
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

A entrevista que, juntamente com os meus colegas, fizemos a uma senhora 

idosa, no âmbito do trabalho de gerontologia marcou-me por tudo aquilo que a 

senhora disse, por nos fazer abrir os olhos para a realidade que vamos enfrentar, 

para o futuro que nos espera. Marcou-me especialmente o facto dela se sentir 

sozinha e ter medo dessa solidão. 

As aulas das dinâmicas de grupo também foram outro momento marcante. Num 

dos exercícios podemos compreender a dificuldade em falar com pessoas 

diferentes de nós e como e importante não olharmos para o outro so pelo nosso 

ponto de vista e tentar compreender essas diferenças e não critica-las nem 

despreza-las 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

A relação que o enfermeiro estabelece com o utente/doente, o “pôr-se no lugar 

do outro” é uma das coisas que caracteriza o desempenho profissional, uma vez 

que se não mantivermos uma boa relação de empatia com os doentes não 

podemos prestar bons cuidados de saúde. 

“personalizar” os cuidados prestados tambem pode aumentar a qualidade dessses 

cuidados, ou seja, deve-se adequar cada acção, cada cuidado, cada momento à 

pessoas que temos a nossa frente e não fazer as coisas de um modo mecanizado. 

 

 

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

Licenciatura em Enfermagem, se veja a si próprio(a) de uma forma diferente? Se 

sim… em que aspecto(s)?  

Eu penso que sim. Acho que antes não pensava em compreender as diferenças 

dos outros, criticava ou fingia que não existia. Acho que neste momento já me 

consigo, de certo modo, por no lugar do outro, tentar ver as coisas do seu ponto 

de vista, ainda que haja algum “trabalho” a fazer para melhorar ainda mais a 

forma d ver os outros. Afinal não e de repente que se mudam as mentalidades.  



 

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

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

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

Acho que os amigos me vêem da mesma forma. A família diz que “cresci” em 

determinados assuntos, mas penso que isso se deve não só ao que aprendi no curso 

mas também aquilo que fui aprendendo ao longo dos tempos. 

 

5. “Ser enfermeira”. 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? 

Antes tinha uma ideia um pouco distorcida do que é ser enfermeira. Achava que 

a enfermeira, apesar de manter mais contacto com o doente do que o medico, 

fazia pouco mais do que os cuidados de higiene. Talvez por ser essa a imagem 

que a sociedade tem dos enfermeiros. Neste momento acho que o enfermeiro 

tem um papel importante na recuperação do doente, uma vez que e o enfermeiro 

que tem que perceber as fragilidades e ajudar o doente a ultrapassa-las. O 

enfermeiro não é só aquele que substitui o doente naquilo que ele não consegue 

fazer é também aquele que ajuda a manter as actividades que o doente consegue 

realizar. Para além da satisfação das necessidades mais básicas como respirar e 

alimentar-se o enfermeiro deve proporcionar segurança e conforto ao doente 

para que este se sinta melhor e recupera mais rapidamente.    

 

 


