
Entrevista nº 9 

Descreva-me a sua experiência de doença – falar um bocadinho de como é que foi, 

falar do diagnóstico 

Pronto, a única coisa que eu posso dizer assim rápida, sem, sem erro, é que eu nunca 

tinha estado internado, dizer qual é a experiência de um internamento pela primeira 

vez; da primeira vez completamente cego, não tinha… não tinha uma sensação do que 

é estar internado, o que é estar como doente; como profissional … tinha um problema 

grande que lá se passava, portanto, comigo, pronto, não devido aos colegas, de forma 

alguma, pelo menos na cardíaca, na parte em que eu estive internado, mas porque 

tinha conhecimento de algumas coisas e sabia, não é?, o que é que poderia, 

eventualmente, acontecer e o que é eu não poderia acontecer. Abusava no aspecto de 

.. dos riscos, como sabia, minimizei, portanto, tudo o que me estava a acontecer. Tudo 

foi minimizado. Portanto não valorizei aquela situação como um doente da rua, como 

bom profissional que deveria ter conhecimento daquilo que estava a acontecer 

comigo, pronto, não valorizei absolutamente nada. Sentia-me bem, psicologicamente 

estava bem, fisicamente sentia-me também bem, fui sempre uma pessoa que trabalhei 

bastante… 

Experiência (estou a ser rápido e vago, veja lá onde me quer conduzir). O que é que me 

trouxe de novo? Para mim, trazer de novo para a rua, não trouxe nada, portanto 

porquê?, porque há um curto espaço de tempo tive vários azares na vida, incluindo os 

familiares todos com problemas, qual deles o melhor. Problemas graves mesmo, desde 

neoplasias, desde o meu pai, portanto, obrigou-me a viver 24 sobre 24 horas com ele 

em casa e com ele aqui internado até ao falecimento; a minha mãe com problemas 

cardíacos, também, constantes; familiares mesmo também com acidentes e 



paraplégicos, até há bem pouco tempo, há um ano e meio atrás; esposa também a 

levar quimioterapia, portanto, tudo isso fez uma forma de ver diferente. Não, o facto 

de ter estado internado só possibilitou analisar o que é um enfermeiro, eu estar 

deitado e ver o que é a vida de um enfermeiro; foi essa situação que me deu, nunca 

tinha tido a oportunidade de estar deitado e poder analisar o que é um enfermeiro.  

O que é que analisou do ser enfermeiro? 

Que é quase como um, não é um servilismo, embora se diga que nós temos uma 

autonomia, temos .. mas quem está deitado acaba por não sentir essa autonomia, por 

quem está deitado acaba por não sentir essa autonomia de tão acentuada como é  dita 

em aspecto de teoria que é afirmado. Quem está deitado na cama não vê isso. 

Infelizmente. 

Mas tem essa percepção por ser enfermeiro? 

Por ser enfermeiro.  

Acha que se fosse um doente normal aperceberia-se dessa falta de autonomia? 

Com algum conhecimento era capaz de se aperceber; é capaz de se aperceber, é capaz 

de se aperceber, não estou a afirmar. Eu apercebo-me de que não, não é assim tanta 

quanto; aquilo que eu conheço da profissão, de há longos anos para cá, a autonomia 

que eu via que era anunciada em burocracia, em parte da informação, da teoria, do 

que é dito, acabei por ver que na realidade não corresponde; de longe, pelo menos foi 

aquilo que eu senti, desde a urgência; chegar à urgência, um colega meu, uma colega 

até por acaso, por azar ou por sorte, pensar que sou menino, e dar-me, em questão de 

prioridade, uma bracelete amarela, com um enfarte, eu a acabar de lhe descrever que 

estava a ter um enfarte, passa-se isto assim-assim, descrevi-lhe tudo no concreto e a 



colega, pura e simplesmente, não teve o cuidado (não valorizou?), NADA! 

Absolutamente nada. Não é e deu-me um amarelo, só por aí se vê. E depois é uma 

auxiliar que acaba por resolver a situação. Como enfermeira, aquela história da 

autonomia, a tal história do poder de decisão, saber o que é que está a fazer e quando 

é que faz, esvaiu-se. Isso foi a primeira, depois foram casos por aí fora sucessivos, até 

chegar ao internamento. Portanto, isto depois tem a ver com as pessoas quererem ser 

autónomas sem saberem como é que são autónomas, pessoas querem-se 

responsabilizar sem saberem como se responsabilizam a si próprios, as pessoas 

querem elevar a sua própria categoria e a sua própria profissão sem saberem como é 

que devem lidar com ela, não sabem pronto. Não têm conhecimento, não sabem, isto 

é uma parte. A outra parte é aquilo que é dito que é a humanização; humanização, isso 

é mentira. 

Sentiu isso? 

Muito! Essa foi a parte que mais me doeu.  

Quer dar algum exemplo sobre isso? 

Quero dar um exemplo, então começo pelo primeiro: eu a dizer que era colega, só 

que, pronto, vinha à civil não é?, vestido normal como numa situação normal, e a dizer 

a um colega ‘olhe, sou colega, daqui, trabalho na endoscopia, e a própria colega … 

(fácies de desvalorização e desprezo). 

Não sentiu então que teve um tratamento privilegiado por ser profissional da 

própria instituição? 

Não. Como profissional da própria instituição. Como profissional e a falar com uma 

profissional. 



A trabalhar há trinta e tal anos na instituição. E dentro da própria instituição, esse foi 

logo o primeiro. Depois a seguir foi quando, portanto, a minha mãe chega ao hospital, 

à sala de observações, conduzida pela minha esposa e uma colega nossa também 

proibiu, barrou pura e simplesmente uma senhora de 83 anos de ver o filho, não é?, 

quando se sabe perfeitamente bem que, portanto, a parte cardíaca, nas pessoas de 

idade: ‘épa teve um enfarte – tá a morrer’; vê-lo pelo menos em vida não foi 

permitido.  

Mesmo sabendo que era um colega? 

Mesmo sabendo que era um colega, a esposa também é colega e trinta e tal anos 

nesta casa. Foi uma confusão diabólica, a minha esposa é que interpôs e eu tive que 

me levantar e dizer ‘eu vou-me embora!’; ‘saio do hospital’; ‘não estou para estar aqui 

feito palhaço’. Isto é que se chama humanização. É assim? Eu digo, isto não é 

humanização.  

Mas isto já tem tido mais chatices, como regra, quando vou às consultas, por exemplo, 

com a minha esposa, que fez quimioterapia, no hospital de dia foi super mas super 

bem atendida, nos outros lados nem por isso, eu tenho o cuidado de não me 

identificar e ficar de forma (anónima) anónima, sem que ninguém se aperceba, eu 

estou sentado a um cantinho e a ver toda a enfermagem a trabalhar; e tudo é mais 

que evidente, numa sala de espera, mais um menos um, ninguém repara em quem é 

que lá está sentado e a gente vê as pessoas a passar. Desde de colocarem, havendo 

quartos vagos por exemplo, colocarem a minha esposa juntamente com uma doente 

em fase terminal e sendo ela enfermeira, sendo eu enfermeiro, na mesma instituição e 

tudo e ter sido a auxiliar de volta outra vez a dizer, não é a valorizar, é a classe de 

enfermagem que está num gueto mesmo, e terem sido as auxiliares que me 



conheciam também, que me conheciam também, terem feito, portanto, um 

levantamento de rancho e de processo, se assim se pode dizer e dizerem: ‘então vocês 

vão colocar ali uma enfermeira, está ali o marido também enfermeiro, naquele quarto 

onde está aquela doente em fase terminal?, havendo aí quartos’. É que foi visível essa 

situação, portanto, isto é para chamar à humanização o que é e depois virem dizer… 

Foi colocar um stent, pelo que eu percebi. O que é que sentiu nessa experiência, de ir 

para o bloco, de passar para o lado de lá? 

Colocaram 3. Tive sorte, lá estamos outra vez com a mesma história; com o pessoal 

técnico de radiologia, conseguia lidar com eles muito bem, tive uma sorte enorme com 

toda a gente que lá estava; é aquilo que eu acabei de dizer, no meio dos azares ainda 

vou tendo sorte (sorriso), tinha lá portanto o JP, tinha lá enfermeira que ainda é o que 

nos vai salvando neste trajecto é aparecendo alguém que nos vai pondo umas bóias de 

salvação, de salvamento, para nós nos podermos salvar no percurso. Porque se não é 

isso, então é que é a desgraça completa. (tristeza) 

Sentiu isso? Se não tivesses essas bóias o processo era muito difícil de superar? 

Sim. Era, era. Era mais um! Era mais carne para canhão! Estou a falar a sério, não estou 

a brincar. Era mesmo, era mais um. Sempre mais um. Portanto aquela velha máxima 

de que … aquilo que é visto em filmes, aquilo que as pessoas dizem, aquilo que nós 

vamos fazer para os congressos, não se traduz ao mundo real; tem muito, muito, 

muito, muito, a questão do toque, a questão do cuidar, a questão de ser tudo muito 

bonito. 

Mas não sentiu isso na sua experiência? 



Não. No aspecto do meu pai não, no aspecto da minha mãe não, no aspecto com a 

minha mulher e com a actual mulher, portanto e comigo próprio.  

No momento da passagem para o bloco, não é?, quais foram os sentimentos que 

sentiu, até no próprio percurso de vir do serviço para o bloco, de estar á espera, não 

sei se esteve no recobro um pouco à espera ou se entrou logo? 

Não. Portanto nós saímos ali da cardíaca e fomos à radiologia, à hemodinâmica que é, 

portanto um serviço, uma unidade própria mesmo só para essa situação. Até lá, 

abandono…abandono não, porque eu sabia onde é que estava, não é essa questão, 

nós dizemos abandono é que pronto, aquilo que é pedido à enfermagem e que deve 

ser um momento de saber ouvir, de saber estar, de acompanhar o doente… pode-me 

dizer assim ‘ai mas eu não fiz o curso para empurrar camas!’, ninguém está a dizer isso, 

é acompanhar o doente; então mas para isso, era necessário um enfermeiro para cada 

doente mas se estiver o enfermeiro um bocado, depois a seguir um técnico, depois a 

seguir um auxiliar, a pessoa tem sempre alguém a passar e a conversar, quanto mais 

não seja a perguntar ‘está bem?’ ; é preciso alguma coisa?’. 

Sentiu-se sozinho nesse período? 

Nota-se! Nota-se muito. No turno 4/meia-noite, no internamento, porque o pessoal 

está absorvido muito, muito, muito e a gente está deitado e olha e está a ver o 

enfermeiro, ao contrário, infelizmente, o que é que nós fazemos, estamos ali deitados, 

por exemplo na cardíaca, repare que quando falo não é para menosprezar a cardíaca 

antes pelo contrário, contínuo a dizer que fui muito bem atendido, mas em todos os 

serviços é igual, já a minha mulher também sentiu isso, nós estamos muito ligados ao 

papel, muito mesmo, mas muito mesmo, o doente ficou em segundo senão, se não 

houver hipótese, ainda passa para terceiro; isto é, se não tiver de mudar de posição 



para quarto, portanto, por aí fora. A primeira posição é os papéis, é primordial, eu 

senti isso em mim, a minha mulher também sentiu isso, que foi logo à entrada, quando 

foi isso que eu acabei de dizer da atribuição da cama, portanto, num quarto com a 

doente em fase terminal, a primeira preocupação da pessoa que chegou é logo os 

papéis, não é conversar, vinham logo com o plano de cuidados, colheita de dados, 

tudo ali logo .. em que, faria isso sim, mas sem ter nada na mão, não tem necessidade, 

sem os papeis, ela chegava, é lógico que a identificação está toda no processo, não 

precisa de perguntar-lhe, precisa mais é de conversar com as pessoas, saber ouvir e 

depois memorizar ou tirar um apontamentozinho pequenino, num bloco de notas e 

conversar com a pessoa. 

Com o Sr. V. também foi assim, o acolhimento? 

Nota-se isso também. Depois, é o que eu estou a dizer, nota-se mais a parte 

burocrática, em primeiro lugar, todo aquele tempo que é disponibilizado para o 

doente é muito curto, está bem que eu tive um azar também se calhar porque tinha 

acompanhamento de outros colegas por amizade, por amizade, portanto, havia muito 

colega meu a entrar no meu quarto constantemente mas porque queria me ir ver (não 

eram elementos do serviço). Não, não, os elementos do serviço não eram assim tão 

fortes quanto…      

Sentiu que estabeleceu uma relação próxima ou menos próxima da equipa? Durante 

esse período conseguiu depois colmatar essa falha? 

Eu colmatei porque conheço as pessoas, infelizmente conheço as pessoas, porque se 

não conhecesse era mau. Ficava um bocado frustrado, ainda mais, porque conheço 

toda a equipa, dou-me bem com toda a equipa, dou-me super-bem com o chefe da 

cardiologia, super-bem mesmo; na radiologia dou-me super-bem com as equipas lá, 



por isso é que … (facilitou um bocadinho todo este processo, esses conhecimentos?). 

Foi, se não fosse assim teria sido muito pior. Foi isso que eu acabei de dizer, a minha 

colega ao estar a dar-me um amarelo, quando não devia ser um amarelo e ser a 

auxiliar, não é?, a dizer ‘então Sr. V. não se está a sentir bem, deite-se, deite-se!’, isto é 

mau!. Depois a equipa médica, superou tudo isso, são coisas com que eu fico triste: 

quando a enfermagem deveria ter ou tinha ali trunfos na manga para poder jogar tudo 

e mais alguma coisa, não é, até cativar um colega mesmo, até cativar um colega, dizer 

imediatamente `ó Maria, ó António, ó Joaquina façam o favor, tragam uma maca para 

deitar aqui o meu colega ou deitar este enfermeiro ou este doente, pronto, não estou 

a pedir para tratar por enfermeiro mas para deitar aqui este doente.   

Mas na sua experiência como é que gostava de ser tratado? 

Independentemente do título. O título não me diz nada, continuo a dizer que as 

pessoas devem ser tratadas, nisso eu sou muito recto, muito .. muito duro, acho que 

nós devemos ser tratados, não pela profissão que nós temos, mas pelo nome que nós 

fomos catalogados, se é assim que se pode dizer, à nascença ou com o bilhete de 

identidade. (Pela pessoa em si e não pelo titulo)  porque não é bonito eu estar 

deitado ao lado de um senhor e ele ser tratado, vamos imaginar, que eu sou um 

canalizador, não é menosprezar, eles são todos necessários, porque se não houver 

canalizadores não há hipóteses de haver água nas torneiras; eu estar deitado numa 

cama e ao meu lado estar um senhor, vossa excelência, senhor professor, senhor 

doutor, senhor engenheiro, senhor juiz, juiz embargador, ou qualquer outro titulo e 

depois, ‘ouça lá uma coisa, e você o que é que quer?’; isto é horrível! Para evitar isto 

só é preciso: ‘Sr. António… Sr. Manuel…’, deve ser assim! 

Mas na sua experiência passou-se alguma vez alguma coisa semelhante a essa, não?    



Pois, só tive esse, infelizmente, de toda a minha vida, com a idade que eu tenho, até á 

data de hoje, eu próprio, eu próprio. Eu estive pouco tempo internado, porque não 

queria estar internado, eu quis ir-me embora o mais rápido possível. 

Mas porque é que não queria? Fale-me um bocadinho sobre isso? 

Eu não queria para já, porque tenho uma, portanto, tenho o hospital como uma 

situação horrível, pronto. Eu tenho uma fobia ao hospital! Como doente! Como 

utilizador! Não me sinto bem cá dentro. (nesta instituição ou em qualquer outra?) 

nesta e de alguns anos para cá, é maior, porque no hospital velho chegava a estar, a ir 

lá trabalhar por trabalhar, como é que se diz, estar lá mesmo, ía lá. Vim para o novo, 

ainda cheguei a vir para aqui sábados e domingos trabalhar e estar, depois também 

havia uma forma de amizade para com os doentes, havia diálogo, havia tempo para 

conversar com eles, havia disponibilidade mesmo, disponibilidade portanto havia isso; 

deixou de haver essas possibilidades, as regras são tão apertadas, tão rígidas, que as 

pessoas quase que não têm tempo para conversar com os doentes. Assim sendo, o 

enfermeiro é sempre visto como o utente, portanto, é visto pelo enfermeiro como 

uma pessoa má, isto é real mesmo (é essa a sua percepção?). É. é mesmo real. 

Quando a gente vai fazer uma pergunta (respira fundo), nota quem apanha a primeira 

porta para sair, isto é real! Ah, o inverso também se põe, põe-se que é, nota-se que, 

como enfermeiro, que hoje, quanto menos perguntarem melhor, porque eu tenho de 

fazer aquilo e aquilo, e o tempo é muito curto. Não há possibilidades de eu fazer para 

além da hora (há uma sobrecarga de tarefas?) e há uma rigidez muito forte mesmo, 

em questão de horários, em que, nós antigamente se não fizéssemos às 4 fazíamos às 

5, mas também olha saía às 4 ou saía às 5. Não havia problemas. O não sair às 5 para 

acabar o trabalho que por vezes tem que ficar a meio, já no dia seguinte dificulta 



bastante porque é o retomar de um pensamento ou retomar de uma tarefa, o retomar 

de um ponto que nós já deixámos do dia anterior e não é fácil outra vez, voltar aquele 

ponto de recomeço outra vez. Torna-se difícil, portanto, voltamos a perder tempo.  

Como é que foi viver a experiência de ser doente sendo profissional de saúde? Sendo 

enfermeiro?         

 É pior. É pior! Fica-se mais burro do que o próprio doente da rua. Eu senti isso na pele. 

Embora no dia em que eu cheguei à urgência, tenho provas disso, eu dizia sempre que 

era o ramo direito, dizia exactamente aonde é que sentia; as pessoas diziam ‘epá, é 

impossível! o coração não se sente, tu não podes estar a descrever que é neste ou 

nesse local?; mas é aí que me dói, não dói do outro lado mas dói deste lado do 

coração, fiz o desenho e as pessoas na altura não acreditavam que era possível, mas eu 

dizia que ‘sinto aqui nesta zona’ e de facto foi na zona que aconteceu. Mas tudo o 

resto, em quantas partes se divide o coração, muitas vezes … a gente fica assim (????), 

tal era o stress, tal era a revolta de lá estar internado, porque, pronto, não havia razão 

que justificasse eu estar internado, fiquei mais burro; há coisas que, às vezes, as 

pessoas dizem e que um indivíduo não consegue raciocinar, não consegue dizer assim, 

como enfermeiro, que estamos do lado de fora, penso, mas lá dentro uma pessoa não 

pensa.  

Mas essa revolta que disse sentir, era pela não aceitação do problema, da doença em 

si, ou por outro motivo? 

Um é cair no hospital; é o medo, o medo de entrar num hospital; é-se uma peça 

quando se entra. É uma peça mesmo, uma peça que vai ser timbrada, antigamente 

havia, isto só um aparte, antigamente dizia-se ‘eles são todos numerados; têm todos 

um número e não sei quê’, agora não temos um número gravado mas temos um 



número também, aqui é mais um processo único, mais uma peça, uma linha de 

montagem, portanto isso assusta, assustei-me um bocado, esta foi uma das situações. 

A segunda é pronto, ter-se sempre andado bem, toda a vida, tem-se cinquenta e 

quatro anos e andar bem, nunca ter ficado internado nem nada, gripes – raras gripes 

até, lombalgias - raras lombalgias, nada nunca, nada que me levasse a ficar internado. 

Por isso é que vim para o hospital pela primeira vez. 

Qual o significado que atribuiu a esta experiência?   

Poder avaliar melhor aquilo que eu digo às pessoas, eu já senti na pele, de diversas 

maneiras, com o meu pai, como pai também; com o meu pai e como pai também, por 

causa do meu filho, como marido e como… como, neste momento, como eu próprio, 

profissional, como doente mesmo, como isso tudo. Eu posso dizer às pessoas: ‘não 

desculpa, eu quando estava deitado, eu vi isto e senti isto!’. 

Sentiu que de alguma forma essa percepção que teve influiu na sua vida 

profissional? 

Não. Só veio reafirmar aquilo que eu pensava, reafirmar não, cimentar mais aquilo que 

eu já conheço. A continuar com este tipo de enfermagem em que nós estamos a 

caminhar, estamos a caminhar para o abismo, sinto-me cada vez mais triste, mais 

triste, pronto, de ser enfermeiro ao fim de trinta e tal anos de profissão, sinto-me mais 

triste. Esperava eu, esperava eu, não é?, mais quando se fez o 25 de Abril, estava eu à 

espera, quando se fez a greve de enfermagem, estava eu à espera que as coisas 

evoluíssem e evoluiu, de facto, não digo que não, a enfermagem evoluiu, de uma 

forma assustadora até há uns anos, quando houve a passagem, não sou contra, antes 

pelo contrário, sou a favor, disto que eu vou dizer, sou  a favor, a passagem de 

bacharelato para licenciatura; houve um mau investimento na questão do cimentar da 



licenciatura. Houve uma preocupação, fome, uma fome exacerbada no título. 

Estragou-se tudo, foi e eu avisei, quando em conversa eu dizia ‘então vocês não têm 

mais que 15 anos, a este ritmo que vão, dentro de 10- 15-20 anos, 10-15 anos a 

enfermagem começa a cair; nós hoje vemos que a enfermagem está (tristeza) … está a 

cair. Já não tem hipóteses mais de levantamento, não acredito mais a não ser com 

uma resolução. Já não vejo a enfermagem a levantar-se, e nós tínhamos tudo na mão. 

Já falou um bocadinho que é mau termos conhecimentos para o processo de doença. 

Acha que é fácil a transição do papel de enfermeiro para o papel de doente?  

Não é fácil. Não é fácil mesmo, por mais que as pessoas digam que é fácil, não é. tá 

sempre, o enfermeiro está sempre acima do doente, está sempre à frente, com o 

pensamento como doente, só que ele tenta sobrepor-se como doente, tá uma 

diferença, porque ele não sabe ser doente.  

Acha que não? Fale-me um bocadinho sobre isso?  

Não sabe. Não sabe porquê?, porque ele deve abster-se de todo os conhecimentos 

que tem, para poder valorizar-se a si próprio, e ele não faz isso. Que é que ele faz? 

Tenta … assim de repente tentar explicar, como eu sou enfermeiro sei tudo, é tudo 

mentira, quando estou deitado acaba por se perder conhecimentos, por mais 

inteligente que as pessoas sejam e que façam ideia de que são um crânio, são barras, 

acabam por se esquecer e depois tentam dizer sempre eu sou o enfermeiro, para 

tentar colher benefícios, se é assim que se pode dizer. 

Em termos de tratamento? 

Em termos de tratamento e em termos de informação. Opa, não vale a pena 

mentirem-me porque eu tenho conhecimentos, eu sou enfermeiro; quando hoje em 



dia é mentira. Qualquer cidadão comum, recorre à internet e sabe tudo; hoje em dia 

recorre-se à internet, ver o que é um stent, como é que se aplica, que tipo de stents é 

que há, quais são os benefícios, quais são os malefícios, portanto, tudo isso, hoje em 

dia acontece com facilidade, pode-se ver muito lixo, isso também é verdade, mas no 

meio do lixo também aparece muita coisa também boa. Nós como enfermeiros, 

quando estamos doentes, tentamos dizer ‘nós somos enfermeiros’, foi o que eu disse 

há bocado, eu não disse que era enfermeiro, sento-me sempre ao fundo da sala, a 

única vez foi quando me vi mesmo atrapalhado, aí é que eu disse ‘eu sou enfermeiro’, 

tentando que a colega não me demorasse mais tempo porque, embora fosse nova, na 

profissão, nova na idade, nova na profissão, tentei dizer que de facto sabia aquilo que 

me estava a acontecer, tinha o conhecimento de saber o que me estava a acontecer 

naquele momento, para quê?, para que ela tomasse uma atitude mais rápida, mais 

drástica do que aquela que ela estava a tomar. 

Quando entrou na sala da hemodinâmica, para colocar o stent, o que é que lhe veio à 

cabeça naquele momento? 

A mim foi só uma hemorragia. (o medo da hemorragia?) sim, foi só o medo da 

hemorragia. Quando estava deitado, recordo-me perfeitamente bem, vai assim uma 

doutora para mim, eu sou daqueles doentes que não aguenta dores?, eu fui o 

primeiro, agora estou-me a recordar que fui o primeiro e eu disse ‘eu não vou 

aguentar isto’; sou um indivíduo que não tolera bem a dor superficial, na pele não 

aguento, o resto aguento tudo e mais alguma coisa, dores de dentes, como se costuma 

dizer, problemas renais já eu tive, cálculos renais, o problema não está aí, portanto, 

‘epá, não vou aguentar, picarem; eh, vai ser bonito, vai ser um cateter grosso; eh, 

estou desgraçado, não vou aguentar! Pronto essa foi a primeira sensação. Depois, 



passada essa fase foi a fase da obstrução, pronto, colocar o cateter por aí fora, é o tal 

defeito de ser enfermeiro e profissional, agora metem-me um cateter por ali a fora, vai 

fazer obstrução epá!! arrasta mais um coágulo, eh!!! , depois vai para o cérebro, eh!!, 

o que é que me pode acontecer?!! Vem por aí fora uma panóplia de … coisas, porque 

nós estamos ligados, uma das vezes que estava deitado, que eu disse ‘desculpem lá 

mas ou dão-me qualquer coisa ou então eu vou virar para o outro lado, estou neste 

momento a ter outro enfarte, aqui deitado, o que é que estava a acontecer? Estava 

com o stent, bloqueou uma das saídas da artéria e eu notei, que naquele momento, 

estava-me a dar outro. Fizeram o reposicionamento do stent. 

Não teve entre aspas, acanhamento, de dizer aquilo que estava a sentir? 

Não. Naquele momento perdi o controlo. Uma pessoa perde, naquele preciso 

momento, é tudo ou nada. Até lá aguentei perfeitamente bem, sempre com muito 

cuidado por ser enfermeiro da casa, sempre muito cuidado em não falar muito, para 

não ‘epá, pronto, é da casa, está-se a armar em esperto’, às vezes a gente dá esses 

títulos ‘epá, é da casa, está-se a armar em esperto’, não é que tenha direito a mais 

qualquer coisa pelo facto de trabalhar na casa, deve ter algum benefício, não é o 

benefício de ser doente, esse é um benefício que está determinado por natureza por 

trabalharmos com a doença e de trabalharmos com doentes infectados, mas portanto 

isso já é uma situação que me está, mas ter pelo menos algum beneficio como tem 

qualquer outra empresa, assim com têm os transportes, a EDP dá a luz, a água dá a 

Câmara e a saúde, ao menos, que nos desse alguma coisa. Não é nada disso, uma 

pessoa não fala para não sofrer represálias. Isto é natural. 

Mas sente que é possível isso acontecer?   



Não, não é possível, isso acontece mesmo. É, acontece mesmo porque ainda é visto o 

Deus médico. 

Sentiu isso, durante as várias experiências que teve? 

Sim. Sim. É mesmo, por mais que as pessoas digam que não, que não, isso é mentira, 

mas não. As pessoas, sentem isso, não falam, muitas das vezes, por uma questão de … 

só falam em última instância, porque têm sempre receio de que haja uma repercussão 

de tudo quanto ele possa dizer ou fazer, possa à frente ser cobrado.  Isto com a saúde 

é muito diferente, não á mesma coisa que eu chegar a uma oficina e dizer ‘olhe 

desculpe, o carro não está em condições, o senhor se faz favor, arranje-mo bem’. Eu 

não vou aqui a esta oficina, vou a outra. Na saúde não é bem assim, eu não vou a este 

médico, não vou a mais nenhum.  

 9.38+22.15=31.53      


