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Reflexão sobre a profissão  
de Enfermeiro

Quando chegada a hora da de-
cisão, após o término do 12º 
ano, optei por frequentar o 
curso de enfermagem. Escolha 
esta feita de forma pensada e 
não por impulso, porque ser 
enfermeiro não é ter uma li-
cença para exercer a profissão, 
é uma mareira de ser e estar, 
é uma filosofia de vida. Não 
sou enfermeiro por uma opor-
tunidade que surgiu, sou en-
fermeiro por convicção.  

Apesar dos cortes salariais, 
do congelamento da carreira 
de enfermagem, do aumento 
de horas trabalhadas e por ve-
zes acumuladas, sou e quero 
continuar a ser Enfermeiro! 

Mesmo que no final do mês 
o ordenado não reflita quan-
titativamente e qualitativa-
mente o tempo trabalhado, 
mesmo que sinta por vezes a 
desvalorização social e eco-
nómica da minha profissão, 
quero continuar a fazer o que 
faço, pois a cada dia no de-
sempenho das minhas fun-
ções, recebo emoções e senti-
mentos que são um dos 
maiores pagamentos possí-
veis e que enriquecem a mi-
nha vida. 

Continuo a querer ser en-
fermeiro, porque sei que con-
sigo ajudar quem necessita de 
mim, em alguma fase da sua 

vida, quando estão doentes ou 
na prevenção da doença, sei 
que cada minuto que passo no 
meu local de trabalho é um pe-
daço de tempo valioso para 
quem cuido e precisa dos 
meus cuidados. Mesmo sa-
bendo que possa nunca vir a 
ser valorizado a nível de car-
reira, valorizo o meu cuidar, 
ao estudar, ao investir no des-

envolvimento da minha for-
mação, para, cada vez mais, 
oferecer cuidados de excelên-
cia às pessoas que recorrem ao 
meu serviço.  

Poderão pensar que são pa-
lavras que refletem uma mera 
utopia, mas na minha visão 
não são. Temos de ter cons-
ciência que nós os enfermei-
ros continuamos a ser aqueles 

que passamos 24 horas todos 
os dias de ano, ao lado de 
quem precisa de nós. 

Tenho um orgulho enorme 
em pertencer a esta classe, 
bem como pelo meu percurso 
profissional ao longo destes 27 
anos dedicados a esta nobre 
profissão. 

Caminhamos Juntos, Cui-
damos Juntos! ♦ 
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“Quero continuar a 
fazer o que faço, pois a 
cada dia no 
desempenho das 
minhas funções, 
recebo emoções e 
sentimentos que são 
um dos maiores 
pagamentos possíveis 
e que enriquecem a 
minha vida”
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“Nós os enfermeiros 
continuamos a ser 
aqueles que passamos 
24 horas todos  
os dias de ano,  
ao lado de quem 
precisa de nós”


