
 

1. Destaque, por favor, 2 experiências relacionadas com a frequência do curso, que 

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

No decorrer deste primeiro ano, até à data, e por ainda estar numa fase de 

descoberta do que é ser enfermeiro, que todas as experiências e os momentos 

que nos favorecem são vividos de forma marcante. Sem querer retirar a 

importância das aulas relativamente a conteúdos teóricos, para mim um dos 

momentos mais intensos do curso são todas as histórias que os professores nos 

contam... pois partilham experiências enriquecedoras da sua vida, alertando e 

entusiasmando-nos para o futuro. Outro momento marcante do curso são as 

aulas praticas em laboratório, permitindo um contacto mais directo com as 

técnicas de enfermagem.  

 

2. Destaque por favor duas acções/actividades (comportamentos, práticas, etc) 

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Para mim existem dois comportamentos ou atitudes que são fundamentais e 

indispensáveis a qualquer enfermeiro, o facto de se mostrar sempre disponível 

para com o outro, demonstrando respeito e empatia para com a pessoa que se 

cuida; e ter um grande espírito de equipa. É impossível prestar cuidados de 

saúde a uma pessoa se não houver um grupo unido e completo de profissionais 

de saúde, complementando-se uns aos outros. 

 

3. Será possível que, de alguma forma, após estes meses de frequência do curso de 

Licenciatura em Enfermagem, se veja a si própria de uma forma diferente? Se 

sim… em que aspecto(s)?  

Não, não me vejo de forma diferente, no entanto, existem certos momentos em 

que me vejo a pensar duas vezes na reacção que vou ter para com.. pois no meu 

ideal para ser enfermeiro há que ter mais paciência do que qualquer outra 

pessoa, há que ajudar e saber ajudar.   

 

 



4. Reportando-nos ao seu círculo de relacionamentos sociais (colegas, amigos, 

familiares), de que forma pensa que a vêm agora? Têm novas expectativas sobre 

si? (pode usar uma ou duas frases que lhe tenham dito). 

Mesmo antes de começar o curso de enfermagem o meu grupo de amigos e 

família entre outro sempre tiveram opiniões muito diferentes, desde o ‘sim 

senhora! Muitos parabéns! Tenho orgulho em ti, porque não é uma profissão 

fácil’ até ao mais ridículo como ‘vais andar o resto da vida a limpar rabos’ ou 

então desatam a chorar de alegria (como a minha mãe que sempre soube o que 

eu queria). Existe ainda um grupo de amigos que apenas me deram uma 

palmadinha nas costas e deram-me as boas vindas à profissão em comum! 

Ate hoje, as opiniões mantém-se, pois as pessoas são as mesmas e só mudarão de 

opinião quando um dia precisarem de alguém que lhes preste cuidados, como nós! 

 

5. “Ser enfermeira(o)”. Lembra-se o que esta ideia significava para si antes de 

frequentar o curso? E hoje como vê os enfermeiros? O que tem a dizer sobre 

eles? 

A minha opinião não vai muito mais longe da que tinha antes de começar o 

curso. O que é ser enfermeiro? Talvez numa só palavra eu diria que é aquele que 

cuida da pessoa saudável e da não saudável. É a pessoa que mais contacto 

directo tem com o paciente, é o enfermeiro que se encarrega de toda a 

recuperação do doente desde a sua hospitalização até à sua recuperação em casa. 

Nas horas piores é o enfermeiro que dá a palavra amiga e o olhar reconfortante. 

Os enfermeiros são apenas pessoas que se preocupam e se responsabilizam pelo 

cuidado com outras pessoas. De certeza que depois do estagio saberei responder 

a esta questão de outra forma!  

 


