
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

- Servir de “cobaia” para a realização da técnica do banho total da cama … 

porque permitiu estar no lugar do doente e ter uma maior percepção acerca dos 

cuidados a ter (o conforto, problemas e necessidades, o auto-cuidado/auto-

imagem) 

- A apresentação do 1º trabalho (enfermagem comunitária) aos colegas de curso. 

É o 1º trabalho a apresentar aos colegas que para mim são desconhecidos, é o 

mostrar de um trabalho feito em grupo/equipa, é mostrar o nosso desempenho. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

- Acções de controlo de risco de modo a diminuir o agravamento/complicações 

da doença. 

- Acções de apoio/assistência prestada, acções sob o ponto de vista 

administrativo (administração de oxigénio) e pedagógico.  

 

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)?  

- De certa forma sim… adquiri um maior conhecimento o que antes não possuía. 

Além do mais o curso permitiu-me ver os outros como um todo/de igual forma 

(olhar o doente como um todo, não olhar somente para o doente que tem uma 

doença mas que tem sentimentos…) 

 

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). 

- Sim. Vêem-me como uma futura enfermeira que prestará cuidados aqueles que 

recorrerem aos serviços de saúde e não só, que dará uma ajuda ao seu circulo de 

familiares e amigos. 



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? 

- Os enfermeiros são um dos pilares que asseguram qualquer Sistema de Saúde 

(asseguram parte dos cuidados prestados aos cidadãos).  

O enfermeiro ajuda os doentes a superar a doença com conhecimento científico 

adquirido, mas também com conforto, cuidado e atenção  

 

 


