
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

 

As aulas de dinâmicas, em fundamentos de enfermagem I, marcaram bastante. 

Conheci melhor alguns colegas, fizemos várias actividades de grupo relacionadas 

com a confiança e auto-ajuda, que de certeza vão ser úteis durante todo o curso e 

também durante a actividade profissional. E foi também muito divertido! 

Algumas aulas teórico-práticas de fundamentos de enfermagem II também foram 

interessantes, em que pudemos aplicar algumas tecnicas uns nos outros. Motivaram 

um bocadinho! 

 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

 

Penso que a atitude do enfermeiro para com o utente é fundamental, a forma 

como o acolhe na instituição de saúde e a relação que estabelece com ele, que deve 

ser empática e deve sempre explicar de forma clara todos os procedimentos ao 

utente, e acompanhando-o. 

 A disponibilidade do enfermeiro tembém considero importante num bom 

desempenho profissional. 

 

 

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)? 

 

Talvez... Já não “sôa mal” vir a ser enfermeira... O que, quando entrei para o 

curso, não queria. Estou à espera dos ensinos clínicos (vertente comunitária e 

hospitalar) para ver se realmente gostaria de ser enfermeira, até porque suponho que 

vou ver realmente o que faz o enfermeiro. Acho que só depois consigo decidir o que 

vou fazer, se continuo em enfermagem, ou se volto a tentar medicina. 



 

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). 

 

Os meus pais estão à espera que eu me decida! Se quero realmente ser 

enfermeira, ou se tento medicina mais uma vez (em Espanha)... Os familiares vão 

perguntando como corre o curso, se estou a gostar... Em relação aos amigos, uns 

acham que devo tentar medicina em Espanha, outros dizem “porque não continuar 

em enfermagem, se estás a gostar?”... Já me disseram coisas género “acho que ias 

ser uma boa médica”... Veremos no que vai dar! 

 

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? 

 

Vejo os enfermeiros como prestadores de cuidados essenciais, e muitas vezes o 

seu trabalho não é reconhecido nem valorizado como devia. O enfermeiro é um 

técnico que faz parte de uma equipa de vários técnicos, que só funciona em 

conjunto.  

Ser enfermeiro não é “mudar fraldas aos velhos” como muitas pessoas pensam, 

mas sim acompanhar o doente, ajuda-lo e tratá-lo. Os enfermeiros têm que estar 

preparados para tudo um pouco, e adaptar-se com facilidade às diferentes situações 

que encontram no dia a dia, bem como ser pacientes (há doentes com os quais não é 

fácil lidar), e têm que conhecer o mais possível sobre cada utente, nos diversos 

contextos em que este se encontra, de modo a procederem da melhor forma! 

 


