração de um conjunto de procedimentos que permitam assegurar a 
sua fidedignidade e validade” (Vala, 2007, 109). 
 

 

3.3.5. – Critérios de rigor científico  

 

 Inicialmente propusemo-nos realizar 12 entrevistas, julgando ser este o número 

ideal para obter a informação pretendida. Mas na investigação qualitativa o grande 

número de informantes não é o mais importante, mas sim a qualidade de dados 

produzida; a decisão de pararmos a colheita de dados foi tomada na 7ª entrevista 

quando verificámos que os conteúdos das mesmas se tornavam repetitivos. Bogdan et 

al. (1994, 103) denominam este acontecimento de “saturação teórica”. Esta permite 

criar categorias possíveis e necessárias ao nosso estudo, outros dados que foram 

obtidos facilmente ajustaram-se nas categorias definidas. 

Desta forma deveremos assentar, 
 
 “ (…) no principio da saturação para determinar o número de 

participantes. A saturação acontece quando os temas e as categorias se 
tornam repetitivas e a colheita de dados já não favorece novas 
informações” (Fortin, 2009, 33). 

 
 “O investigador deve assegurar-se que os dados ou os resultados da 

investigação reflectem as experiências e os pontos de vista dos 
participantes e não os seus. A noção de credibilidade, de autenticidade e 
de transferibilidade dos dados são colocadas em primeiro plano” (Fortin, 
2009, 33). 

 
 “Um certo número de autores em investigação qualitativa, particularmente 

Lincoln e Guba (1985) substituem os conceitos de fidelidade e de 
validade pelos de credibilidade, de fiabilidade, de transferibilidade e de 
confirmação. Estes conceitos servem para apreciar o valor dos 
resultados” (Fortin, 2009, 304). 

 
 De forma a assegurar o rigor científico da investigação procederemos abaixo à 

apresentação e justificação de cada um destes critérios. 
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 A credibilidade é o primeiro dos critérios a ter em atenção. 

 
 “Lincoln e Guba observam que a credibilidade de uma investigação 

envolve dois aspectos: primeiro, realizar a investigação de uma forma 
que enfatize a credibilidade e, segundo, tratar de demonstrar 
credibilidade” (Polit, Beck & Hungler, 2004, 295). 

 
 Ao longo deste estudo, como forma de assegurar a credibilidade, foi utilizada a 

verificação externa, verificação com os participantes de forma a obter um feedback 

aos participantes de forma a confirmar as suas próprias afirmações de forma informal 

à medida que os dados vão ser colhidos. 

 
 “A verificação dos participantes pode ser realizada tanto informalmente, 

de maneira constante, à medida que os dados estão sendo colectados, 
(…) Lincoln e Guba consideram a verificação dos participantes a técnica 
mais importante para o estabelecimento da credibilidade dos dados 
qualitativos” (Polit, Beck & Hungler, 2004, 296). 

 
 “A finalidade deste exercício é que as pessoas que viveram a experiência 

descrita, validem os resultados como representando as suas 
experiências” (Streubert e Carpenter, 2002, 33). 

 

Seguidamente apresentamos a fiabilidade. 

 
 “A fiabilidade refere-se à exactidão com a qual se segue a evolução de 

um fenómeno e se dá conta das diferentes perspectivas expressas pelos 
participantes. (…) assegura-se que um outro investigador, colocado em 
circunstancias idênticas, faria as mesmas observações” (Fortin, 2009, 
304). 

 
 Para assegurar este critério, houve um processo de orientação, por parte do 

orientador desta investigação, que foi tendo acesso, atempado a toda a informação 

aqui presente, passo a passo. 

 
 “ (…) envolve a análise dos dados e dos documentos de apoio relevantes 

por um revisor externo, abordagem que também tem participação na 
confirmação dos dados (…) ” (Polit, Beck & Hungler, 2004, 298). 

 
 Abaixo temos a transferibilidade que passamos a definir. 

 
 “A transferibilidade refere-se à probabilidade dos resultados do estudo 

terem significado para outros em situações semelhantes. A 
tranferibilidade também tem sido designada por “encaixe”. A 
determinação se os achados se encaixam ou são transferíveis é dos 
utilizadores potenciais dos resultados e não dos investigadores” 
(Streubert e Carpenter, 2002, 34). 
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 Para que se verificasse este factor, procuramos ao longo da investigação, que 

esta fosse pormenorizadamente descrita, sempre que possível, sobretudo o fenómeno 

em estudo e os contextos onde teve lugar, de forma que se tornasse explícito a 

eventuais observadores externos os resultados obtidos.  

 
 “ (…) a responsabilidade do pesquisador é proporcionar dados descritivos 

suficientes, no relatório de pesquisa, para que os consumidores avaliem a 
aplicação dos dados em outros contextos” (Polit, Beck & Hungler, 2004, 
298). 

 
 Por último, temos a confirmação. 

 
 “A confirmação refere-se à objectividade ou à neutralidade dos dados (…) 

” (Polit, Beck & Hungler, 2004, 298). 
 
 De forma a assegurar este critério, procedemos a uma auditoria levada a cabo 

pela orientadora da investigação. 

 
 “Os investigadores documentam a confirmabilidade dos achados através 

de auditoria, o que exige um registo das actividades ao longo do tempo, 
de modo que outro investigador possa seguir o mesmo percurso” 
(Streubert e Carpenter, 2002, 33). 

  
As entrevistas foram realizadas em Janeiro de 2010. A escolha deste mês 

prendeu-se com o facto de no ano anterior, 2009, a que se referem os dados 

recolhidos no serviço, ter sido o mês com maior número de episódios de urgência 

(Quadro 1 e Gráfico 1).   

 

 

3.3.6. – Aspectos éticos tidos em consideração 

 

Qualquer investigação efectuada junto de seres humanos levanta questões 

morais e éticas. A própria escolha do tipo de investigação determina directamente a 

natureza dos problemas que se podem colocar. Os conceitos em estudo, o método de 

colheita de dados e a divulgação de certos resultados de investigação podem não só 

contribuir para o avanço dos conhecimentos científicos, mas também lesar os direitos 

fundamentais das pessoas. 

 
“Os aspectos éticos são decisivos em investigação. Sem um código de 
ética que aponte limites e oriente os passos da investigação, é a própria 
investigação que fica em causa” (Ribeiro, 1999, 67). 
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A ética coloca problemas particulares aos investigadores decorrentes de 

exigências morais que, em certas situações, podem entrar em conflito com o rigor da 

investigação. Na persecução da aquisição dos conhecimentos, existe um limite que 

não deve ser ultrapassado: este limite refere-se ao respeito pela pessoa e à protecção 

do seu direito de viver livre e dignamente enquanto ser humano. 

A investigação aplicada a seres humanos pode, por vezes, causar danos aos 

direitos e liberdades da pessoa. Por conseguinte, é importante tomar todas as 

disposições necessárias para proteger os direitos e liberdades das pessoas que 

participam nas investigações. Cinco princípios ou direitos fundamentais aplicáveis aos 

seres humanos foram determinados pelos códigos de ética: o direito à 

autodeterminação, o direito à intimidade, o direito ao anonimato e à confidencialidade, 

o direito à protecção contra o desconforto e prejuízo e, por fim, o direito a um 

tratamento justo e leal. 

Ao longo da investigação apresentada, foram asseguradas várias medidas com 

o objectivo de respeitar os princípios éticos atrás referidos. 

Desta forma apenas após a cedência de autorização pelo Conselho de 

Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição – Valongo é que foram 

tomadas medidas tendo em vista o contacto directo com os participantes no estudo.  

As entrevistas foram realizadas, em horário pós-laboral, visto que os utentes 

não deverão se sentir coagidos pela presença do investigador, de farda, sendo este 

um membro da equipa prestadora de cuidados. O local da entrevista foi definido pelo 

utente, para que se sinta o mais à vontade possível. 

No início, foi explicado ao participante qual a razão da sua inclusão no estudo, 

foi feita uma abordagem sumária acerca do tema e solicitada autorização para gravar 

a entrevista garantindo o anonimato e confidencialidade. Foi ainda referido que 

poderia desistir da entrevista em qualquer momento da sua execução.  

Foi redigido um termo de consentimento informado, que após aprovação da 

orientadora, foi aplicado imediatamente antes da realização das entrevistas. 

Segundo Fortin, “o direito ao anonimato e à confidencialidade é respeitado se a 

identidade do sujeito não puder ser associada às suas respostas individuais, mesmo 

pelo próprio investigador” (Fortin, 1999, 117). 

Os dados recolhidos, neste estudo, foram do conhecimento exclusivo do 

investigador e orientador. 

Honrámos o compromisso assumido com os utentes. 
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4 – REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ENFERMEIRO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA: 

EXPERIÊNCIA EMPÍRICA 

 

 

Seguidamente, foram trabalhados os resultados das entrevistas realizadas no 

sentido de conhecer a representação social do enfermeiro do Serviço de Urgência. 

Dos discursos produzidos foram definidas categorias e subcategorias. Segue-se o 

quadro esquemático que visualiza os agrupamentos das categorias e subcategorias 

definidos. 

 

 
 
    O enfermeiro como um auxiliar de médico. 
 

A actividade do enfermeiro dependente da  
Supremacia Médica  prescrição médica. 
em relação  
à Enfermagem   Formação:  

 O poder diagnosticar justificado pelo 
conhecimento científico do médico; 

 O enfermeiro detém menos conhecimento que 
um médico. 

 
 
 
 
 
 
 
    Prática profissional baseada em valores: 

 Os valores estão implícitos na prática 
profissional; 

 Os valores morais são reconhecíveis na prática 
de Enfermagem. 

O enfermeiro 
como ser altruísta   A intimidade causada pela vivência: 

 A presença favorece a intimidade; 

 O enfermeiro acompanha o doente. 
 

Suporte emocional da pessoa e família: 

 O enfermeiro deve desempenhar este papel; 

 O enfermeiro como filtro das energias negativas. 
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Competências técnico-científicas e humanas: 

 Resposta satisfatória às necessidades; 

 Reconhecimento da competência. 
 
Competências  
atribuídas Valorização a partir das suas 
aos enfermeiros  qualidades e atitudes de humanização: 

 A capacidade relacional suplanta os 
conhecimentos técnicos; 

 Humanização dos cuidados. 
 
 
    “Saber” pela dicotomia tratar/ cuidar: 

 O enfermeiro intervém activamente no 
tratamento; 

 O enfermeiro cuida / ajuda o doente. 
 
 
 

A Enfermagem vista como profissão não dignificante 
O conceito  
do enfermeiro  
evolui com  
as experiências     

A Enfermagem reconhecida pela componente relacional 
 

 

 

 

 

 

4.1. – Supremacia médica em relação à Enfermagem 

 
  
 
    O enfermeiro como um auxiliar de médico. 
 

A actividade do enfermeiro dependente da  
Supremacia Médica  prescrição médica. 
em relação  
à Enfermagem   Formação:  

 O poder diagnosticar justificado pelo 
conhecimento científico do médico; 

 O enfermeiro detém menos conhecimento que 
um médico. 
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Desde o surgimento da Enfermagem, mesmo quando não era encarada como 

profissão esta foi sempre idealizada como “subserviente da classe médica”, que era 

francamente mais notória e com maior visibilidade social. Pois desde então que cabia 

às enfermeiras cumprir as deliberações impostas pelos médicos, dando ordens às 

actividades a desempenhar. 

 Eram os médicos que davam o conteúdo profissional da prática de cuidados, 

ao ensinarem às enfermeiras aquilo que estes esperavam delas, como é referido por 

Collière (2002). 

 É enfermeira era vista como a secundária, mas talvez o colaborador mais 

precioso dos médicos, dos cirurgiões e parteiros nos hospitais. Collière (2002) diz-nos 

que os enfermeiros eram uma verdadeira bênção para os doutores, tanto mais que 

eram formadas para servir, sem se interessarem ou terem qualquer ideia própria sobre 

a prática dos cuidados. 

 Os avanços da Medicina, criam a necessidade da emergência de novos 

contextos e da uma maior complexidade no cuidar, fazendo com que seja criada uma 

crescente interdependência, quebrando transversalmente a exclusividade médica na 

assistência ao binómio saúde / doença. 

 Assim o cuidar é cada vez mais visto como um processo de 

complementaridade, entre diversos grupos profissionais, fazendo desta forma emergir 

conceitos que pareciam algo incomportáveis como sendo a cooperação e a 

interdependência, contudo este processo não foi pacífico dependendo essa 

emergência do prestígio e das conquistas ao longo do tempo que conduziram aí sim à 

preponderância e reconhecimento dos restantes grupos profissionais. 

 “Os médicos têm vantagens e legitimidade não só simbólicas mas igualmente 

em direitos e em legislação do trabalho estruturada a seu favor” (Lopes, 1997, 382). 

 Permitindo desta forma aos médicos estabeleceram uma relação de 

dominância sobre as restantes classes profissionais, onde se incluem os enfermeiros. 

Dos discursos proferidos pelos informantes emergiram as seguintes 

subcategorias: 

 O enfermeiro como um auxiliar de médico; 

 A actividade do enfermeiro dependente da prescrição médica; 

 Formação; 

que passaremos a descrever, cada uma delas. 
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4.1.1. – O Enfermeiro como auxiliar de médico 

 

O enfermeiro é visto como um auxiliar do médico, como poderemos verificar 

pela afirmação: 

  
“O enfermeiro é um auxiliar directo do médico”. (E1) 

 
Apesar de o médico beneficiar da melhor aceitação social em relação ao 

enfermeiro, este necessita do apoio de forma a ter o seu trabalho valorizado 

socialmente. 

 
“Eu penso que o serviço médico sem Enfermagem, e sem Enfermagem 
competente nunca daria os resultados que eles pensam que haja na 
Medicina” (E1) 
 
“ (…) o trabalho do médico sem o trabalho eficiente da Enfermagem, não 
se salvariam tantas vidas, não haveria tão bom trabalho dentro do 
trabalho dos médicos”. (E1) 
 
“ (…) o enfermeiro é sempre um complementar muito favorável ao serviço 
médico”. (E1) 
 
“um complemento grande ao trabalho do médico”. (E1) 

 
Apesar de a Enfermagem ser uma profissão autónoma, com uma área de 

intervenção específica, esta não se consegue demarcar da predominância médica. A 

formação em Enfermagem cada vez mais assenta numa especificidade apurada onde 

cultiva um fundamento da sua base técnica, científica e humana, orientada para 

prática específica de cuidados. 

 Obedecendo a toda a contextualização histórica dada aos enfermeiros, de 

dependência dos médicos, conduz que socialmente a profissão de Enfermagem, 

apesar de toda a formação e base técnica, cada vez mais apurada, não deixa de ser 

uma ciência mais recente. Desde a sua génese que a Enfermagem evolui da Medicina 

e não fosse a sua aprendizagem inicial feita por médicos, que delegavam por 

procuração as atitudes terapêuticas. 

Constate-se desta forma que a relação de dependência hierárquica e 

subalternidade não foi esbatida, nem mesmo desmistificada. De forma que o 

enfermeiro seja um mero executor da vontade do médico. 

A classe médica consolidou socialmente a sua dominância reservando para si 

o poder de diagnosticar e de prescrição de terapêutica, assentes numa 

contextualização social do reforço do conhecimento. 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  80 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

O “saber – saber” socialmente encontrava-se reservado à classe médica, 

promovendo assim a imagem de uma dependência dos enfermeiros destes não 

permitindo por isso que o trabalho dos enfermeiros ganhasse relevância social e por 

isso seja visto como um trabalho de auxílio. 

Daqui podemos depreendo que o conceito, historicamente preservado, ainda 

se encontra latente nos nossos dias. A ideia de submissão por parte dos enfermeiros 

encontra-se de sobremaneira reforçada pelas competências que estão estritamente 

reservadas aos médicos. 

O trabalho de Enfermagem, requer de visibilidade do ponto de vista social, pois 

apesar de funcionar como um suporte, reveste-se de uma imprescindibilidade para o 

normal funcionamento das actividades médicas. 

 
“De facto a prática de Enfermagem confere uma mais-valia à prática 
médica, é o seu suporte, garante-lhe uma espécie de legitimidade, 
fortalecendo a necessidade de recorrer (…) para assegurar todo um 
brilho social aos médicos, grandes sacerdotes da ciência” (Collière, 2002, 
93). 

 
 

4.1.2. – A actividade do enfermeiro dependente da prescrição médica 

 

 Independentemente da cada vez maior relevância apontada aos cuidados de 

Enfermagem, e sem colocar em causa a competência destes na sua execução, estes 

continuam a ser associados a um trabalho delegado, do tipo de procuração e desta 

forma reforçar a permanência na dependência estrita da classe médica. 

  
 “ (…) é que dizem o que o enfermeiro faz, mas normalmente o enfermeiro 

está sempre sozinho, sobre si”. (E7) 
 
 “Os enfermeiros iam só ali, pronto… faziam qualquer coisa como o 

médico mandava (…)” (E7) 
 
 “ (…) penso que o enfermeiro vai aplicar, sei lá, as coisas que o médico 

pede (…)” (E4) 
 
 “ (…) porque os médicos é que estão por trás é que orientam” (E5) 

 
A atenção dada ao utente, nos cuidados que este necessita, desenvolve-se de 

acordo com a perspectiva da organização, mas sempre tendo em conta um contexto 

múltiplo de cuidados e não só dependente de um único grupo profissional. 
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 A classe médica, apesar de ser dominante, relativamente às restantes classes, 

estabelece relações com estas de acordo com as suas necessidades, sobretudo com 

a Enfermagem que define as relações de acordo com a dependência que possa ser 

relevante para o desempenho da sua actividade, sempre tendo em conta o contexto 

em que se inserem os cuidados. 

 A cada profissão se encontra entregue a responsabilização dos cuidados 

prestados e neste sentido os médicos estabelecem uma relação de interdependência 

relativamente aos enfermeiros, no sentido de estes prestarem os cuidados inerentes à 

sua prescrição. Os procedimentos executados pelos enfermeiros encontram-se 

entregues à sua responsabilidade de acordo com as funções delegadas. 

 Os médicos durante séculos monopolizaram os cuidados, desta forma 

socialmente é atribuída a estes uma maior relevância do ponto de vista social, onde se 

apresentam como detentores de funções restritas e que mais nenhuma classe as pode 

desempenhar, apontando para uma relação de dependência das restantes classes 

relativamente aos médicos. 

 Apesar da dependência implementada, surge cada vez mais cimentada a 

dicotomia entre tratar e cuidar, eminentemente da responsabilidade de médicos e 

enfermeiros, respectivamente. Mas apesar deste factor relevante da diferenciação 

entre as classes, socialmente continua a ser analisada com base na assunção de que 

o enfermeiro tem a sua dimensão de cuidar do utente subjugado ao controlo 

decorrente da dimensão do tratar e sob a dominância médica. 

 É possível constatar que no relacionamento entre a classe médica e os 

enfermeiros prevalece o construto social e histórico, onde o enfermeiro continua a ser 

um mero executor dos cuidados prescritos. 

 
 “São os médicos que vão dar o conteúdo profissional da prática dos 

cuidados, ao ensinar às enfermeiras tudo o que esperam delas. Desde o 
inicio da formação, (…) o ensino será por eles determinado. São eles que 
sabem o que é necessário para que a enfermeira prolongue a sua acção” 
(Collière, 2002, 84). 

 

 

4.1.3. – Formação 

 

 Neste estudo é importante ressalvar que nesta subcategoria ressaltam dois 

indicadores: 

 o poder diagnosticar justificado pelo conhecimento científico do médico; 

 o enfermeiro detém menos conhecimento que um médico. 
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Porém carecem de uma leitura individualizada dado cada um ter 

particularidades que convém registar. 

 

O poder diagnosticar justificado pelo conhecimento científico do médico 

 

Para um mesmo objectivo de cuidar da pessoa temos que as barreiras 

interdisciplinares aparecem diluídas e desta forma não se conseguem discernir 

convenientemente quais são as fronteiras de intervenção de cada classe profissional, 

pois o objectivo passa por cuidar da pessoa e intervir de forma que esta tenha a sua 

independência restaurada tanto quanto possível com a maior celeridade promovendo 

o seu bem-estar. Obedecendo a esta necessidade de reconhecimento social, a classe 

médica reservou para si só a capacidade de diagnosticar, promovendo assim a sua 

valorização como se poderá notar nas informações prestadas abaixo. 

 
“ (…) não se pode dizer, evidentemente, que no caso de um diagnóstico, 
no caso de uma coisa assim, o enfermeiro seja capaz de chegar à 
conclusão do que o doente tem, tão fácil como o médico.” (E1) 
  
“ (…) são paralelos em determinadas coisas, evidentemente que dentro 
do diagnóstico isso já é diferente…. Que eles têm a diferença nos 
estudos e tudo.” (E1) 
 
O enfermeiro detém menos conhecimento que um médico 

 

Felizmente o processo evolutivo da aprendizagem de conhecimentos de 

Enfermagem conseguiu afastar-se destes condicionantes e assentar o seu 

conhecimento numa identidade própria e na forma de aquisição de conhecimentos 

especializados, como é referido pelos entrevistados. 

  
“Portanto o enfermeiro é muito bom que tenha os estudos que tem”. (E7) 

  
 “É aí que se vê que um enfermeiro é muito bom ter os estudos que tem 

porque a qualquer minuto acontece alguma coisa. O enfermeiro é que 
pode salvar uma vida, até que o médico chegue, ou… há aí lugares onde 
os médicos não estão 24 horas, são chamados e até que o medico 
chegue ao local pode já ser tarde”. (E7) 

 

 Apesar de toda a evolução e todos os conhecimentos teóricos, que os 

enfermeiros têm vindo a adquirir decorrente da sua aprendizagem e desenvolvimento 

profissional, ainda não lhes é permitida a prescrição de terapêutica e o acto de 

diagnosticar, acções específicas da classe médica. 
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 Apesar deste reconhecimento social de competências técnico-científicas que 

praticamente se equiparam aos conhecimentos médicos, aos enfermeiros ainda falta 

formação, para poderem ombrear com o prestígio social já gozado pelos médicos. 

  
“É pena que tenha só o nome de enfermeiro porque podia, o enfermeiro, 
como eu já disse é como um médico, tal e qual. Pode só não ter o tal 
estudo alto de resto faz como um médico”. (E7) 
 
“ (…) mas tem um enfermeiro que percebe tanto como um médico, é um 
médico só não tem os estudos que o médico tem”. (E5) 
 
“Mas vê-se que o enfermeiro é a bem dizer como um médico, é um 
médico só não tem os estudos. Mas percebe como um médico, talvez 
mais”. (E7) 
 

Na década de 60, com a emergência dos grupos representativos da classe, 

sindicatos, e de toda a profissão, começam a nascer as bases da fundação que 

sustentam a existência de um corpo de conhecimentos próprio actualmente, 

garantindo assim a autonomia profissional dos enfermeiros. 

 A evolução da aquisição de corpo de conhecimentos próprios baseia-se em 

momentos que se revelaram importantes para a cimentação da Enfermagem como 

profissão. Inicialmente centrada num binómio saúde/doença, com uma imagem 

conventual e médica, onde os cuidados se praticavam em casa ou no hospital, 

seguindo uma moralidade religiosa. 

Segundo Collière,  

 
“Servir é a base da prática de Enfermagem. Servir os doentes, objecto da 
finalidade dos cuidados e em atenção a eles, servir os médicos, servir a 
instituição que os trata e os seus representantes. Servir os doentes é o 
que dá sentido à prática de Enfermagem e que a orienta, é o que vai 
guiar a sua atitude” (Collière, 2002, 79). 
 
Entendemos desta forma que competia ao enfermeiro servir um ideal, servir 

utentes e servir o médico, manifestada assim numa representação social de 

subserviência a todos, denotando mesmo uma carência de uma imagem própria da 

classe de Enfermagem. 

 Posteriormente apresenta-se uma nova etapa, a tecnicidade, que assentava a 

sua prática de cuidados no binómio doença / técnica, eminentemente realizada em 

meio hospitalar, que se enquadra numa realidade de intervenção semelhante ao 

modelo biomédico, onde se denota uma manifesta desumanização dos cuidados de 

Enfermagem dado que valorizavam a componente biológica da pessoa desvalorizando 

a componente psicológica, emocional e social. 
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Collière, diz-nos que, 

 
“as enfermeiras vão encontrar na tecnicidade uma compensação para a 
servidão dos cuidados aos doentes. Farão desta tecnicidade o objectivo 
prioritário da sua formação, contribuindo assim para se tornarem, a pouco 
e pouco, um corpo de auxiliares médicas, com uma identidade médica 
por procuração” (Collière, 2002, 94). 
 
Finalmente a última etapa e mais relevante da construção da aquisição dos 

conhecimentos por parte dos enfermeiros, esta conducente com o actual 

enquadramento da profissão. Esta etapa assenta na componente relacional, que tem 

como foco da sua atenção primordial a pessoa e o seu estado de saúde, dando 

também ênfase a todo o ambiente envolvente, na relação com a comunidade, mas 

sempre numa perspectiva individualizada e humana dos cuidados de Enfermagem. 

Collière, defende que, 

 
“A prática de Enfermagem encontra a sua razão de ser na pessoa 
tratada. (…) Já não é o objecto dos cuidados, mas torna-se objecto de 
cuidados, (…) o desejo de prestar cuidados aos doentes, mas um desejo 
que tenta ultrapassar as simples motivações ideológicas e que procura 
afirmar-se utilizando o conteúdo da relação para dar aos cuidados outras 
bases, além da compaixão e da tecnicidade” (Collière, 2002, 151). 

 
 Partindo deste corpo de conhecimentos construído os enfermeiros iniciam a 

sua dissociação da simbiose médica a que estavam sujeitos onde para fazerem 

prevalecer a sua importância começaram a atribuir uma maior relevância à 

componente relacional e humana, fazendo então notar que seria mais importante 

cuidar da pessoa do que tratar dela. Valores ainda hoje diferenciadores entre os 

enfermeiros e os demais profissionais. 

 Todavia os enfermeiros não podem subsistir isoladamente, tiveram de 

estabelecer relações de interdependência para a coexistência dentro de uma equipa 

multidisciplinar fazendo porém vincar a característica independente, onde os 

enfermeiros procuram exercer as suas actividades autonomamente, assentes em 

valores e características profissionais muito peculiares, que foram o constructo 

elaborado ao longo de todo o percurso da profissão de Enfermagem. 

 A expansão do plano de intervenção dos enfermeiros, para além das barreiras 

que eram as paredes das instituições hospitalares, permitiram a construção e evolução 

dos conhecimentos e de forma indissociável estiveram ligadas às transformações 

técnicas e sociais. Foi a partir deste ponto que tiveram origem a construção da 

Enfermagem como grupo sócio-profissional. 
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Neste percurso evolutivo da profissão de Enfermagem, o processo de 

prestação de cuidados também foi sofrendo mutações assentes em duas estruturas 

fundamentais que visavam a prestação de cuidados aos utentes eminentemente 

assente no processo curativo que se apresentava dentro do plano exclusivo da 

responsabilidade médica, onde os cuidados de Enfermagem não são efectivamente 

autónomos. E uma outra componente estrutural que era a prática de cuidados de 

Enfermagem interdependentes, onde esses cuidados são praticados mediantes o 

cumprimento de uma decisão médica de prescrição, delegando a execução dessas 

decisões terapêuticas nos enfermeiros. 

 Estas duas componentes estruturais, a sua dualidade permitiram a construção 

de delimitações para o exercício de Enfermagem e a sua consequente integração na 

divisão dos cuidados a serem prestados de acordo com o utente e perspectivando as 

suas necessidades, podendo desta forma estruturar e demarcar competências de 

execução e intervenção ao nível dos cuidados à pessoa (Lopes, 2001, 28).  

 A estruturação dos cuidados de Enfermagem e a sua delimitação iniciaram a 

necessidade da excelência da Enfermagem, contudo porém o processo de cura não 

depende unicamente da competência dos enfermeiros, dado que é um campo que se 

encontra adstrito à autoridade médica. 

 A evolução tecnológica, cultural e social das sociedades cria novos horizontes 

para a evolução da Enfermagem, contudo porém também se edificam novas barreiras 

e limitações dado que o distanciamento provocado pela evolução dos conhecimentos 

se não for acompanhado da componente relacional e humana do cuidar irá conduzir 

ao retrocesso na evolução da profissão. 

 Neste sentido é imperioso que se esbata o distanciamento social entre os 

profissionais e utentes dado que é no corpo de conhecimentos demonstrados que 

assenta o controlo a nível social da profissão e desta forma não permitir que o 

conhecimento adquirido pelos enfermeiros não se banalize e torne um conhecimento 

rotineiro. 

 Com este objectivo de não perder a identidade a nível social, é pertinente que 

exista um afastamento entre a profissão e a sociedade em geral, para desta forma os 

enfermeiros não perderem o controlo do seu saber e neste sentido apenas os titulares 

destas competências possam ter capacidades para manipularem estes 

conhecimentos. Todo o processo de aprendizagem é muito individualizado, desta 

forma não se podem estabelecer padrões de conhecimentos, onde cada enfermeiro, 

parte de uma base de conhecimentos cientifico e um saber fundamental para a sua 

prática. A partir deste contexto de aprendizagem cada profissional desenvolve a sua 
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evolução profissional de acordo com a sua vontade e consciência de limitações 

pessoais. 

 No âmbito da saúde, a Medicina domina como profissão, dado que é aceite e 

legitimada socialmente, como refere Lopes parafraseando Carapinheiro,  

 
“ (…) conferir ao saber médico o carácter de saber central e, deste modo, 
converter em saberes periféricos os outros saberes profissionais 
intervenientes nesse campo, nos quais se inserem os saberes de 
Enfermagem” (Lopes, 2001, 30). 

 
 O nível de produção de cuidados encontra-se marcado pela hierarquização de 

cuidados a que Lopes parafraseando Chauvenet se refere como sendo,  

 
“ (…) a capacidade de impor a noção de acto médico como critério formal 
de estruturação da divisão e organização do trabalho, constituindo a 
estratégia central da Medicina para assegurar a concretização e 
visibilidade social da sua dominância” (Lopes, 2001, 30). 
 
Tendo como base o processo de atendimento médico, o seu acto assente na 

função diagnóstica e prescrição terapêutica, temos que a prática de cuidados de 

Enfermagem é vista como uma extensão da profissão médica, uma ramificação da 

mesma, existindo uma permissão médica para que seja o enfermeiro autorizado ao 

exercício das actividades necessárias. 

Desta forma, obedecendo a este critério estrutural a profissão de Enfermagem 

surge com uma postura de subordinação à profissão medica, não deixando 

transparecer e dessa forma não sendo reconhecida a identidade própria dos 

enfermeiros. 

 No passado apenas os médicos eram detentores dos conhecimentos técnico-

científicos para tratarem os doentes e neste sentido limitar a informação que era dada 

aos demais profissionais. 

 Contudo parte da mesma forma desta classe o ensino da Enfermagem com 

criação das escolas para enfermeiros em meados do século XIX e apenas nesta altura 

se começa a dar alguma formação a estes na área dos conhecimentos científicos. 

Desta forma parte de factores condicionantes externos à própria profissão a definição 

dos conhecimentos a serem tidos pelos enfermeiros, onde são os médicos, que 

decidem o que estes podem saber e que de forma devem aprender. 

 Facilmente se compreende que socialmente a classe médica tenha maior 

relevância dado o seu contexto histórico de desenvolvimento. Porém a Enfermagem 

com uma imersão mais morosa tenta agora com um acesso de níveis académicos 

semelhantes ombrear com estes com o objectivo de obter reconhecimento social das 

suas actividades. Pelo que é descrito pelos entrevistados não é pela obtenção de 
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graus académicos superiores que fará com que a Enfermagem seja melhor 

reconhecida socialmente que a classe médica. Desta forma também temos que 

socialmente a importância dos médicos advém do seu papel como prescritor 

terapêutico e como o único responsável pelo diagnóstico interferindo desta forma no 

estado de saúde / doença da pessoa. Esta intervenção apresenta maior relevância 

visto que é visto que o processo de cuidados apenas se inicia com a intervenção do 

médico. 

 

 

4.2. – O enfermeiro como ser altruísta 

 

 

 
    Prática profissional baseada em valores: 

 Os valores estão implícitos na prática 
profissional; 

 Os valores morais são reconhecíveis na prática 
de Enfermagem. 

O enfermeiro 
como ser altruísta   A intimidade causada pela vivência: 

 A presença favorece a intimidade; 

 O enfermeiro acompanha o doente. 
 

Suporte emocional da pessoa e família: 

 O enfermeiro deve desempenhar este papel; 

 O enfermeiro como filtro das energias negativas. 

 

  

Todas as profissões têm valores, nenhuma delas surge sem ter valores 

humanos latentes. Sendo que o processo de descoberta dos valores que regem a 

profissão não é de fácil determinação sendo que é necessário compreender a sua 

natureza e a génese da sua aplicação. 

 Cada profissão tem a sua especificidade, neste sentido a Enfermagem não 

foge à regra, sendo que os valores que regem a Enfermagem são valores que tendem 

a ter a especificidade latente mais na vertente da vivência deste. O valor 

fundamentalmente vai regular a tendência para avaliar o ideal, projectado na pessoa 

ou acção que estamos a valorar, da mesma forma que condiciona comportamentos ou 

acções de resposta a estímulos externos de forma que estes se centrem em serem de 

desejáveis a socialmente aceites. 
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 Todavia apesar de toda a estruturação,  

 
“o valor é o conteúdo de uma motivação (…) implica aqui que a 
motivação seja compreendida como elemento formal do agir (…) a 
referência ao agir significa que o valor deve ser pensado em relação com 
a acção” (Renaud, 1994, 300). 

 
 Sempre que agimos de forma consciente a motivação tem de estar sempre 

presente, dando relevância a esta relação entre a motivação e valor, que Renaud 

define como sendo a “passagem da descrição fenomenológica e analítica – do agir 

para a ética” (Renaud, 1994, 301). 

 Para o exercício da prática de cuidados à pessoa, é necessário estarem 

sempre presentes os princípios éticos, dado que o desempenho ou acção está 

dependente da estratificação ética do sujeito, profissional prestador de cuidados. 

Desta forma, podemos analisar que apenas uma pessoa que reja a sua intervenção 

por princípios éticos poderá agir eticamente relativamente a outra. Sendo estes 

necessários para a cimentação da relação humana que é necessário estabelecer para 

a prática de cuidados. 

 O enfermeiro, profissional obediente dos princípios éticos que regulamentam a 

profissão, obedecem ao conjunto de valores decorrentes do seu desempenho 

profissional. Decorrente destes valores, permite ao enfermeiro emitir juízos pessoais 

ou clínicos relativamente à situação do utente, apesar de que o profissional de 

Enfermagem deve sempre ter em atenção o bem-estar do utente, objectivo primordial 

do atendimento de Enfermagem. Apesar de ser um utente portador de uma doença, 

temos de saber que essa pessoa, que necessita da atenção dos enfermeiros, dos 

cuidados, é o alvo e não uma forma de atingir um objectivo. Passa por ser o fim e não 

um meio para conseguir algo, visto que o bem-estar do utente é o objectivo máximo da 

Enfermagem. 

 O enfermeiro, durante o desempenho da sua prática profissional age de acordo 

com os princípios éticos mas sempre com o objectivo de cuidar, de promover o bem-

estar da pessoa. Mas só o desempenho por si só, não é um valor, estes valores vão 

sendo construídos mediante as relações humanas que o enfermeiro vai criando e 

ultrapassando com os utentes que cuida. Apenas das relações estabelecidas que 

podem vir advindo do contacto com a pessoa e a sociedade é que se pode construir e 

maturar o sistema de valores que rege a prática profissional. 

 O sistema de valores, ou o valor por si só, é sujeito a um processo de 

transformação ao longo das crescentes relações que o profissional vai sendo sujeito 

decorrente da sua prática. O conceito do cuidar evolui de acordo com o momento e de 

acordo com o valor que é atribuído naquele preciso momento. 
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A universalidade do valor atribuído ao cuidar, é valido para o momento e 

contexto em que estão sujeitos a interacção entre os diversos interveniente, pessoa, 

enfermeiro e sociedade. O valor do cuidar carece de contacto entre pessoas e 

estabelecimento de relações, mesmo que sejam meramente pontuais, promovendo 

assim que o valor não seja estrito aos enfermeiros. 

 Apesar da evolução que se cifra no valor do cuidar, este ainda se deixa 

envolver historicamente no conceito associado à vocação. Dai ainda estar muitas 

vezes relacionado com a prática de cuidados do ponto de vista religioso, sendo 

mesmo actualmente ainda existente as ordens de cariz privado, que obedecem a uma 

doutrina religiosa e estrita da prática de cuidados. Sendo desta forma muitas das 

vezes criado um estereotipo das características que são necessárias para a prática 

dos cuidados, ou simples cuidar. 

Assim sendo emergiram as seguintes subcategorias: 

 Prática profissional baseada em valores; 

 A intimidade causada pela vivência; 

 Suporte emocional da pessoa e família; 

que passa-se a descrever, cada uma delas. 

 

 

4.2.1. – Prática profissional baseada em valores 

 

Neste estudo é importante ressalvar que nesta subcategoria ressaltam dois 

indicadores: 

 os valores estão implícitos na prática profissional; 

 os valores morais são reconhecíveis na prática de Enfermagem. 

 

Porém carecem de uma leitura individualizada dado cada um ter 

particularidades que convém registar. 

 

 Os valores estão implícitos na prática profissional 

 

 A componente humana e relação por parte do enfermeiro é a que é mais 

expectável por parte do utente. Este entende que o enfermeiro deverá possuir uma 

conduta profissional que tenha valores subjacentes como sendo a atenção, o carinho e 

o amor. No sentido estrito, teremos que apesar de todos estes valores padeçam da 
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necessidade de vincar a sua universalidade veremos abaixo que são mutáveis de 

acordo com as características individuais de cada utente. 

  
 “ (…) é uma profissão muito dignificante porque como já disse, quando é 

feita com amor, ajuda muito a sociedade”. (E1) 
 
 “ (…) há profissionais e há pessoas que dedicam muito do seu tempo e 

do seu amor”. (E6) 
 
 “ (…) mas o doente aceita sempre a maneira de ser do médico, mas se 

houver o enfermeiro que seja menos carinhos, seja… tenha um 
temperamento mais frio e mais despreocupado, o doente sente mais às 
vezes, do que sendo com o próprio médico”. (E1) 

  
 “Fiquei com a melhor impressão possível, tanto na maneira carinhosa e 

atenciosa como tratam com muito cuidado que têm, como na assistência 
que dão (…)”. (E1) 

  
 “Têm sempre ali um carinho, atenciosos (…)”. (E7) 
 
 “O enfermeiro está ali atento, é uma pessoa meiguinha, parece que toma 

carinho ao doente”. (E7) 
 
 “Uma pessoa muito corajosa, muito corajosa, muito”. (E7) 

  
Existem valores que se impõem conforme as características da situação que se 

apresenta, pois nem todos os valores carecem de um carácter de obrigatoriedade, 

como são os valores superiores que são referidos por Renaud como sendo aqueles 

que “(…) regulam a vida relacional entre seres humanos” (Renaud, 1994, 44). 

 Estes valores assentam as suas características no facto de pretenderem ser 

universais e pelo facto de permitirem o estabelecimento de relações duradoiras entre 

pessoas. 

 

 Os valores morais são reconhecíveis na prática de Enfermagem 

 

Podemos analisar que o enfermeiro decorrente da sua prática deve deixar 

transparecer quais são os valores que fundamentam as suas intervenções. Apenas os 

valores demonstrados como facilitadores do processo de cuidar são passíveis de 

serem reconhecidos socialmente pelo utente. Sendo desta forma necessário que os 

enfermeiros assumam um conjunto de qualidades, socialmente reconhecidas, para 

que o processo de cuidar seja facilitador da recuperação integral e bem-estar da 

pessoa. 

 
 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  91 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

 “Ser enfermeiro, é dar-se um pouco aos outros. Penso que a 
Enfermagem tal como os médicos e os professores, são profissões um 
pouco de sacerdócio (…)” (E4) 

 
 “Penso que é bastante importante a pessoa pensar primeiro nos outros 

do que pensar em si”. (E4) 
 

 O empenho e a dedicação do enfermeiro são valorados pelos utentes como 

devendo ser o foco de atenção por parte destes. Contudo para poder alcançar estes 

valores e praticá-los convenientemente alguns conceitos tem de estar subjacentes, 

como sendo a disponibilidade de tempo para estar com o utente, o sacrifício 

demonstrado em prol do cuidado e o contributo valorado pela experiência profissional. 

Todos estes tendo sempre como objectivo primordial o aliviar do sofrimento da pessoa 

no sentido do bem-estar desta e na melhoria do cuidado de Enfermagem a prestar. 

 
 “ (…) muitas vezes vai colaborar de tal forma com a sua experiência, com 

a sua dedicação, vai fazer com que o doente progrida nas suas 
melhoras”. (E4) 

 
 “ (…) há profissionais e há pessoas que dedicam muito do seu tempo e 

do seu amor (…)” (E6) 
 

“O trabalho do enfermeiro é sempre um trabalho muito rigoroso, muito… 
difícil de executar, sacrificante (…) ” (E1) 

 

 Os valores não surgem apenas associados a questões motivacionais e à 

intervenção por si só, surge igualmente associado ao carácter moral do valor onde a 

este “associa-se classicamente a ideia de imposição ou de dever” (Renaud, 1994, 

302). 

 O valor neste sentido mais restritivo confere um carácter de obrigação, com 

capacidades para o fazer sendo que a este está subjacente o reconhecimento social 

dos enfermeiros por parte dos utentes relativamente a valores como a dedicação e a 

obrigação profissional de fazer o bem. 

O sentido de obter a maior colaboração por parte do doente muitas das vezes o 

enfermeiro sente a necessidade de sair de si mesmo dado que para,  

 
“o cumprimento desta missão exige renúncia e esquecimento de si, o 
esquecimento de si própria é a base de toda a profissão, para se dedicar 
àqueles que trata, para os consolar na desgraça, nada vale sem o 
esquecimento de si própria” (Collière, 2002, 81). 
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A prestação de cuidados neste sentido fica assente na componente da 

devoção, o de servir o outro, manifestando desta forma o assentar a ideologia de 

intervenção num cariz de vocação para a execução desta função. Ainda tem outros 

componentes associadas ao servir como sendo o sacrifício, a dádiva e como referido 

anteriormente o esquecimento de si mesmo como pessoa. Uma entrega sem reservas 

e sem receios. 

 Esta corrente de intervenção encontra-se fortemente associada a uma 

componente mais religiosa ainda atribuída à profissão de Enfermagem. A prática de 

cuidados adveio historicamente da prática clerical da intervenção, onde ficava latente 

a ideia de missão a ser desempenhada, que exigia o cumprimento de um dever, como 

um dom especial, caracterizado por Collière que refere que, 

  
“servir investe a enfermeira de uma verdadeira missão que lhe é 
confiada, missão que não exige apenas a consciência de um dever a 
cumprir, mas o dom de toda a pessoa para assegurar o sucesso de uma 
grande causa” (Collière, 2002, 80). 

 

 Entende-se que num sentido estrito, socialmente, é reconhecida a presença do 

valor moral, implícito de um carácter obrigacionista sendo que porém deveria sim ser 

reconhecido num carácter mais lato, onde seria passível de encontrar quer o valor 

ético, quer o valor moral. Contudo, este processo não é estático e encontra-se em 

maturação o processo de reconhecimento social o cuidar como valor eminente do 

trabalho dos enfermeiros. Desta forma os enfermeiros devem procurar envidar 

esforços para que seja reconhecida socialmente a pertinência dos cuidados de 

Enfermagem, no sentido do conforto e bem-estar do doente e na busca da sua 

independência com a maior brevidade possível. Contudo porém os enfermeiros não 

podem esquecer a pertinência do estabelecimento de relações profícuas com os 

utentes no sentido de estabelecerem com a maior facilidade as prioridades e delinear 

objectivos de intervenção de acordo com as necessidades manifestadas pelos utentes. 

 Os valores estão implícitos no desempenho da actividade de Enfermagem e 

são reconhecidos como essenciais na prestação de cuidados, “eles se manifestam 

como valendo a pena para todos os seres humanos” (Renaud, 2001, 45). Todavia os 

enfermeiros não podem esquecer os seus objectivos no estabelecimento destas 

relações de forma que as suas acções e os seus valores possam ser reconhecidos 

socialmente por meio das suas intervenções dirigidas às necessidades da pessoa.  
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 O enfermeiro prestador de cuidados ao utente é avaliado de acordo com as 

qualidades éticas e morais que demonstra, sendo o cuidado reduzido e minimizado 

pela avaliação do utente. Neste sentido o enfermeiro tem de promover a evolução da 

valoração atribuída à componente vocacional frequentemente atribuída aos 

enfermeiros, desmistificando os factores condicionantes e promovendo a actualização 

do estatuto social atribuído aos enfermeiros. 

 

 

4.2.2. – A intimidade causada pela vivência 

 

 Nesta subcategoria ressaltam dois indicadores: 

 a presença contínua favorece a intimidade; 

 o enfermeiro acompanha permanentemente o doente. 

 

Sendo que cada um tem particularidades que convém registar. 

 

 A presença contínua favorece a intimidade 

 

O enfermeiro ao estar com o doente proporciona-lhe uma visão integral da 

pessoa que é alvo dos cuidados e desta forma permitir uma correcta avaliação das 

necessidades do paciente e desta forma envolver-se com este. 

Assim referem os participantes: 

 

 “ (…) acaba por ser um companheiro do doente quando necessita e será 
a pessoa mais próxima…” (E3) 

 
 “ Mas o enfermeiro penso que é o profissional de saúde que talvez esteja 

mais perto do doente e que melhor o pode ajudar.” (E4) 
 

“ (…) o enfermeiro é quem está mais perto do doente. Eu acho que é a 
grande salvaguarda do doente.” (E5) 

 

 “O enfermeiro está ali com a gente, torna-se numa pessoa da família.” 
(E7) 

 
 “A gente está ali (…), conversa-se, fala-se, tem bocadinhos que se chega 

a rir…” (E7) 
 

 A intimidade que se estabelece com o utente de facto reside neste ponto 

fundamental, que se cifra na invasão do direito, liberdade e garantia pessoal da 

reserva da intimidade, vida privada e familiar. 
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Constatando-se abaixo, 

  
“(…) a intimidade que têm com o doente e com… fisicamente também é 
tomar conta dele, limpá-lo tudo isso acaba-se por estabelecer quer se 
queira quer não uma certa intimidade com as pessoas.” (E6) 

 
 “(…) o enfermeiro tem mais essa tarefa que é a de estar mais 

intimamente ligada ao doente.” (E6)  
 

 Na vida do utente o enfermeiro é, 

  

“(…) talvez aquele que está mais perto do doente…” (E6) 

 

O enfermeiro acompanha permanentemente o doente 

 

 Das palavras expressas nos depoimentos parece notório que é de facto o 

enfermeiro, o profissional de saúde, que mais tempo junto do utente. 

 Assim sendo este torna-se a pessoa mais visível para o utente: 

 
 “Mas afinal pelo que estou a ver o enfermeiro é que está sempre presente 

a toda a hora, a todo o instante.” (E7) 
 
 “Por isso parecia-me que era o médico que devia estar, mas afinal estava 

enganada, os enfermeiros é que estão lá a toda a hora a todo o instante.” 
(E7) 

 

 Pelo referido anteriormente, nota-se que a presença física do enfermeiro é 

muito importante dado que confere segurança para os utentes que se apresentam 

vulneráveis num momento de grande fragilidade, física e emocional. 

 
 “E a gente sabe que estão ali sempre para a gente.” (E7) 
 
 “É tão bom saber que a gente está, pronto, que não estamos naquele 

medo (…) não aparece (…) não vem cá.” (E7) 
 

 A presença física do enfermeiro torna-se cada vez mais significativa na medida 

que traduz a relação estabelecida com o enfermeiro pelo utente, donde se constata 

que a proximidade é secundária a uma interacção frequente a contínua, que promove 

uma ligação entre ambos. 
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 “(…) é mesmo pela proximidade como eu disse, pela proximidade que 
têm com o doente.” (E3) 

 
“(…) a gente acaba por ter um acompanhamento, vamos vendo o 
enfermeiro…” (E3) 

 

O tipo de atenção que em Enfermagem se faz à pessoa, exige um contacto 

directo. O olhar é a primeira forma de contacto entre o enfermeiro e o utente. A 

abordagem ao utente fica sempre condicionada pela forma como o enfermeiro olha 

para o utente dado que a partir desta abordagem inicial o utente constata se o 

enfermeiro está disponível ou não, ou mesmo se este tem tempo para ele, ou não. 

 O tempo é uma peça fundamental no cuidar do utente, dado que cada vez, com 

a economia na saúde, é necessário racionalizar recursos e da mesma forma o 

enfermeiro terá de englobar na prática do seu atendimento o tempo que dispensa ao 

utente. O tempo, muita das vezes, que é passado com o utente, ou mesmo junto dele, 

existindo uma certa permanência de tempo é fundamental para dar um sentimento de 

sossego ao utente e mostrar de forma indirecta a disponibilidade do profissional caso 

este necessite. 

 Apenas com esta paciência da permanência junto do utente permite criar uma 

relação de confiança e desta forma é que será proporcionado pelo utente que o 

enfermeiro chegue ao seu íntimo. O que muitas das vezes o enfermeiro passa de 

sobranceiro a exterioridade da pessoa, e relativizando a interioridade, pois cada 

pessoa apresenta a sua capa exterior de protecção e apenas com a atenção do 

cuidado é que o utente proporcionará ao enfermeiro atingir a sua intimidade 

apresentando desta forma a complexidade da relação ética na Enfermagem.  

 A presença junto do utente, o estar com ele, proporciona segurança que é 

benéfica para o doente. A presença do enfermeiro, não se limita a uma presença física 

pois só com a atenção proporcionada é que o utente se sentirá em sintonia com o 

enfermeiro e assim desta forma proporcionar uma harmonia entre o enfermeiro e o 

utente e assim este deixará de se sentir isolado. 

 A interacção enfermeiro – utente é fundamental pois está na génese dos 

cuidados de Enfermagem, dado que é necessária a coexistência desta dualidade 

equilibrada no tempo dispendido para a concretização das acções, que se revestem 

de objectivos a concretizar, que não passam apenas pela tecnicidade da intervenção 

mas também pelo estabelecimento de uma intimidade, onde o enfermeiro é visto como 

um companheiro, um amigo e noutras considerado como membro da família, apesar 

de as conversas se centrarem num carácter meramente profissional.  
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 Para Escribano (1999), a intimidade é o conjunto de sentimentos e 

pensamentos que cada pessoa guarda no seu interior. Assim sendo, a intimidade é um 

valor oculto, que está relacionado com a mente e os sentimentos de cada pessoa, é 

privada e una, individual. 

 O tempo é a peça fundamental para o funcionamento desta complexa 

engrenagem, pois apenas com o tempo se podem cimentar as componentes afectivas 

da relação. O tempo para escutar e sentir o que o utente expressa. O tempo 

dispendido, não é tempo perdido, pois o enfermeiro necessita de tempo para explicar 

ao utente, entender a forma como o utente vê o mundo, sendo que este factor 

necessita de prática por parte do profissional, que não passa apenas pela presença 

física mas também toda a dimensão pessoal e emocional do enfermeiro têm a 

necessidade de estarem presentes. 

 Todos apresentamos a necessidade de sermos escutados, dado sermos seres 

comunicativos, e para existir comunicação é necessário um emissor e um receptor, 

sendo que este deve estar presente na sua plenitude para que a mensagem não se 

dissipe e se percam registos importantes do código para a interpretação do utente que 

se apresenta na sua complexidade para a criação da relação do enfermeiro com este. 

 Diz-nos Lazure, que “negar a necessidade que os utentes têm de serem 

escutados, é negar a vida que existe neles” (Lazure, 1994, 104). 

 O enfermeiro socialmente é reconhecido como o elemento que maior 

permanência tem junto do utente. Esta permanência quase contínua e as próprias 

características dos cuidados de Enfermagem fundamentam a intimidade, consequente 

à vivência. 

 

 

4.2.3. – Suporte emocional da pessoa e família: 

 

Nesta subcategoria é importante ressalvar dois indicadores: 

 o enfermeiro deve desempenhar este papel; 

 o enfermeiro como filtro das energias negativas. 

 

Apresentando-se individualmente abaixo as suas particularidades. 
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O enfermeiro deve desempenhar este papel 

 

Devendo de qualquer das formas, o cuidar respeitar esta relação, de forma a 

proporcionar o bem-estar emocional do utente e assim ser um elemento facilitador do 

processo de recuperação, conforme abaixo. 

  
“É uma pessoa muito corajosa porque além de estar a fazer o seu 
trabalho, pronto, se a gente está assim de volta a chorar ainda tentam dar 
um conforto (…)” (E7) 
 
“Ainda tenta dar consolo aos pais (…)” (E7) 

 
 O “stress” é um factor condicionante do equilíbrio da relação. O utente 

acometido de doença fica mais susceptível a ser afectado pelo “stress”, bem como os 

seus familiares, sendo que desta forma o enfermeiro deverá promover acções no 

sentido de minimizar a relevância desta ocorrência. 

  
“Está a cuidar do doente, vê os pais de volta, também vê os pais aflitos e 
tenta confortar e pensa na família que tem em casa, na sua vida e tudo 
isso deve ser um bocado de pressão para a própria pessoa, para o 
próprio enfermeiro”. (E7) 
 

O enfermeiro como filtro das energias negativas 

 

No atendimento ao utente e ao estabelecimento da relação do enfermeiro com 

este, o profissional toma conhecimento das necessidades quer do utente, quer dos 

seus familiares, sendo que a expectativa deste é que o enfermeiro seja capaz de 

aliviar o seu “stress” emocional. Com o melhor estabelecimento desta relação muitas 

das vezes os utentes e familiares têm a percepção que o enfermeiro sofre com eles. 

Todavia este não deverá deixar-se envolver com esta situação, mas sim promovendo 

uma relação estritamente profissional com o utente e familiares. 

  

 “Porque muitas vezes os enfermeiros põem-se no lugar da própria 
pessoa que está a passar por esse problema, e a gente vê isso”. (E7) 

 
“E sei que tem enfermeiros que conseguem sofrer ao mesmo tempo, 
conseguem esconder mas sei que eles sofrem. Sofrem da mesma 
maneira que um pai que está a sofrer”. (E7) 
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O cuidado ao utente assenta na ténue barreira que visam estabelecer um 

compromisso de prestação de cuidados, onde os limites devem ser respeitados de 

forma a permitir a existência de um suporte emocional ao utente mas sem um 

envolvimento excessivo por parte do profissional e sem estabelecer uma relação 

demasiado distante que não permita a consecução dos objectivos de criação de uma 

plataforma de entendimento entre as partes. 

 O contrato celebrado entre o enfermeiro e o utente passa apenas pelo objectivo 

de atingir a independência com a maior brevidade possível de forma que o utente seja 

auto-suficiente para prosseguir com a sua vida. O profissional tem sempre de ter em 

mente esta meta dado que não deverá estabelecer uma relação de dependência 

formal por parte do utente, dado que não é esse o objectivo que se pretende atingir. 

Se bem que para que haja uma relação de parceria, seja necessário o 

comprometimento das partes envolvidas. 

 Atingir o equilíbrio na relação apresenta-se como a barreira maior a ultrapassar 

dado que o utente que se apresenta numa situação de fragilidade, apesar de 

transitória, apela ao lado emocional dos enfermeiros, mas estes deverão desenvolver 

a capacidade de não se ligarem em demasiados aos utentes, caso contrário, 

permitirão que os utentes monopolizem a atenção do enfermeiro, tolhendo desta forma 

a sua capacidade de avaliar fria e isentamente a consecução dos objectivos propostos 

a atingir e estabelecidos pelo contrato de cuidados inicialmente estabelecido entre 

enfermeiro e utente.  

 O utente quando procura os cuidados de Enfermagem cada vez mais espera 

encontrar disponibilidade para partilhar e escutar as suas necessidades ou mesmo 

apenas as suas inquietações. Já não é procurada tanto a vertente técnica e a sua 

execução, mas sim a sua vertente relacional e humana de forma a melhor 

compreender um utente que procura estabelecer uma relação em que este seja 

compreendido pelo que expressa e pelo que é, de forma que não seja avaliado ou 

reprimido por expressar os seus sentimentos mais íntimos. 

 Contudo, tal como todas as relações esta é difícil de manter sendo necessário 

encontrar formas de perdurar a relação. Só com a manutenção desta relação 

possibilita ao enfermeiro conhecer devidamente o utente e conhecer de forma 

inequívoca as alterações que o utente verificou decorrente do processo de doença a 

que este se encontra acometido, sendo fundamental estruturar a intervenção do 

enfermeiro nesta relação. A perda ou má gestão desta relação conduz a que o 

envolvimento das partes se torne difuso e não se concretizem os objectivos 

inicialmente estabelecidos. 
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 É necessário que o enfermeiro, envolvido nesta relação, tenha a capacidade de 

se abstrair da mesma, de forma a manter o equilíbrio e assim ambas as partes 

possam beneficiar do estabelecimento da mesma. Dado que o enfermeiro envolvido 

nesta relação de equilíbrio tem de demonstrar capacidades para avaliar os cuidados e 

a evolução do utente de forma a encontrar estratégias, novas ou renovadas, para 

atingir as metas estabelecidas. 

Normalmente os doentes acometidos de doença que recorrem aos cuidados de 

saúde encontram-se, numa posição de vulnerabilidade, onde possibilita aos 

enfermeiros ganhos na manutenção da relação, onde podem exercer uma postura de 

escuta activa ou mais negativamente, exercerem uma relação de poder e autoridade. 

Este tipo de relacionamento promove o afastamento do enfermeiro em relação à 

pessoa. 

 O estabelecimento de uma relação centrada na escuta activa pressupõe um 

envolvimento entre o enfermeiro e o utente. Esta relação promove a transmissão das 

energias negativas para o enfermeiro por parte do utente, tentando desta forma que 

este se liberta dessas cargas que possam comprometer o processo de recuperação. 

Todavia, os enfermeiros têm igualmente de ter capacidade de filtrar as energias 

transmitidas pelo utente de forma a poder-se libertar dessas mesmas energias no 

sentido de evitar incorrer em processos de “stress” emocional ou de “burnout”. 

 O enfermeiro necessita de desenvolver capacidades pessoais para poder lidar 

com o afluxo de energias negativas incutidas pelos utentes. Deve seguramente 

funcionar como alguém que compartilha das inquietações do utente e ajuda a 

ultrapassá-las. 

O enfermeiro muitas das vezes surge como suporte emocional para o utente e 

para os seus familiares. Porém esta situação é difícil de gerir, necessitando os 

enfermeiros de partilhar os conteúdos negativos recebidos com os colegas de 

profissão para poderem filtrar e não permitir que estes afectem o seu desempenho, 

não permitindo que o “stress” se instale e penalize desta forma a relação enfermeiro – 

utente. 
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4.3. – Competências atribuídas aos enfermeiros 

 

Competências técnico-científicas e humanas: 

 Resposta satisfatória às necessidades; 

 Reconhecimento da competência. 
 
Competências  
atribuídas Valorização a partir das suas 
aos enfermeiros  qualidades e atitudes de humanização: 

 A capacidade relacional suplanta os 
conhecimentos técnicos; 

 Humanização dos cuidados. 
 
 
    “Saber” pela dicotomia tratar/ cuidar: 

 O enfermeiro intervém activamente no 
tratamento; 

 O enfermeiro cuida / ajuda o doente. 
 
 

 A Enfermagem é a profissão que tem como objectivo primordial o cuidado da 

pessoa e da família, de forma a promover o bem-estar e uma resposta às 

necessidades evidenciadas. 

 O enfermeiro ao longo da sua formação aprende a desenvolver, como 

profissional habilitado, que se torna, competências técnicas, cientificas e relacionais 

actuando ao nível da prevenção. 

 Após análise detalhada dos discursos dos informantes emergiram as seguintes 

subcategorias: 

 Competências técnico-científicas e humanas; 

 Valorização a partir das suas qualidades e atitudes de humanização; 

 “Saber” pela dicotomia tratar/ cuidar. 

Passaremos a descrever, cada uma delas. 

 

 

4.3.1. – Competências técnico-científicas e humanas 

 

Neste estudo é importante ressalvar que nesta subcategoria ressaltam dois 

indicadores: 

 Resposta satisfatória às necessidades; 

 Reconhecimento da competência. 
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Passamos abaixo a registas as suas particularidades. 

 

Resposta satisfatória às necessidades 

 

Apesar de a Enfermagem ser apreendida de diferentes formas, divergindo nos 

currículos académicos a que nos sujeitamos, a sua génese e os seus princípios são 

universais e transmitidos geracionalmente, nunca permitindo esquecer o saber próprio 

da Enfermagem. Ao partilharmos todos os profissionais dos mesmos princípios do 

saber, ajuda a fortalecer a ciência que lhe está subjacente e implícita. 

Independentemente da arte que depois é desenvolvida sempre tendo em mente o 

cuidar. 

 Desta forma temos que, 

 
“(…) o enfermeiro é que dá maior apoio, é que lida com o doente, é que 
vê como reage…” (E5) 
 
Está latente nos relatos dos participantes que os enfermeiros são considerados 

profissionais competentes, que manifestam o seu saber nas acções que 

desempenham. 

 
 “(…) um profissional que nós sabemos que podemos confiar, uma pessoa 

que sabe o que está a fazer, em quem nós podemos depositar toda a 
nossa inteira confiança…” (E2) 

 
“(…) o enfermeiro tem a sua especialidade não é? Mas ao fim ao cabo 
acaba por ser uma pessoa polivalente porque sabe de tudo um pouco.” 
(E4) 

 

Reconhecimento da competência 

 

É necessário atingir um equilíbrio entre a competência técnica e a competência 

humana de forma a proporcionar aos cuidados, utentes, sejam eles individuais ou 

colectivos, pessoa ou família, o bem-estar físico e psíquico de forma que este se 

manifeste na satisfação dos cuidados de Enfermagem prestados. 

 
 “(…) muito competente, ao qual eu daria também ênfase quer na 

formação quer na parte da avaliação profissional (…) um destaque muito 
grande na parte humana.” (E6) 

 
“(…) a parte técnica também é importante, mas essa eu assumo como 
sendo o mínimo, digamos o mínimo indispensável.” (E6) 
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Desta forma é pertinente assinalar a diferença entre o cuidar e o tratar de forma 

que os cuidados de Enfermagem assentassem numa diferença dos restantes 

profissionais de saúde, decorrente das competências desenvolvidas. 

 O cuidar apesar de intervir habitualmente numa situação de doença, estrutura a 

sua intervenção em acções que permitam ao utente, atendendo às suas necessidades 

de ponto de vista da sua cultura e sociedade em que se insere, ultrapassar as 

restrições ou alterações do seu padrão habitual de saúde, sejam elas de ordem física, 

afectiva ou social. 

  
“O campo de competência da Enfermagem, isto é, o domínio dos 
cuidados de Enfermagem, situa-se, verdadeiramente na encruzilhada de 
um tríptico que tem como ponto de impacto o que diz respeito à pessoa, o 
que diz respeito à sua limitação ou à sua doença, o que diz respeito aos 
que a cercam e ao seu meio” (Collière, 2002, 287). 

  
 A partir da correlação destes três factores é que se,  

 
“ (…) determina a necessidade de assegurar cuidados de Enfermagem 
não se pode ligar, unicamente, a maior ou menor gravidade de uma 
doença, de uma limitação, consideradas isoladamente, mas à inter-
relação que existe entre as possibilidades, capacidades e recursos da 
pessoa, na trajectória de vida em que se situa, às dos que a cercam e do 
seu ambiente e à limitação ou dificuldade de que sofre ou às 
consequências funcionais das lesões devidas à doença” (Collière, 2002, 
287). 
 
O enfermeiro tem de conseguir atender satisfatoriamente às necessidades de 

atendimento apresentados pelo utente e ambiente envolvente de forma que se 

evidenciem as qualidades do enfermeiro, nas suas intervenções, fazendo sobressair 

as competências técnicas, científicas e humanas. 

Cabe ao enfermeiro, consciente da sua competência profissional, determinar 

quais os conhecimentos teóricos que deve mobilizar, e que componentes deverá 

aplicar no sentido de responder às necessidades evidenciadas pelo utente. O 

enfermeiro deverá ser capaz de agir autonomamente neste sentido para consolidar a 

sua responsabilização profissional face aos demais profissionais. 

Para Atkinson e Murray (1989), a competência enquanto qualidade do 

enfermeiro deve ser entendida como a capacidade de aplicar face às situações 

práticas os princípios técnicos essenciais e consequentemente as atitudes necessárias 

para o cumprimento das funções independentemente da sua posição específica ou 

responsabilidade. 
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O enfermeiro deverá estar consciente e ciente das limitações das suas 

competências, obedecendo ao código deontológico, que rege o profissionalismo das 

suas intervenções, actuando face às necessidades do utente, procurando praticar os 

cuidados sem discriminação e isenta de julgamentos, respeitando os valores 

individuais do utente, aceitando a responsabilidade sobre os seus actos e intervenções 

e o dever de prestar contas sobre a sua prática profissional. 

O profissional de Enfermagem através da construção decorrente da sua 

experiência, da prática, da reflexão crítica e das aquisições essenciais do 

conhecimento elabora o seu projecto de formação continua e sendo continuo significa 

que não é estático, daí se compreender, que o processo de aprendizagem dos 

enfermeiros nunca ser um processo acabado.  

 Os cuidados de Enfermagem prestados aos utentes são considerados como 

uma ciência e uma arte, carecendo para esse facto da aplicação de conhecimentos 

técnico e científicos bem como o desenvolvimento de aptidões que devem ser 

adequadas às necessidades individuais de cada indivíduo. 

 É necessário reconhecer que todo o desenvolvimento da prática de 

Enfermagem assenta no saber - saber, o saber científico. Todavia a prática dos 

cuidados de Enfermagem tem de ter subjacente uma arte, uma intervenção e uma 

acção em prol do utente que é cuidado. Este cuidado não pode existir isoladamente 

sem a presença do saber. 

 
 “As competências do campo executório são vistas como pilares 

importantes às práticas quotidianas, pois estabelecem com estas pontes 
de identificação, considerando-as adaptáveis e aplicando-as na prática 
clínica” (Mendonça, 2009, 143). 

 
 Assim há que reafirmar que cuidar tem subjacente um saber específico que 

cada enfermeiro coloca em prática de acordo com a sua própria experiência e 

desenvolvimento profissional. A partir deste desenvolvimento, na prática, cimentamos 

interiormente as teorias apreendidas e criamos novas formas de aplicação dos 

conhecimentos apreendidos, fomentando o aparecimento de uma identidade 

profissional própria. Donde temos que o desenvolvimento da prática de Enfermagem 

obedecendo a princípios subjacentes ao saber que imerge dos conhecimentos, 

fundamentando a aplicação dos cuidados que visam o bem-estar do utente. 

 O desenvolvimento da prática de Enfermagem imerge de teorizações de 

conhecimentos apreendidos e da reflexão. Tornando neste ponto a imagética como 

uma forma de desenvolvimento de competências e a epistemologia para se prestarem 

cuidados de Enfermagem. 
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 Já facilmente se poderá constatar que a “praxis” da Enfermagem se 

desenvolve com a experiência, dado que um incidente crítico e a sua reflexão fazem 

desenvolver no profissional a excelência dos cuidados. 

 Não se pode pensar que saber agir passa apenas por uma formal intervenção 

obediente de normas e protocolos, que aplicados isoladamente podem ser obsoletos. 

Mas essas mesmas intervenções aplicadas de forma interdependente num 

determinado contexto, pressupondo a utilização do saber revelam a competência que 

permite a realização de relações entre trabalho e conhecimento. 

 Desta forma, assentamos muito mais na parte comportamental, relativizando-

se, aparentemente, nos cuidados a parte ética. Caracterizando esses mesmos 

cuidados pela individualidade da avaliação e do contexto como são analisadas as 

intervenções logo às vezes assentam num “saber – estar” e “saber – fazer” e muito 

menos na premissa inerente ao “saber – saber”. Na verdade, a arte do cuidar obedece 

muito mais à forma da intervenção do que ao conteúdo da mesma. 

 As intervenções em Enfermagem, muitas vezes, passam despercebidas ao 

comum cidadão, alvo dos cuidados, pois que factores são para respeitar a intimidade 

individual de quem é cuidado nunca pode ser descurada. Porém, a forma discreta e 

simples como o profissional desenvolve a sua acção não revela toda a preocupação 

pela intimidade do utente.  

Tendo em conta que, “ (…) as competências com estreita relação com a ética e 

a responsabilidade, apresentando níveis elevados de aplicabilidade” (Mendonça, 2009, 

144). 

 A escolha do espaço, para a prestação dos cuidados, não é feita de forma 

aleatória visto que essas actividades são habitualmente desenvolvidas em ambiente 

reservado que procura dar conforto físico e psicológico ao utente, revelando da parte 

do enfermeiro uma emergência do seu lado mais humano. 

 Apesar da evolução científica dos cuidados e de todos os meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica, colocados ao dispor, cabe aos 

enfermeiros trabalharem mais esforçadamente toda a componente humana, 

obedecendo ao princípio básico da humanização dos cuidados em Enfermagem. A 

Enfermagem visa unicamente o utente e tem de ser considerado como o centro dos 

cuidados. O utente apesar de ter toda a complementaridade diagnóstica, que visamos 

integrar na correcta avaliação dos cuidados a prestar, não poderemos olvidar a 

componente humana, dado que é muito mais valorizada pelos utentes do que muita 

vezes a competência técnica no desempenho da actividade. 
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“Num ambiente de cuidados de saúde competitivos, como é o dos nossos 
dias, a sobrevivência da profissão de Enfermagem assenta, em certa 
medida, na capacidade dos seus profissionais para demonstrar a 
importância dos cuidados de Enfermagem na promoção de resultados 
positivos no doente” (Sheehy‟s, 2001, 80). 

  
Socialmente, o enfermeiro é visto como um profissional habilitado com um 

curso, ao qual lhe foi conferido um título profissional por um organismo idóneo, 

reconhecendo as devidas competências científicas, técnicas e humanas, para a 

prestação de cuidados. Porém, socialmente, como vimos anteriormente a competência 

humana é que melhor caracteriza o desempenho do enfermeiro. 

 

 

4.3.2. – Valorização a partir das suas qualidades e atitudes de humanização 

 

Neste estudo, é relevante registar que nesta subcategoria ressaltam dois 

indicadores: 

 A capacidade relacional suplanta os conhecimentos técnicos; 

 Humanização dos cuidados. 

 

Abaixo registamos as suas particularidades. 

 

A capacidade relacional suplanta os conhecimentos técnicos 

 

 No desempenho da sua actividade profissional, o enfermeiro, apesar de ter 

subjacente os conceitos do “saber – saber” e do “saber – fazer” vê que na prática os 

conhecimentos técnicos surgem com menos relevância face à componente relacional, 

como é demonstrado pelos participantes. 

 
 “(…) estar aqui só a parte profissional, (…) só a parte técnica, é 

impossível uma pessoa ser enfermeiro só avaliando a parte técnica”. (E6) 
 

“(…) acho que o enfermeiro a parte humana deve ter (…) tem que ser 
muito mais importante”. (E6) 
 
O enfermeiro, no desempenho das suas actividades será considerado não só 

pela parte técnica, mas sobretudo pela parte humana. Desta forma, a parte relacional 

de humanização surge como ponto de comparação por parte do receptor dos 

cuidados, o utente. 
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 “A parte humana, eu acho, é isso que faz a diferença entre o bom 
enfermeiro e o enfermeiro que cura, mais nada”. (E6) 

 
“(…) acho que o enfermeiro que tenha uma parte digamos humana muito 
desenvolvida é 50% enfermeiro, para mim”. (E6) 

 

 O utente, muitas vezes sente a falta da vertente relacional, por parte dos 

demais profissionais de saúde. Porém refere serem colmatadas pelos enfermeiros e, 

desta forma, permite que essas carências sejam minimizadas. 

  
 “Enquanto que o enfermeiro acho que faz essa parte. Acaba por ter a 

parte humana do trabalho. Pelo facto de ter o contacto com o doente 
acaba por conseguir fazer esquecer essa falta”. (E3) 

 

 Humanização dos cuidados 

 

 A componente relacional dos cuidados ajuda o Homem a ultrapassar o 

sofrimento infligido pelo seu estado de doença, não devendo por isso o enfermeiro 

negar-se ao doente, mostrando sempre a sua atenção e vontade de ajudar, de 

colaborar com o doente, porque toda a forma frívola e privada de sentimentos de 

cuidar apenas ajuda a potenciar a sintomatologia do utente. 

  
“Para além da doença, além dos problemas se a gente tivesse um 
enfermeiro, pronto, que fosse ríspido ou que nos maltrata-se ou mal-
encarado claro que as coisas cada vez pioravam mais”. (E7) 

 

É construída a imagem de que o enfermeiro é também uma pessoa que 

intervém, de forma humanizada, nos cuidados que presta ao utente. 

 
“(…) são muito humanos (…)” (E5) 
 
“(…) a gente acaba por estabelecer uma relação mais de intimidade com 
o enfermeiro. E aí sentir mais a parte humana do enfermeiro”. (E3) 

 

As características da humanização dos cuidados assentam, essencialmente, 

nas qualidades e nas atitudes do enfermeiro que reconhece a dignidade intrínseca a 

todo o utente, dado que todos devem ser mensurados da mesma forma e com igual 

direito de acesso aos cuidados de saúde e consecutivamente aos cuidados de 

Enfermagem. Estando todavia conscientes de que esse igualitarismo é difícil de atingir 

e concretizar. 
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 Uma doença ou um sintoma têm sempre uma pessoa portadora do mesmo e 

essa sim deve ser o nosso foco da atenção. O utente deve ser visto na sua 

globalidade e cuidado na sua unicidade, dado que a sua história de vida é única, não 

devendo ser partilhada com outros. 

 O utente, é responsável, em última análise, pelos cuidados que lhe são 

prestados, cabe a este permitir ou não a realização dos mesmos, devendo, para isto o 

enfermeiro explicar as suas intervenções de forma a permitir ao utente deliberar de 

forma livre e autónoma a consecução dos mesmos. 

 Para a concretização da relação enfermeiro – utente é necessária a existência 

de um equilíbrio de forças, para que se crie uma situação de igualitarismo, dado que o 

utente se apresenta numa posição de vulnerabilidade e dependência do enfermeiro, 

prestador de cuidados, onde este detém um poder que lhe é atribuído pelos 

conhecimentos e pela experiência profissional. 

 Lazure diz-nos que, “as enfermeiras que têm um alto grau de empatia 

provocam nas utentes resultados positivos enquanto que aquelas que apresentam 

graus mais baixos contribuem para atrasar a sua evolução” (Lazure, 1994, 77). 

 Assim sendo um dos componentes mais importantes que se apresenta é a 

empatia, pedra angular da relação de ajuda. No sentido de desenvolver este requisito 

o enfermeiro deverá afastar as suas preocupações pessoais e dar prova de 

flexibilidade suficiente para pôr de lado o seu quadro de referência pessoal para assim 

poder entrar no do utente. Desta forma terá de se centrar totalmente no utente para 

poder compreender o código das mensagens deste a fim de identificar as suas 

necessidades. 

Assim sendo temos de considerar fundamental a emergência de toda a 

componente de humanização nos cuidados prestados de forma a confortar o utente e 

proporcionar confiança no profissional, dado que este surge como um elo dinâmico na 

cadeia da humanização. O enfermeiro constrói, ao longo do tempo, as competências 

da relação de confiança e intimidade com o utente. A sua maior facilidade nesta 

construção facilita a avaliação da integralidade do utente, conhecendo e permitindo-lhe 

proporcionar uma intervenção mais humanizada e próxima.  

Humanizar os nossos actos é “manter atitudes e relacionamentos que ajudam a 

pessoa num período transitório de sentimentos negativos, a dar sentido à vida, 

partindo para novos projectos” (Carvalho, 1996, 118). 

 

 

 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  108 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

A componente relacional ultrapassa largamente em importância, referida pelos 

utentes, os conhecimentos teóricos. Desta forma, constroem a imagem social do 

enfermeiro a partir das componentes mais humanas, que tiveram de ser desenvolvidas 

e aperfeiçoadas, ao longo dos tempos, em virtude do desenvolvimento tecnológico e 

da evolução dos conhecimentos teóricos. 

 

 

4.3.3. – “Saber” pela dicotomia tratar/ cuidar: 

 

 O cuidar tem vindo a ser socialmente desvalorizado em relação ao tratar, dado 

que não lhe são reconhecidas exigência de conhecimentos científicos, que se 

encontram reservados ao tratar. Porém, o cuidar exige consideravelmente mais 

capacidades assentes na componente humana do cuidado. Tendo em conta que o 

utente é único e individual, não podendo ser encarados apenas como portadores de 

doenças. 

 Parece-nos, desta forma, pertinente estabelecer esta subcategoria assente no 

“saber” pela dicotomia tratar / cuidar. 

Nesta subcategoria destacam-se dois indicadores: 

 O enfermeiro intervém activamente no tratamento; 

 O enfermeiro cuida / ajuda o doente. 

 

Que abaixo passamos a explicar, segundo a opinião dos utentes do Serviço de 

Urgência. 

 

O enfermeiro intervém activamente no tratamento 

 

Os utentes entendem que o enfermeiro tem um papel fundamental no 

tratamento do doente, como veremos abaixo, pelas afirmações. 

  
“(…) o enfermeiro tem um papel muito importante, pronto no tratamento 
do doente”. (E4) 
 
“O enfermeiro era um ponto-chave no tratamento de uma determinada 
pessoa porque o enfermeiro vai aplicar, vai dar um pouco de si, ou 
muito”. (E4) 
 

Se bem que o tratamento aparece muitas vezes adstrito ao domínio médico, os 

enfermeiros, revestem as suas intervenções no processo de tratamento, visando a 

recuperação plena do utente. 
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“Porque a pessoa confia muito no médico no sentido de curar a doença, 
mas sempre no enfermeiro para ajudar”. (E1) 
  
“(…) é o que trata do doente, é o que tem de ajudar o doente a 
recuperar”. (E5) 
 
“(…) é uma pessoa que nos está ali a ajudar para nós melhorarmos”. (E5) 
 

O enfermeiro cuida / ajuda o doente 

 

A opinião do utente, sobre o papel que o enfermeiro detém, vai mais além do 

que está descrito. Segundo os seus discursos, foi claro que o enfermeiro deve 

observar o “outro”, para além da sua dimensão física ou do motivo que o levou ao 

Serviço de Urgência. Este deve abordar a pessoa, que procurou ajuda, como um ser 

multidimensional. 

Deve ver o utente como o alvo do cuidar, o fim e não como um meio para 

concretização do fim. 

  
“(…) o enfermeiro tem de ser uma pessoa que… está aqui não está só 
para tratar, (…) tem de corresponder ao sorriso da criança, (…) tem que o 
incentivar, tudo isso”. (E6) 
 
O cuidar começa a ser vista como a principal intervenção por parte do 

enfermeiro, dado que engloba todas as necessidades evidenciadas pelo utente. 

 
 “Ser enfermeiro é… uma pessoa que cuida do doente”. (E3) 
 
 “O cuidar do doente, (…) gosta de ver tudo arranjado”. (E7) 
 
 “Saber que estão a cuidar bem dos nossos doentes” (E7) 
 
 Contudo, não podemos olvidar que toda esta componente relacional do cuidar, 

carece de tempo, uma certa permanência junto do doente. 

  
“Mas o enfermeiro está ali o tempo todo o dia a cuidar”. (E7) 

 

 A diferença entre o cuidar e o tratar assenta na premissa das componentes 

subjacentes, na primeira a humana e na segunda os conhecimentos científicos. O 

tratar é baseado no modelo biomédico, que centra a acção no órgão lesado, tendo em 

vista a cura, ou seja apenas preocupado com a semiologia. Por sua vez, o cuidar 

centra a sua acção no utente e na sua globalidade. 
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Relativamente ao tratar, 

 
“(…) predomina uma orientação mais instrumental, resultou em grande 
parte, de experiências de conhecimentos decorrentes do 
desenvolvimento da técnica médica relacionada, sobretudo com 
procedimentos de diagnóstico e terapêutica” (Ribeiro, 1995, 24). 

 
 Por sua vez a abordagem do cuidar tem sempre uma perspectiva holística do 

utente, dando ênfase à sua globalidade, opondo-se assim ao cariz redutor do modelo 

biomédico. As reacções orgânicas são um todo, sendo assim entendido como tal na 

perspectiva do cuidar. 

 A participação do utente no processo também estabelece a diferenciação entre 

o cuidar e o tratar. Onde o cuidar tem subjacente o envolvimento do utente em todo o 

processo, sendo estabelecida uma relação de parceria nos cuidados entre o 

enfermeiro e o utente, identificando em conjunto as necessidades individuais, 

permitindo ao enfermeiro estabelecer prioridades e linhas orientadoras da sua acção. 

Em contraste o tratar tem uma não participação do utente nos cuidados. Sendo tido 

como um “objecto” ao qual são aplicados procedimentos meramente teóricos. 

 O tratamento é habitualmente aplicado no corpo da pessoa. Numa dimensão 

mais corpórea do que propriamente psíquica, onde se reveste de uma estrutura onde 

os cuidados tem como objectivo reparar o que constitui um obstáculo à vida. 

 O cuidar é essencial à vida, fundamental para a compreensão do ser humano e 

apesar das abordagens teóricas de Enfermagem. Este conceito surge imutável e 

reforçado pelas investigações, imergindo factores cognitivos, morais e emocionais que 

estão subjacentes ao complexo processo da relação interpessoal. 

 O cuidar humano é uma dinâmica fundamental da profissão de Enfermagem e 

onde esta se centra. Desta forma, os enfermeiros vêem-se a braços com os desafios 

que se regem pela forma como se relacionam com os outros, uma vez que os utentes 

surgem cada vez mais exigentes e, por isso, o enfermeiro deve ser determinado na 

sua abordagem, dado que é necessário compreender a especificidade da pessoa 

humana. 

  
“(…) Enfermagem é cuidar, cuidar é o coração da Enfermagem; e cuidar 
pode ser um poderoso meio de cura e de promoção de formas de vida 
saudáveis” (Leininger, 1986, 3). 

  
A Enfermagem tem de assentar a sua abordagem numa, 

 
 “abordagem holisticodinâmica que sintetize os componentes biofísicos, 
psicossocial e intrapessoal, na compreensão da motivação da adaptação 
individual e de grupo na saúde e doença” (Watson, 1988, 107). 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  111 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

 Nesta afirmação podemos constatar que o enfermeiro não presta apenas 

atenção ao utente, perse, não só à queixa, dando importância aos aspectos objectivos 

e relevantes para a situação, respeitando uma visão integral do utente procurando 

satisfazer as necessidades humanas que possam ser avaliadas como carenciadas, 

dando sobeja importância às componentes relacionais, revelando uma visão holística 

do utente. 

 O tratar, apesar de surgir sob a dominância médica, não deve ser motivo para 

o enfermeiro se afastar do processo do tratamento. Porém, o cuidar surge cada vez 

como unificador da prática de Enfermagem. 

A dicotomia dos conceitos “tratar / cuidar”, apesar de ambos visarem o 

processo de saúde e doença têm componentes individuais, que os caracterizam mais 

como uma técnica e eminentemente relacionada com o diagnóstico e o tratamento que 

assenta numa relação de complementaridade das necessidades demonstradas e a 

outra fundamenta-se em características mais emocionais do utente. 

 

 

4.4. – O conceito de Enfermeiro evolui com as experiências 

 

 

 

A Enfermagem vista como profissão não dignificante 

O conceito  

do enfermeiro  

evolui com  

as experiências     

A Enfermagem reconhecida pela componente relacional 

 

 

 Na nossa sociedade existe, frequentemente, a ideia de que os enfermeiros 

constroem a sua estrutura de conhecimentos com ponto de partida na experiência que 

vão adquirindo decorrente da sua actividade. Dai entenderem, que todos os 

conhecimentos decorrentes da profissão provêm de tudo o que é fruto da tradição e da 

educação. 

 O significado atribuído socialmente à profissão de Enfermagem é fortemente 

influenciado pelo cariz assente no processo de actividade mental, decorrente do 

passado e presente, visando a construção do real e desta forma permitir a construção 

de um significado. 
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 Desta forma temos, que a representação social determinada por 

condicionantes e contextos vivenciados quer no passado, quer no presente, 

promovem a construção dessa representação denotando mesmo uma evolução do 

conceito de enfermeiro, de acordo com as experiências a que o utente vai sendo 

exposto. 

Moscovici refere que “as representações sociais são um guia para a acção (…) 

que contribuem exclusivamente para o processo de formação e orientação de 

condutas e comportamentos sociais” (Moscovici, 1976, 44). 

 

 

4.4.1. – A Enfermagem vista como profissão não dignificante 

 

 A Enfermagem apesar da sua evolução, começou a ser associada à ideia de 

ser uma classe frustrada, que pretendia reconhecimento social através de outras 

classes profissionais, mas como não conseguiram alcançar esse objectivo 

contentaram-se com o facto de serem enfermeiros. Como facilmente se depreende do 

relato abaixo. 

 
“(…) era uma ideia deturpada em que o enfermeiro era alguém que não 
tinha conseguido ser médico (…)” (E2)  

 
A Enfermagem passa a ter uma conotação social pouco dignificante como fica 

patente na afirmação abaixo. 

  
“(…) as senhoras enfermeiras não eram muito bem conotadas” (E2) 

 
Após um período de constante mutação, finalmente a Enfermagem aparece 

associada aos cuidados de humanização, revelando as capacidades dos enfermeiros 

para melhor interpretaram a componente relacional e humana, visando a melhoria dos 

cuidados de enfermagem a serem prestados ao utente. 

 
“Ser enfermeiro para mim é aquilo que comecei por explicar, é um amigo 
ao fim e ao cabo” (E2) 

 
A Enfermagem tem constantemente a sua imagem adstrita aos valores sociais 

da condição humana e das conotações históricas atribuídas à classe de Enfermagem. 

Inicialmente apenas facultado o acesso a mulheres e só alguns anos volvidos, muito 

recentemente, permitido o acesso de homens à profissão. 
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“A noção de representação social situa-se no cruzamento do psicólogo e 
do social, construindo-se uma forma de conhecimento do senso comum, 
a partir não só das nossas experiências, como também dos nossos 
conhecimentos e modelos de pensamento, os quais recebemos e 
transmitimos pela tradição, educação e comunicação social” (Jodelet, 
1992, 360). 

 
 Os factores que influenciam a construção de uma representação social passam 

essencialmente pelas experiências pessoais bem como pelo conjunto de informação 

que nos é permitida aceder. 

 Ao longo da evolução da Enfermagem, bem como da sua representação, tem 

estado sempre circunscrita ao contexto sócio laboral em que se enquadra a prestação 

dos cuidados de Enfermagem. 

 Uma das condicionantes que surge sempre associada à profissão de 

Enfermagem é a da sua génese como profissão feminina e associada à necessidade 

de vocação para o desempenho de funções. O facto de a profissão aparecer 

associada ao género feminino conferiu-lhe, socialmente, necessidade de componentes 

e características que se identificavam apenas com a mulher, dado que era entendido 

que apenas esta poderia desenvolver a componente afectiva e relacional para com o 

utente. Sendo desta forma descurada toda a evolução ao nível das competências 

conferidas pela aprendizagem e pelo desenvolvimento de capacidades intelectuais. 

 De referir que “(…) as circunstâncias sociais, quer no presente quer no 

passado foram sempre adversas ao desenvolvimento da Enfermagem” (Abreu, 2001, 

37). 

 Os cuidados de Enfermagem desenvolvidos pelos seus profissionais 

condicionam a forma de interpretar a representação social dos enfermeiros. A mulher, 

era até à Idade Média vista como quem desenvolvia a prática de cuidados, eram “(…) 

veiculados em relação ao corpo, expressão da totalidade do ser sexualizado, este 

corpo concreto, lugar simultaneamente de prazer (…)” (Collière, 2002, 65). 

 Posteriormente no Século XIX surge em França o conceito de mulher 

consagrada, sendo esta vista como a cuidadora, porém num período dominado pela 

corrente eclesiástica, em que esta é que decidia o equilíbrio entre o bem e o mal para 

o corpo e alma, apresentam-se assim os detentores dos conhecimentos a utilizar no 

tratamento. 
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Neste momento surge a necessidade de clarificar posições do ponto de vista 

social,  

 
“as mulheres, principalmente detentoras de património de conhecimentos 
dos cuidados ao corpo e da utilização das plantas, tornam-se o alvo 
prioritário dos ataques e da repressão da Igreja, (…) ser mulher, quer 
dizer ser impura, ser fonte de pecado (…)” (Collière, 2002, 55). 
 

 Se bem que apesar desta perseguição as mulheres ficam reconhecidas 

socialmente por terem “adquirido um conhecimento vivido do corpo, por via dos 

acontecimentos ligados ao seu próprio corpo, maternidade, nascimento;” (Collière, 

2002, 55).  

 Com a evolução científica e tecnológica da Medicina a partir do final do século 

XIX, os cuidados têm a sua visão modificada e da mesma forma a Enfermagem 

caminha conjuntamente no caminho evolutivo. 

 Desta forma temos que, 

 
“(…) a enfermagem foi impondo um discurso próprio e uma finalidade 
específica, que passa pelo cuidar da doença, preveni-la e prolongar a 
vida. É por isso a actividade fundamentalmente humana, uma área de 
saúde independente e organizada” (Carvalho, 1996, 53). 
 

  

4.4.2. – A enfermagem reconhecida pela componente relacional da prática 

 

 O enfermeiro tem de adquirir competências de mediação destacando as suas 

capacidades por meio do estabelecimento de relações com os utentes, família e 

sociedade, proporcionando muitas vezes que o enfermeiro seja considerado pelo 

cliente como amigo. Ressaltando assim a componente relacional e esta sobrepondo-

se à componente técnica dos cuidados de Enfermagem. 

 
“Enquanto que o enfermeiro para mim é… além disso, também estar 
preparado tecnicamente no fundo para nos salvaguardar em todas as 
situações, acho que estabelece a ponte para o médico, sendo também 
um amigo” (E2) 

  
As normas éticas e deontológicas da carreira de Enfermagem devem sempre 

guiar a prática dos enfermeiros, se bem que estes devem sempre tentar visar o cariz 

humanísticos dos cuidados que pretendem oferecer ao utente, sem descurar a sua 

qualidade, dado que socialmente assenta a avaliação da sua representação 

iminentemente associada à componente relacional e humana. 
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 Os enfermeiros não podem descurar o facto que a profissão baseia-se nos 

cuidados relacionados com a componente de relação e esta tem subjacente o facto de 

quer o cuidado, utente e o cuidador, enfermeiro, são dois seres humanos pressupondo 

assim a necessidade de um relação de diálogo entre ambos de forma a definirem 

metas e objectivos que se proponham atingir. 

 Os utentes que se apresentam como necessitados dos cuidados de 

Enfermagem muitas das vezes surgem como fragilizados e não como no topo das 

suas capacidades físicas, dessa forma tendem a demonstrar se apresentarem mais 

carenciados dos cuidados de Enfermagem, iniciando uma relação de dependência das 

nossas capacidades para suportarem as adversidades inerentes ao sofrimento 

humano. 

A evolução dos tempos fez com que a representação social do enfermeiro não 

permanece-se imutável, sendo da mesma forma interpretado como um conceito que 

nunca terá a sua definição como definitiva. A definição do conceito passa a estar 

circunscrito, tal como até hoje, aos avanços e recuos dos contextos sociais em que 

desenvolve a prática de cuidados e sobretudo, e cada vez mais associada à imagem 

atribuída pela comunicação social à prática dos cuidados de Enfermagem, que se 

pretende que tendam a ser cada vez mais humanizados e apelativos da componente 

relacional e humana de todos os enfermeiros. 

A representação social dos enfermeiros continua associada a estereótipos, 

feminilidade e vocação, como características inerentes á prática da profissão, sendo 

que estes se apresentam como uma barreira difícil de transpor para uma afirmação da 

diferenciação e reconhecimento profissional dos enfermeiros. 
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5 – NOTAS FINAIS 

 

 

 Muitas vezes, as primeiras concepções mantêm-se fiéis às representações 

sociais, que vão sendo construídas, ao longo dos tempos, se bem que em algumas 

situações sofrem alterações radicais, alterando por completo a imagem inicial. 

 Quando os utentes passam pelas experiências de vida, no presente, e são 

confrontados com a realidade, surge a eminência de ter de alterar uma ideia ou 

conceito previamente formulada. Levando a uma velha máxima: o que é verdade hoje 

pode não o ser amanhã. 

 A representação social surge confrontada com esta ideia, dado que cada 

utente, dos cuidados de saúde tem o seu conceito do que é ser enfermeiro. Se bem 

que neste ponto, surgem modificações na forma de pensar, uma vez que estas são 

modificadas muitas vezes por vivência de situações que conduziram à necessidade de 

cuidados de Enfermagem e fazendo com que exista uma mudança de pensamento da 

própria sociedade sobre os enfermeiros. 

 Cabe aos enfermeiros estarem atentos a estas situações, de forma a estarem 

despertos, a eventuais modificações, que passem pela negatividade analítica dos 

enfermeiros e dos seus cuidados, devendo reflectir sobre essas mudanças de 

avaliação. 

 Tendo em conta aos objectivos inicialmente propostos, para a realização deste 

estudo, temos a convicção de que trará contributos positivos para o Serviço de 

Urgência do Hospital Nossa Senhora da Conceição – Valongo, de modo que os 

profissionais possam avaliar sobre os cuidados prestados aos utentes e de que forma 

estes formalizam uma imagem representativa dos enfermeiros. 

 Este paradigma de investigação foi o que melhor contribui para atingir o 

objectivo principal de conhecer qual a representação social do enfermeiro de urgência 

básica. 

 A análise de conteúdo, realizada aos depoimentos dos participantes, permitiu 

compreender a amplitude real da situação em estudo e conhecer a sua estrutura 

essencial. Foi da reflexão realizada, que emergiram as quatro categorias, que 

fundamentaram a análise, em que assenta a “Representação Social do Enfermeiro de 

Urgência Básica”. 
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 A supremacia médica em relação à Enfermagem; esta ideia advém da história 

recrutada do passado, em que frequentemente se fazem ligações com áreas que os 

médicos detêm, como sendo diagnosticar e prescrever, resultando daí um conjunto de 

orientações para o enfermeiro e de que forma deverá actuar e desempenhar a sua 

função. 

 
 “Entendemos a Enfermagem como um fenómeno social, que não pode 

ser estudado de forma isolada mas apenas no seu contexto social e 
temporal de produção. (…), pois a Enfermagem e os enfermeiros 
atravessam um momento crucial na definição do seu projecto de 
profissionalização (…)” (Lemos, 2008, 186). 

 
Ter conhecimento é poder. Todavia este poder apenas é reconhecido aos 

médicos pelo acto de diagnóstico e prescrição terapêutica, que estes reservam como 

competência sua. 

 
“Subsiste uma desigualdade a fomentar a diferença dos demais 
profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) e, embora se reconheça 
importância aos enfermeiros, estes não conseguem ter visibilidade social. 
A diferença estabelece-se no domínio do subjectivo, e, enquanto os 
contextos estiverem dominados pelo programável, o observável, o 
palpável e o credível, será impossível dar-lhe alguma visibilidade” (Neto, 
2006, 150). 
 
Apesar disto, os enfermeiros vêem reconhecida na sua actividade, capacidades 

que lhes permitem desenvolver um trabalho com a qualidade exigida ao nível dos 

conhecimentos científicos para o desempenho profissional. 

  
“O que é verdadeiramente autónomo em Enfermagem não tem 
visibilidade ou peso social. Já as práticas não autónomas, decorrentes da 
delegação de outros profissionais, principalmente do médico, têm maior 
visibilidade e valor social” (Neto, 2006, 150). 
 

 O enfermeiro como ser altruísta; a natureza dos cuidados prestados aos 

utentes é exercida sobre os prestadores dos cuidados de Enfermagem relativamente 

ao utente a quem se exerce os cuidados, relativizando os conhecimentos adquiridos 

que são parte fundamental para os enfermeiros desenvolverem a sua prática, 

ressalvando-se os valores morais subjacentes à acção de cuidar.  

 
 “ (…) verificamos que a identidade se constrói por via da sua prática 

profissional, à qual está inerente um conjunto de valores que a orienta, no 
jogo de imagens que os enfermeiros têm de si versus o seu reflexo nos 
outros elementos do campo da saúde e pela partilha de um conjunto de 
expectativas face à profissão” (Lemos, 2008, 191). 
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O tempo é relativo, mas o tempo que se passa com o utente e muita vezes 

próximo deste, é catapultado como ganho em saúde, em que ambas as partes, 

cuidado e cuidador ganham. É uma situação de ganho, onde existe um resultado 

favorável para ambas as partes. Para o utente, que se encontra debilitado, numa 

situação de fragilidade e exposição que sente necessidade de ver as suas carências 

supridas, sente no enfermeiro a pessoa capaz de o ajudar, 

 
 “Defendemos que este ambiente de maior liberalização na saúde 

apresenta oportunidades para os enfermeiros da área da prestação de 
cuidados, pela maior proximidade do enfermeiro ao alvo de cuidados, o 
que favorece a visibilidade do seu trabalho. Não só o aparato tecnológico 
aumenta a notoriedade da profissão, também esta é incrementada se 
efectivamente se traduzir em ganhos para a saúde das populações pelo 
que, neste sentido, acreditamos ser perfeitamente possível e desejável 
compatibilizar as expectativas de profissionalização dos enfermeiros e 
dos utentes” (Lemos, 2008, 190). 

 
Para o enfermeiro, que ganha acesso ao interior do utente, poderá assim 

encontrar a melhor alternativa e o melhor caminho para dirigir os cuidados em parceria 

com o utente, delineando objectivos comuns de forma a atingir a independência com a 

maior brevidade possível. 

 
“ (…) a comunicação, nem sempre ser um processo consciente e 
intencional e estar sempre presente, quer naquilo que se faz ou até 
mesmo, no que não se faz. A linguagem corporal do indivíduo pode 
garantir o acesso real á sua vida interior e permite a sua compreensão de 
forma mais abrangente. Muitos problemas de saúde, quer físicos, quer 
psicológicos, podem ser detectados e mesmo tratados se houver um 
conhecimento profundo da essência humana” (Pereira, 2008, 188). 

 
O enfermeiro durante o percurso de doença do utente, exposto a leque variado 

de fragilidades e vulnerabilidades, é esperado por utente e família, que passe a ser o 

seu suporte emocional, a sua âncora. Para o profissional de Enfermagem, nem 

sempre é fácil de lidar com estas situações de absorção de energias negativas, como 

é enfatizado pelos participantes. Muitas vezes, os enfermeiros têm de recorrer do 

auxílio de colegas e outros profissionais de forma a partilharem dos sentimentos que 

são bombardeados pelos utentes e famílias de forma a conseguirem obter um 

feedback relativamente às suas acções auxiliando a lidar com o “stress”, mantendo-o 

controlado e sob limites. 

  
 “A comunicação surge de uma forma transversal a toda a intervenção do 

enfermeiro, emergindo pela atenção centrada em cada pessoa de forma 
particular” (Pereira, 2008, 188). 
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 As competências atribuídas aos enfermeiros; socialmente o curso de 

Enfermagem obtido habilita o profissional para o desempenho, sendo que este título 

lhe reconhece competências para a prestação dos cuidados de Enfermagem. Mas 

pela génese dos cuidados de Enfermagem é a componente humana que sai reforçada 

e que melhor representa o enfermeiro e todo o seu percurso e desempenho 

profissional.  

 
 “O papel do enfermeiro começa a demonstrar-se para além das técnicas, 

por exemplo, no acompanhamento das transições de vida que os 
indivíduos experienciam ao longo do ciclo vital e no seu papel de 
mediador entre a equipa de saúde e os recursos da comunidade (…)” 
(Lemos, 2008, 189). 

 
 O enfermeiro tem como exigências mínimas, para o desempenho da prática 

profissional, as competências técnico-científicas. Contudo, estas competências são 

claramente ultrapassadas pela componente humana, que se converte desta forma 

num valor por excelência e na forma principal de o utente caracterizar e avaliar os 

cuidados prestados. 

 
 “Com a mobilização das competências profissionais e qualificações que 

o enfermeiro tem enquanto profissional, pode ser aquele que melhor 
responde à satisfação das necessidades da pessoa em matéria de 
cuidados de Enfermagem, estando apto a responder às questões do 
utente” (Pereira, 2008, 187). 

 
 Sendo frequentemente um factor reforçado pelos participantes neste estudo. 

 O processo de tratamento não se encontra circunscrito à esfera médica, o 

enfermeiro intervém activamente no processo de tratamento. Todavia o cuidar, reúne 

um maior consenso na classe de Enfermagem e na forma de desempenho da 

actividade, surgindo como um elemento unificador da prestação de cuidados dos 

enfermeiros. 

 
 “O exercício da profissão de Enfermagem, além de conhecimentos e 

habilidades técnicas, exige competências humanas para conduzir o 
atendimento do utente. Toda a prática assenta na comunicação 
estabelecida com o utente” (Pereira, 2008, 186). 

 
 Os enfermeiros no seu processo evolutivo, assentam a sua dimensão do cuidar 

numa visão ampla do utente, onde passa pela abordagem global deste inserido num 

determinado contexto, adstrito a determinados hábitos e costumes, valores e crenças, 

bem como determinar o impacto que o processo de doença tem nas suas actividades 

diárias e toda a componente familiar e social que fica afectada. 
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 O conceito do enfermeiro evolui com as experiências; a representação social 

do enfermeiro, como conceito, não é estática, é um processo evolutivo, que é 

aprimorado conforme as experiências vividas. Sendo ligado à sua representação 

social factores decorrentes da sua génese como os estereótipos feminilidade e 

vocação para a profissão, estes são vistos como um travão à evolução do conceito 

social e sua maior afirmação social, todavia, cabe os enfermeiros mudarem este 

preconceito e assentarem a sua prática na vertente relacional de forma a 

demonstrarem cabalmente a representatividade social dos enfermeiros e 

consecutivamente da Enfermagem como profissão. 

 
“ (…) é de consenso geral que é através das relações e das práticas de 
cuidados que os enfermeiros constroem a sua identidade. E é através 
dela que a sociedade irá construir a sua nova representação da 
Enfermagem” (Neto, 2006, 150). 
 

 As representações e lógicas inerentes à profissão de Enfermagem condicionam 

a própria representação social do enfermeiro. A dimensão social da prática dos 

cuidados de Enfermagem está intimamente relacionada com o contexto sócio-laboral 

em que se enquadram os cuidados, projectando desta forma socialmente a 

representação social do enfermeiro. Desta forma, pode-se concluir que a 

representação social do enfermeiro é influenciada pelo tipo de cuidados de 

Enfermagem que se desenvolvem. Esta sim, é a imagem que surge associada, 

socialmente, aos cuidados desenvolvidos pelos enfermeiros. Devem desta forma os 

enfermeiros, serem alertados e responsabilizados para este fenómeno, dado que 

depende dos enfermeiros a relevância social atribuída à sua profissão. 

 Face aos objectivos inicialmente propostos para este estudo, e tendo em conta 

os resultados obtidos, estes foram totalmente alcançados. 

 Relativamente ao objectivo: 

 Saber qual a representação que os utentes do Serviço de Urgência têm do 

Enfermeiro; 

 

A representação, que os utentes têm do enfermeiro, é que este é um 

profissional competente, que intervém nos cuidados de forma humanizada. É também 

importante no tratamento, dado que intervém activamente no processo de cuidados, 

sendo uma presença contínua o que o torna íntimo com o utente. Este permanece 

junto do doente 24 sobre 24 horas. Todavia, a sua intervenção é guiada por valores 

morais, porém desenvolve no utente a expectativa que o enfermeiro seja o seu suporte 

emocional, bem como da sua família. 
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Tendo em conta o objectivo: 

 Perceber se a experiência anterior ou actual situação, condiciona a 

mudança da imagem/ representação do Enfermeiro; 

 

Nalgumas situações as experiências anteriores, bem como a experiência 

actual, condicionaram uma mudança. Há situações em que a ideia que tinha formado, 

inicialmente, advinha de apreensões obtidas por transmissão de informação de outros 

ou pela caracterização social atribuída à profissão. 

A vivência e o contacto directo com o enfermeiro fizeram mudar o conceito 

anteriormente tido, sendo a partir reconhecido essencialmente pelas suas qualidades 

e atitudes de humanização nos cuidados que presta ao utente. 

Para o objectivo, 

 Identificar aspectos profissionais do enfermeiro de urgência valorizados 

pelos utentes; 

 

Os utentes valorizam, essencialmente, a componente humana da relação 

estabelecida entre o enfermeiro e o utente. Apesar de reconhecerem competências 

técnico-científicas aos enfermeiros para desempenharem a actividade, essencialmente 

por esta se encontrar reconhecida por um título profissional que fundamenta as suas 

competências, os utentes valorizam as qualidades e competências de humanização do 

enfermeiro. 

Por último, em relação ao objectivo, 

 Identificar diferenças que os utentes estabelecem entre os Enfermeiros e os 

outros profissionais de Saúde. 

 

Apesar de a Enfermagem ser reconhecida, pelos participantes, como estando 

sob a supremacia médica, a profissão de Enfermagem tem evoluído substancialmente. 

Pelo facto do trabalho do enfermeiro decorrer na dependência da prescrição médica, 

conduz que o enfermeiro seja visto como um auxiliar deste. Todavia é assumido pelos 

participantes que apesar dos seus conhecimentos, os enfermeiros encontram-se 

circunscritos aos actos de diagnóstico e prescrição terapêutica, unicamente 

pertencentes à esfera médica. Estes são os motivos pelos quais a classe médica 

continua a ganhar maior relevância do ponto de vista social, decorrentes deste seu 

monopólio, onde o cuidado é encarado socialmente como uma procuração atribuída 

pelos médicos aos enfermeiros. 
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Pesado e reflectido este facto, cabe aos enfermeiros evoluirem. Dar o passo 

em frente, apesar de temerem ser para o abismo, pois sem dar visibilidade social ao 

cuidar por parte dos enfermeiros, estes nunca poderão adquirir a importância 

necessária para afirmarem a profissão como fundamental para a pessoa afectada pelo 

seu processo de doença. Os enfermeiros têm de dar visibilidade às suas intervenções 

e desta forma poderem socialmente melhorar uma imagem presa, em raízes 

históricas, que carece de actualização. A evolução apesar de notória ainda não é 

suficiente. Cabe a todos se responsabilizarem, naturalmente aos enfermeiros e 

mesmo a quem se dedica à sua formação, de demonstrar o caminho a seguir. 

 
“ (…) o profissional de Enfermagem é por formação, o profissional de 
saúde com contacto privilegiado com a Pessoa, o indivíduo inserido na 
família, a comunidade e a cultura, uma vez que a prestação de cuidados 
de saúde, o cuidar de Enfermagem, é uma figura de expressão, de 
relacionamento com o outro ser e com o mundo, uma forma de viver 
plenamente, onde a reciprocidade entre quem cuida e quem é cuidado é 
uma constante. Pois, ninguém é uma ilha física, psíquica e social, e 
dentro da humanidade, todos somos influenciados uns pelos outros” (Luz, 
2005, 253). 
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6 – SUGESTÕES 

 

 

 A valorização do conteúdo da profissional é que atribui valor à Enfermagem. O 

contributo dado é específico e insubstituível para a saúde da sociedade, em geral, 

intervindo especificamente na pessoa e família. A valorização deste conteúdo 

profissional permite estabelecer relações efectivas e duradouras, que permitem dar 

maior reconhecimento e relevância aos seus intervenientes. A profissão apesar de 

necessitar de valorização social, a imergência desta tem de partir da valorização dos 

cuidados de Enfermagem prestados ao utente, podendo desta forma este ter um cariz 

propulsor da imagem dos cuidados prestados, atribuindo uma conotação e relevância 

social cada vez maior. 

 Os profissionais apesar de serem intervenientes activos, devem sempre fazer 

prevalecer a filosofia de cuidados de Enfermagem, onde o “cuidar” o outro deve estar, 

sempre, na “ordem do dia”. Os enfermeiros procuram dar uma imagem social da sua 

profissão, que infelizmente é condicionada pelo contexto sócio-laboral, em que 

decorrem os cuidados, podendo muitas vezes os cuidados sofrerem constrangimentos 

relacionados, quer com a carência de elementos, quer com a necessidade de 

economia dos cuidados de Enfermagem. 

 É pertinente estabelecerem-se estratégias de valorização profissional, pela 

melhoria dos cuidados de Enfermagem prestados aos utentes, permitindo desta forma 

uma valorização da representação social do enfermeiro, e, sobretudo, do enfermeiro 

de urgência básica. 

 Motivar para a mudança, deve constituir um desafio para os cuidados de 

Enfermagem, apesar de não ser uma tarefa fácil. Mas nada se consegue sem 

objectivos profissionais e o reflectir das atitudes. Apesar das conclusões deste estudo 

não poderem ser generalizadas a todos os utentes do serviço de urgência do Hospital 

Nossa Senhora da Conceição – Valongo nem a outros contextos semelhantes, 

pensamos que estes achados permitirão aos enfermeiros reflectirem nas suas práticas 

e avaliarem a imagem que transmitem para a sociedade, seja ela individual ou seja em 

grupo. 
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 O estudo foi condicionado por factores pessoais e profissionais que limitaram o 

tempo útil para a realização do mesmo. A investigação teve de ser realizada em 

paralelo com a actividade laboral e todos os constrangimentos familiares, mesmo por 

vezes esquecendo essas mesmas responsabilidades, tornando-se factores geradores 

de “stress” e condicionantes da actividade que dificultaram a gestão do tempo para a 

realização do estudo. 

 Da concretização do trabalho e da análise feita do mesmo parece relevante 

realçar a necessidade de avançar com estudos de investigação das implicações ao 

nível da prática e do ensino da relevância dada pelos utentes à componente relacional 

e humana dos cuidados de Enfermagem. 

 Parece pertinente a realização de estudos de investigação no sentido de 

constituir estratégias de autonomia profissional, de modo a que as tradicionais formas 

de dependência hierárquica evoluam para processos informais de negociação entre as 

partes envolvidas no processo. 

 Face ao facto de o utente não procurar apenas o óptimo executante da técnica, 

mas sim a pessoa disponível para uma escuta activa, parece significativo realçar a 

necessidade de se saber de que forma esta relação intersubjectiva deve ser mantida 

na prática. 

 Parece importante reforçar a necessidade do ensino da ética, não só a nível 

académico, como também ao nível formativo, no âmbito de uma acção contínua, 

realizada pelos profissionais e para os profissionais. 

 Dada a complexidade da temática e a relevância da mesma, apresentam-se 

sugestões para a realização de outros trabalhos de investigação, que possibilitem uma 

compreensão mais alargada e profunda da área, como sendo a replicação do estudo 

para uma amostra mais alargada e a realização de estudos sobre a representação 

social do enfermeiro, mas sob o ponto de vista do próprio enfermeiro e qual a 

concepção da sua representação na sociedade.  
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8 – ANEXOS 
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ANEXO I – Cópia da Autorização para Recolha de Dados 
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ANEXO II – Guião do Instrumento Colheita de Dados 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Caracterização do utente: 

 

Idade: ___  

Género: Feminino ___ Masculino ___ 

Habilitações literárias: ________________________________ 

Estado Civil:  

Solteiro ___ Casado ___ Viúvo ___ União de Facto ___  Outro ___ 

 

Questões orientadoras: 

 

- O que é para si ser enfermeiro? 

 

- O que pensa dos enfermeiros? 

 

- O que representa para si a Enfermagem? 

 

- Será que as expectativas aquando a entrada na urgência foram superadas pelo 

atendimento do enfermeiro? 

 

- Será que existe diferenciação entre os enfermeiros e os demais profissionais de 

saúde?  

 

- Quais as qualidades que encontra no enfermeiro? 

 

- Quais as qualidades que o enfermeiro deveria possuir? 

 

- O que espera dos enfermeiros? O que é para si ser enfermeiro? 

 

- A sua opinião sobre os enfermeiros mudou após alguma sua experiência anterior?
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ANEXO III – Matriz de Redução de Dados 
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CATEGORIA – Supremacia médica em relação à Enfermagem 
 
 

SUBCATEGORIA 
 

INDICADORES / UNIDADES DE REGISTO 
 

O enfermeiro como um auxiliar de 
médico 

 
 
 

“O enfermeiro é um auxiliar directo ao serviço 
médico”. (E1) 

 
“Eu penso que o serviço médico sem 

Enfermagem, e sem Enfermagem competente 
nunca daria o resultado que eles pensam que 

haja na Medicina”. (E1) 
 

“ (...) o enfermeiro é sempre um complementar 
muito favorável ao serviço médico (...) ” (E1) 

 
“ (…) um complemento grande ao trabalho do 

médico”. (E1) 
 

“ (...) o trabalho do médico sem o trabalho 
eficiente da Enfermagem, não se salvariam 
tantas vidas, não haveria tão bom trabalho 

dentro do trabalho dos médicos”. (E1) 
 

“ (...) é o apoio do médico (...) ” (E5) 
 
 
 

A actividade do enfermeiro 
dependente da prescrição médica 

 
 
 

 “ (...) penso que o enfermeiro vai aplicar, sei lá, 
as coisas que o médico pede (...) ” (E4) 

 
“ (...) porque os médicos é que estão por trás é 

que orientam (...) ” (E5) 
 

 “ ( ... ) é que dizem o que o enfermeiro faz, mas 
normalmente o enfermeiro está sempre sozinho, 

sobre si”. (E7) 
 

“Os enfermeiros iam só ali, pronto faziam 
qualquer coisa como o médico mandava (...)” 

(E7) 
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Formação 

 
O diagnosticar justificado pelo conhecimento 

científico do médico 
 

“ (...) não se pode dizer, evidentemente, que no 
caso de um diagnóstico, no caso de uma coisa 

assim, o enfermeiro seja capaz de chegar à 
conclusão do que o doente tem, tão fácil como o 

médico”. (E1) 
 

“ (...)são paralelos em determinadas coisas, 
evidentemente que dentro do diagnóstico isso já 

é diferente... que eles têm diferença nos 
estudos e tudo”. (E1) 

 
 

O enfermeiro detém menos conhecimento que 
um médico 

 
“É aí que se vê que um enfermeiro é muito bom 

ter os estudos que tem porque a qualquer 
minuto acontece alguma coisa. O enfermeiro é 
que pode salvar uma vida, até que o médico 
chegue, ou... há aí lugares onde os médicos 

não estão 24 horas, são chamados e até que o 
médico chegue ao local pode já ser tarde”. (E7) 

 
“Portanto o enfermeiro é muito bom que tenha 

os estudos que tem”. (E7) 
 

“É pena que tenha só o nome de enfermeiro 
porque podia, o enfermeiro como eu já disse é 
como um médico, tal e qual. Pode só não ter o 
tal estudo alto de resto faz como um médico”. 

(E7) 
 

“ (...) mas tem um enfermeiro que percebe tanto 
como um médico ou ainda mais, só que não tem 

os estudos que o médico tem”. (E7) 
 

 “Mas vê-se que o enfermeiro é a bem dizer 
como um médico, é um médico só não tem os 
estudos. Mas percebe como um médico, talvez 

mais”. (E7) 
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CATEGORIA – O enfermeiro como ser altruísta  
 
 

 
SUBCATEGORIA 

 

 
INDICADORES / UNIDADES DE REGISTO 

 

Os enfermeiros actuam segundo 
os valores 

 
 

Os valores estão implícitos na prática 
profissional 

 
“ (...) é feito com vontade e com amor (...)” (E1) 

 
“ (...) é uma profissão muito dignificante porque 
como já disse quando é feita com amor, ajuda 

muito a sociedade”. (E1) 
 

“ (...) mas o doente aceita sempre a maneira de 
ser do médico, mas se houver o enfermeiro que 

seja menos carinhoso, seja... tenha um 
temperamento mais frio, e mais despreocupado 

o doente sente mais às vezes, do que sendo 
com o próprio médico”. (E1) 

 
“Fiquei com a melhor impressão possível, tanto 
na maneira carinhosa e atenciosa como tratam 

com muito cuidado que têm, como na 
assistência que nos dão”. (E1) 

 
“ (...) há profissionais e há pessoas que dedicam 

muito do seu tempo e do seu amor (...) ” (E6) 
 

“Com o conforto do enfermeiro com um sorriso 
com o carinho que tratam o meu filho, por 

exemplo, com o carinho com que o tratam a 
gente até já se sente de outra maneira”. (E7) 

 
“Agora trabalhar com pessoas tem que ser bom 

profissional, ter bom coração (...) ” (E7) 
 

“Uma pessoa muito corajosa, muito corajosa, 
muito”. (E7) 

 
“Têm sempre ali um carinho, atenciosos”. (E7) 

 
 
 

”O enfermeiro está ali atento, é uma pessoa 
meiguinha, parece que toma carinho ao 

doente”. (E7) 
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Os valores morais são reconhecíveis na prática 

de Enfermagem 
 

“O trabalho do enfermeiro é sempre um trabalho 
muito rigoroso, muito... difícil de executar, 

sacrificante (…) ” (E1) 
 

“Ser enfermeiro, é dar-se um pouco aos outros. 
Penso que a Enfermagem tal ser médico ou 

professor são profissões um pouco de 
sacerdócio (…) ” (E4) 

 
“Penso que é bastante importante a pessoa 

pensar primeiro nos outros do que pensar em 
si”. (E4) 

 
“ (...) muitas vezes vai colaborar de tal forma 

com a sua experiência com a sua dedicação, vai 
fazer com que o doente progrida nas suas 

melhoras”. (E4) 
 
“ (...) há profissionais e há pessoas que dedicam 

muito do seu tempo e do seu amor (...) ” (E6) 
 

A intimidade causada pela 
vivência 

 
 

A presença favorece a intimidade 
 

“ (...) o enfermeiro é quem está mais perto do 
doente. Eu acho que é a grande salvaguarda do 

doente”. (E2) 
 

“ (...) acaba por ser um companheiro do doente 
quando necessita e será a pessoa mais próxima 

do doente”. (E3) 
 

“ (...) é mesmo pela proximidade como eu disse, 
pela proximidade que têm com o doente”. (E3) 

 
“Mas o enfermeiro pensa que é o profissional de 
saúde que talvez esteja mais perto do doente e 

que melhor o pode ajudar”. (E4) 
 
 

“ (...) talvez aquele que está mais perto do 
doente no dia-a-dia, nas 24 horas”. (E6) 

 
“ (...) o enfermeiro tem mais essa tarefa que é a 
de estar mais intimamente e ligada ao doente”. 

(E6) 
 
 
 
 



Representação Social do Enfermeiro de Urgência Básica 

  149 
João Moreira MCE – ICBAS – UP 

 

 
“ (...) a intimidade que têm com o doente e 

com..., fisicamente também em tomar conta 
dele, limpá-lo tudo isso acaba-se por 

estabelecer quer se queira quer não uma certa 
intimidade com as pessoas”. (E6) 

 
“O enfermeiro está ali com a gente, torna-se 

numa pessoa da família”. (E7) 
 

“A gente está ali o dia-a-dia... o dia-a-dia ali, 
conversa-se, fala-se, tem bocadinhos que se 

chega a rir, é tudo isso, tudo isso”. (E7) 
 

O enfermeiro acompanha o doente 
 

“ (...) a gente acaba por ter um 
acompanhamento, vamos vendo o enfermeiro 

todos os dias” (E3) 
 

“ (...) é mesmo pela proximidade como eu disse, 
pela proximidade que têm com o doente”. (E3) 

 
“O enfermeiro está mais junto do doente”. (E4) 

 
“ (...) está mais em contacto com o doente”. (E4) 
 
“O enfermeiro é o que está mais directo com o 

doente”. (E5) 
 

“ (...) a gente sempre tem mais contacto com os 
enfermeiros”. (E7) 

 
“Mas afinal pelo que estou ver o enfermeiro é 

que está sempre presente a toda a hora, a todo 
o instante”. (E7) 

 
“Por isso parecia-me que era o médico que 
devia estar mas afinal estava enganada, os 

enfermeiros é que estão lá sempre presentes”. 
(E7) 

 
“Porque mal toca uma coisa ali, lá estão vocês, 

lá ao pé dele”. (E7) 
 

“É tão bom saber que a gente está, pronto, que 
não estamos naquele medo... ai meu Deus que 
ele não aparece... ai meu Deus não vem cá”. 

(E7) 
 

“E a gente sabe que estão ali sempre para a 
gente”. (E7) 
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O enfermeiro como suporte 
emocional da pessoa e família 

 
 

O enfermeiro deve desempenhar este papel 
 

“ (…) o enfermeiro acaba por ser o suporte 
moral na doença do doente, quer seja uma 
criança quer seja um adulto no fim de contas”. 
(E6)  
 
“ (…) o enfermeiro tem como obrigação também 
dar um bocado de... enfim carregar um 
bocadinho as baterias do doente”. (E6)  
 
“ (…) mas incentivá-lo... falsear não digo, mas 

pelo menos recarregar um bocadinho as 
baterias”. (E6) 

 
“É uma pessoa corajosa porque além de estar a 

fazer o seu trabalho, pronto, se a gente está 
assim de volta a chorar ainda tentam dar um 

conforto aos pais (…) “ (E7) 
 

“Ainda tenta dar consolo aos pais (…) “ (E7) 
 

“Está a cuidar do doente, vê os pais de volta, 
também vê os pais aflitos e tenta confortar e 

pensa na sua família que tem em casa, na sua 
vida e tudo isso deve ser um bocado de pressão 

para a própria pessoa, para o próprio 
enfermeiro”. (E7) 

 
“ (…) vejo o meu filho sofrer mas ao menos sei 
que ele tem sido bem atendido, bem confortado 

e é isso que consola a minha alma”. (E7) 
 
 

O enfermeiro como filtro das energias negativas 
 
“ (…) hão-de se por no lugar dos pais... se fosse 
o meu filho ou assim ou assado, o que eles não 

estão passando”. (E7) 
 

“E sei que tem enfermeiros que conseguem 
sofrer ao mesmo tempo, conseguem esconder 
mas sei que eles sofrem. Sofrem da mesma 
maneira eu um pai que está a sofrer”. (E7) 

 
“Porque muitas vezes os enfermeiros põem-se 
no lugar da própria pessoa que está a passar 
por esse problema, e a gente vê isso”. (E7) 
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CATEGORIA – Competências atribuídas aos enfermeiros 
 
 

 
SUBCATEGORIA 

 

 
INDICADORES / UNIDADES DE REGISTO 

 

As qualidades do enfermeiro são 
as competências técnico-

científicas e humanas 

 
Resposta satisfatória às necessidades 

 
“É um auxiliar de saúde ou técnico, um 

profissional que nós sabemos que podemos 
confiar, uma pessoa que sabe o que está a 

fazer, em quem nós podemos depositar toda a 
nossa inteira confiança, tanto a nível clínico 

como até psicológico”. (E2) 
 

“ (...) o enfermeiro tem a sua especialidade não 
é, mas ao fim ao cabo acaba por ser uma 

pessoa polivalente porque sabe de tudo um 
pouco”. (E4) 

 
 

Reconhecimento da competência 
 

“ (…) o enfermeiro é que dá maior apoio é que 
lida com o doente é que vê como o doente 

reage e não reage (...)” (E5) 
 

“É um profissional de saúde, muito competente, 
ao qual eu daria também ênfase quer na 

formação quer na parte de avaliação 
profissional no dia-a-dia um destaque muito 

grande na parte humana”. (E6) 
 

“A parte técnica também é importante, mas essa 
eu assumo como sendo o mínimo, digamos é o 

mínimo indispensável”. (E6) 
 

“Quando o doutor não está, acontece uma coisa 
sabe... sabe resolver, sabe por onde é que vai 

começar por onde vai acabar, o que é que deve 
fazer e o que não deve fazer”. (E7) 

 
“E é um conforto, sabendo que o nosso filho 

está muito doentinho... mas agente sente-se tão 
bem em saber que os enfermeiros sabem o que 
estão a fazer. Para mim é um grande conforto”. 

(E7) 
 

“ (...) estão aqui digamos com o seu lado 
profissional, com o seu lado emotivo, com o seu 

lado carinhoso”. (E6) 
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O enfermeiro valoriza-se pelas 
suas qualidades e atitudes de 

humanização 

 
A capacidade relacional suplanta os 

conhecimentos técnicos 
 

“Enquanto que o enfermeiro acho que faz essa 
parte. Acaba por ter a parte humana do 

trabalho. Pelo facto de ter o contacto com o 
doente acaba por conseguir essa falha”. (E3) 

 
“ (...) a gente acaba por estabelecer uma 

relação mais de intimidade com o enfermeiro. E 
aí sentir mais a parte humana do enfermeiro”. 

(E3) 
 

“ (…) são muito humanos (…) ” (E5) 
 

“Acho que fundamentalmente é isso, e aqui 
acho que o enfermeiro que tenha uma parte 
digamos humana muito desenvolvida é 50% 

enfermeiro, para mim”. (E6) 
 

“ (...) a enfermeira, portanto nesse aspecto acho 
que o enfermeiro a parte humana deve ter... tem 
que ser; tem que ser obrigatoriamente tem que 

ser muito mais importante (...) ” (E6) 
 

“A parte humana, eu acho, é isso que faz a 
diferença entre o bom enfermeiro e o enfermeiro 

to cure, mais nada”. (E6) 
 

“Para além da doença, além dos problemas se a 
gente tivesse um enfermeiro, pronto, que fosse 
ríspido ou que nos maltrata-se ou mal-encarado 
claro que as coisas cada vez pioravam mais”. 

(E7) 
 

 
Humanização dos cuidados 

 
“ (...) estar aqui só a parte profissional, ser um 

profissional só a cem por cento, só a parte 
técnica, é impossível uma pessoa ser 

enfermeiro só avaliando só a parte técnica (...) “ 
(E6) 

 
“Geralmente quase todos os profissionais de 

saúde mesmo que não sejam tão bem 
preparados, são pessoas que têm muita 
influência no tratamento dos doentes, na 

estabilidade emocional deles”. (E1) 
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O enfermeiro e a dicotomia tratar/ 
cuidar 

 
 

O enfermeiro intervém activamente no 
tratamento 

 
“Enfermeiro tem um papel muito importante, 

pronto no tratamento do doente, especialmente 
se for no centro hospitalar até mesmo num 

centro de saúde ou noutro lado qualquer assim”. 
(E4) 

 
“O enfermeiro era um ponto-chave no 

tratamento de uma determinada pessoa porque 
o enfermeiro vai aplicar, vai dar um pouco de si, 

ou muito”. (E4) 
 

“ (...) é o que trata do doente, é o que tem de 
ajudar o doente a recuperar (...) ” (E5) 

 
“ (...) aqui é o dia-a-dia é um contacto e pronto 
aqui é uma pessoa que nos está ali a ajudar 

para nós melhorarmos (...) “ (E5) 
 

“É a pessoa que está a nos ajudar, trata do 
doente, é o primeiro a chegar a compreender 

(...) “ (E5) 
 
 

O enfermeiro cuida / ajuda o doente 
 

“Porque a pessoa confia muito no médico no 
sentido de... curar a doença, mas sempre no 

enfermeiro para ajudar”. (E1) 
 
 

 “Ser enfermeiro é... uma pessoa que cuida do 
doente”. (E3) 

 
“ (....) o enfermeiro tem que ser uma pessoa 
que, e… está aqui não está só a tratar, como 
neste caso, só a tratar do olho da criança, tem 
que corresponder ao sorriso da criança, tem 
que… tem que a limpar, tem, que tratar das 
coisas tem que o incentivar, tudo isso”. (E6) 

 
“Mas o enfermeiro está ali todo o dia a cuidar 

dos nossos filhos, só”. (E7) 
 

“O cuidar do doente, assim... limpa aqui, faz 
assado, gosta de ver o doente arranjado” (E7) 

 
“ (...) saber que estão a cuidar bem dos nossos 

doentes (...) “(E7) 
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CATEGORIA – O conceito de enfermeiro evolui com as experiências 
 
 

 
SUBCATEGORIA 

 

 
INDICADORES / UNIDADES DE REGISTO 

 

A Enfermagem vista como 
profissão não dignificante 

 
 
 

“Era uma ideia deturpada em que o enfermeiro 
era alguém que não tinha conseguido ser 

médico (…) ” (E2) 
 

“ (...) as senhoras, as enfermeiras não eram 
muito bem conotadas”. (E2) 

 
“As primeiras vezes que eu tive contactos com 
enfermeiros, eu tinha a ideia que eram pessoas 

rudes, pessoas agressivas, rudes, 
extremamente autoritárias, e muito 

prepotentes”. (E2) 
 

“Ser enfermeiro para mim é aquilo que eu 
comecei por explicar: é um amigo ao fim ao 

cabo”. (E2) 
 

“Portanto acho que são todo um conjunto de 
coisas que abrangem até mesmo aquilo que os 
médicos são para nós, que são o nosso quase 

que último recurso, mas os enfermeiros também 
o são. Eles são a ponte. Eu acho que o 

enfermeiro é uma ponte”. (E2) 
 

“(…) eu tinha uma ideia inicialmente, lá em 
baixo completamente... a... não digo pejorativo 

mas uma ideia algo negativa (…) “ (E6) 
 

“A ideia que eu tinha é aqueles artigos que 
aparecem nos jornais, normalmente a dizer mal 
dos cuidados de saúde e portanto uma pessoa 

acaba por estabelecer uma, uma ideia um 
bocado pejorativa do sistema de saúde em 

Portugal e enfim dos profissionais acabam por ir 
um bocadinho também agarrados a isso.” (E6) 

 
“ (…) tinha uma ideia um bocadinho pejorativa 
pelo contexto todo. Pejorativa, uma ideia um 

bocadinho negativa, pejorativa não.” (E6) 
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A Enfermagem reconhecida pela 
componente relacional 

 
“Fiquei com a melhor impressão possível, tanto 
na maneira carinhosa e atenciosa como tratam 

com muito cuidado que têm, como na 
assistência que nos dão...” (E1) 

 
“Enquanto que o enfermeiro para mim é… além 
disso, também estar preparado tecnicamente no 

fundo para nos salvaguardar em todas as 
situações, acho que estabelece uma ponte para 

o médico sendo também amigo”. (E2) 
 

“Mas afinal pelo que estou a ver o enfermeiro é 
que está sempre presente a toda a hora, a todo 

o instante.” (E7) 
 

 


