
1 - Um dos momentos que mais me marcou durante estes meses do curso, e muito 

recentemente, foram as aulas de dinâmicas de grupo. Foram sem duvida aulas de 

reflexão sobres nós e sobre aqueles que nos rodeiam diariamente e que certas vezes são 

esquecidos. Foi uma reflexão sobre o “Eu” que existe em casa um de nós. Penso serem 

fundamentais e essenciais para a nossa actividade enquanto enfermeiros, pois, só depois 

de me conhecer, eu terei capacidade de trabalhar em grupo e cumprir a minha missão 

enquanto enfermeiro - CUIDAR de pessoas. 

Outro momento marcante foram as aulas de Fundamentos I, e, até mesmo as 

aulas de Psicologia que me puseram a pensar sobre assuntos, sobre problemas que 

nunca tinha pensado ou que teria sempre ignorado. As aulas de fundamentos foram 

essenciais para “abrir” os meus olhos em relação aos “rotulados” problemas sociais. 

Pois, podem e devem deixar de ser rotulados como tal, desde que a Enfermagem os 

encoraje para reabilitarem as suas capacidades. 

 

2 - Irei responder a esta questão com dois verbos que exprimem duas acções dos 

enfermeiros: recuperar e revitalizar. 

 

3 – Sim, realmente estes poucos meses permitiram modificar uma coisa muito 

importante em mim. Reflectir sobre os outros, pensar nos outros. Não que não pensasse 

antes mas agora começo a pensar numa maneira diferente e não de uma maneira talvez 

um pouco egoísta. Penso de uma forma mais “social” se poder chamar desta maneira. 

 

4 – O meu circulo de amigos e familiar não me vê de outra maneira. Alias vêem-me 

exactamente da mesma maneira. Agora eu é que me vejo da forma que eles me viam. 

Ou seja, o que respondi na pergunta anterior era a maneira como os meus amigos me 

viam e como me vêem. Eu é que não pensava da mesma forma e achava-me anti- 

-social, egoísta e de certa maneira estava conformado como tal e talvez por isso a 

enfermagem nunca tenha sido a minha primeira opção. 

 

5 – Sim lembro-me e até disse que era a pessoa que fazia aquilo que o médico”não 

queria”, que dava injecções. Hoje vejo-os de maneira totalmente diferente. Vejo-os 

como pessoa insubstituíveis no cuidar da pessoa na sua vertente física, psicológica, 

social, educacional… É a pessoa que põe ao dispor do outro toda a sua sabedoria de 



forma que o outro se sinta melhor, mais confortável e que sinta que tem alguém que se 

preocupa com ele. Ou pelo menos deveria ser assim. 


