
1- Das experiências que já tive no curso destaco duas, uma pela positiva e outra 

mais pela negativa. Começo pela positiva, em que me refiro ao inicio das aulas teórico-

práticas pois é um momento em que tomei contacto com parte prática do curso, e que é 

a que mais gosto pois é nesse momento que nos é dado a conhecer as primeiras acções 

que integram a nossa profissão.  

A experiência que destaco mais pela negativa é a sobrecarga a que estivemos sujeitos 

essencialmente em Janeiro e Fevereiro, uma vez que durante esse período tivemos de 

fazer frequências todas as semanas, com aulas diárias das 14h às 20h e com trabalhos e 

apresentações à mistura. Estas são as experiências que mais me marcaram até este 

momento. 

 

2- Duas acções que considero fundamentais e que, como tal, podem caracterizar a 

prática dos enfermeiros são o controlo de infecção, uma vez que este é fundamental para 

evitar a disseminação de infecções e microrganismos para o exterior bem como para 

evitar a contaminação das pessoas que acedem aos serviços de saúde (infecções 

nosocomiais). Outra das acções dos enfermeiros que considero importante é a 

mobilização dos utentes já que a sua a falta bem como da sua prática indevida podem 

resultar graves danos para os utentes como úlceras de pressão, pode conduzir à 

imobilidade devido à falta de utilização dos músculos. 

 

3- Após estes meses do curso não considero que me veja de forma diferente, apenas 

sinto que possuo mais conhecimentos nesta área e que mudei um pouco a forma de me 

relacionar com os outros, de uma forma mais aberta a outras opiniões e de forma mais 

compreensiva.  

 

4- Em relação ao meu circulo de amigos, anteriores a entrada na escola uma vez 

que estes não conseguem fazer a separação entre o antes e o depois, vêm-me de forma 

um pouco diferente já que a maioria deles não está num curso relacionado com saúde e 

quando se fala em algo relacionado com isto ele s respondem dizendo-me “ Não vou 

discutir isso contigo, pois de certeza que percebes mais disso do que eu”. Esta atitude 

demonstra que eles me vêm de forma um pouco diferente.  

Em relação às expectativas pelo facto de actualmente se falar na saúde pelos aspectos 

negativos eles esperam que eu faça algo para mudar esta situação e dizem que contam 



comigo para que se mude a forma de atendimento das pessoas, que dizem ser 

despersonalizado. 

 

5- Não me recordo bem o que pensava sobre o que é ser enfermeiro uma vez que o 

conceito vai evoluindo sem me dar conta das alterações em relação ao antes, mas 

actualmente penso que ser enfermeiro é prestar um serviço essencial à sociedade e do 

qual depende a sua saúde. O enfermeiro é a pessoa com a qual o utente tem mais 

contacto, é a quem ele conta parte da sua vida e como tal considero o papel do 

enfermeiro essencial para a recuperação e manutenção da saúde.  

 


