
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 
Uma das experiências marcantes que vivi com a frequência neste curso foi a visita à 

mesquita de Lisboa no âmbito da disciplina de Alimentação e Culturas. Embora não tenha sido 

algo de fundamental para o desenvolvimento a nível profissional no futuro foi bastante 

enriquecedor a nível pessoal pois tomei contacto próximo com outra religião, nomeadamente o 

Islão, e a forma como a praticam, tendo mesmo tido oportunidade de observar uma das orações 

de Sexta-feira, dia sagrado. Outra experiência a salientar foi a componente prática da disciplina 

pois fiquei surpreendido com a minuciosidade, pois antes destas aulas práticas nunca tinha tido 

muito contacto com profissionais de saúde em actividade, mas ao mesmo tempo entusiasmado 

por pô-las em prática (e passo a redundância). 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 
Um dos comportamentos que caracterizam o desempenho profissional dos enfermeiros, 

e dos mais importantes segundo aprendi, é a visão holística que estes têm que ter sobre a pessoa 

que cuidam. Para se ser um bom enfermeiro tem que se ver a pessoa num todo fundamental 

englobando para além dos aspectos físicos (doenças, lesões, …), aspectos biopsicossociais, 

culturais, … Têm que fazer uma boa avaliação não só física mas também no âmbito dessas 

outras componentes, diagnosticar problemas e tentar resolvê-los em conjunto com o 

utente/doente/paciente/cliente e os seus familiares. Outro aspecto que acho que caracteriza os 

enfermeiros é a compaixão e empatia que têm que ter pelo próximo e a responsabilidade que têm 

que assumir perante os seus actos. 

 

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

Licenciatura em Enfermagem, se vejas a si próprio de uma forma diferente? Se 

sim… em que aspecto(s)? 
Após estes meses de frequência do curso, com todas as cadeiras que tive, adquiri 

conhecimentos a vários níveis, não só a nível teórico, onde passei a ver o corpo humano de 

forma diferente e mais aprofundada, mas também no nível prático onde aprendi diversas técnicas 

que futuramente deverei por em prática. Não a passei a ver só o corpo humano de outra forma 

mas também aprendi a observar cuidadosamente as pessoas. 
 

 

 



 

 

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

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

si? (pode usar uma ou duas frases que lhe tenham dito). 
Em relação aos meus familiares, estes continuam a exercer uma certa pressão para 

mudar de curso e tentar outros, nomeadamente medicina e dentária mas, no entanto, passaram a 

respeitar muito mais a profissão do enfermeiro pelos meus relatos das actividades escolares e 

experiencias que ouvi. Passaram a ter uma visão mais íntegra e interna do ser enfermeiro. Em 

relação aos meus amigos, continuaram a utilizar as expressões usuais da praxe (ex: “Então tens 

dado muitas picas?”) mas passaram também a valorizar muito mais o curso e o trabalho do 

enfermeiro também pelos meus relatos das minhas experiências. 

 

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

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

eles? 
Hoje em dia já não vejo tanto os enfermeiros como subalternos dos médicos, assim 

como é preconceito e esteriótipo da sociedade. Vejo o enfermeiro como um profissional de valor 

com extrema importância na vida hospitalar e das comunidades. É uma peça fundamental no 

sistema de saúde e de prestação de cuidados às pessoas. O enfermeiro tem que ter em si uma 

série de componentes não só teórico-práticos para serem utilizados nos cuidados físicos ao outro, 

mas também tem que ter uma série de componentes psicológicas, afectivas, entre outras. Tem 

que saber tratar as pessoas com muita simpatia, empatia, compaixão e tem que saber comunicar 

muito bem com as pessoas que trata. Ser enfermeiro é estar disponível para ajudar o próximo no 

que este precisa. 
 

 

 

 

 Mais uma vez, muito obrigado pela tua ajuda neste trabalho. 

 Atenciosamente, Miguel Serra. 


