
Entrevista nº 10  

Descreve-me a tua experiência de doença. 

Eu tive duas experiências, uma, a inicial, foi em Maio, em que me foi diagnosticada 

uma pneumonia; comecei, o único sintoma que sentia eram febres altas, com um 

desconforto muito grande, uma certa impotência, ponto, mesmo que eu sentia, não 

sentia mais nada de especial, eram as febres altas, aquele.. não conseguir fazer nada e 

querer estar ali em repouso, no leito, ter noção que, no leito ou no sofá, ter aquela 

noção que, pronto, que tinha febre mas que não conseguia fazer nada, fazia 

medicação mas baixava temporariamente a febre e depois voltava; na altura, depois, o 

meu marido andava a trabalhar fora, só vinha ao fim de semana a casa, neste caso 

recorria à minha cunhada, pronto, tinha alguma disponibilidade depois para me levar 

ao hospital, de facto não me sentia bem, não sentia falta de ar, nada assim de especial, 

pronto, porque fui à urgência e depois foi diagnosticada, de facto, a pneumonia. Fiquei 

lá a noite e fui transferida durante a manhã para a enfermaria e pronto, depois 

comecei logo a medicação, depois aí já sentia um bocado de ar, dispneia, debilidade, 

fui para uma enfermaria também que não estava sozinha, estavam mais duas senhoras 

de idade, que necessitariam de alguns, alguns cuidados também, pronto, foi uma 

perspectiva diferente de eu aperceber-me das rotinas do serviço, daquilo que os 

colegas, dos cuidados que prestavam, em relação a mim, pronto, também não 

necessitaria assim, para além da medicação e da oxigenoterapia, não precisaria assim 

de grandes, grandes cuidados; depois fui, mudaram-me depois de enfermaria, no 

outro dia a seguir, em que estive sozinha, pronto, tive esse privilégiozito por ser 

enfermeira, eu reconheço que foi, foi, foi por isso. E em relação a esse internamento 

fui sempre muito bem integrada na equipa médica, de enfermagem, pronto, depois 

também, a medicação começou a surtir efeito, eu tinha perfeita noção de que teria de 



estar ali e aceitei o internamento, apesar do meu marido estar fora, de eu ter a 

preocupação com as crianças, que ficaram entregues à minha sogra que, porque foi a 

uma quarta feira, depois teve a possibilidade de na quinta e na sexta de ficar com as 

crianças; a mais velha ela encaminhou para a escola, a pequenita acabou por não ir a 

infantário, porque ficou com ela, a mais velha penso que ela a encaminhou para a 

escola, já não estou recordada se foi, o meu pai que passou lá a levar, se foi a minha 

cunhada, que também estaria de folga e foi levá-la, pronto, por acaso houve 

possibilidade de orientar as crianças e pronto, depois no fim de semana o R. veio. 

Nesse aspecto estava, apesar de não estar tranquila mas, porque não estava, há 

sempre aquela ansiedade, como é que eles estão, como é que não estão, depois 

também o facto de, pronto, de saber que não era muito conveniente, pelo menos a 

mais pequenina, vir visitar-me, mas pronto. No segundo internamento, já foi um 

bocadinho diferente, porque foi, eu portanto, eu fiquei doente, tive um tempinho em 

casa, depois vem aquela situação ‘eu já estou bem, vou começar a trabalhar’, pronto, é 

assim, em termos de evolução clínica depois ali de sexta-feira para segunda, que foi 

quando eu depois tive alta, foi um, as coisas, eu própria notava, de dia para dia que 

melhorava e que tinha mais força e que, pronto, as coisas estavam a evoluir, a evoluir 

favoravelmente. Pronto, fiz o resto da recuperação, o resto da semana em casa, mais 

uns dois ou três dias da outra, e eu achei que já estava muito bem e resolvi vir 

trabalhar; e vim trabalhar, andei bem, mais ou menos 15 dias, talvez não chegasse a 

três semanas, iniciei novamente um quadro de febre e com taquicardias, que estaria 

associado, até era a S. que estava comigo a almoçar no refeitório, eu estava a 

trabalhar, a fazer manhã e pronto, a comida não me estava a saber bem, não me 

sentia bem e não comi. Quando cheguei ao serviço comecei, mal-disposta, com uma 

má disposição inespecífica e com taquicardia, os colegas avaliaram-me os sinais vitais, 



a tensão arterial e os sinais vitais e eu estava com taquicardia e elas começaram ‘tás 

com taquicardia’, por acaso estava aí o Dr., o Dr. R. a ver um doente e as colegas 

comentaram ‘oh Dr. Veja aqui a minha colega que ela está com taquicardia’, e ele 

então taquicardia pode ser um sinal de febre, porque naquele momento ninguém 

pensava que seria isso e a verdade é que estava com febre, alta, vou, depois 

entretanto fui ter com o Dr. V, ele pediu-me umas análises, por causa da situação, 

ainda não tinha um mês e de facto tinha lá assim muitas alterações e evidenciavam 

uma infecção grave. Ele disse-me na altura ‘eu com estas análises não ía sossegada 

para casa, o melhor é ir, já que foi esse episódio há tão pouco tempo, o melhor é ir à 

urgência’; fui novamente para a urgência, fiquei novamente internada, como não havia 

assim mais nada de específico, estava naquela de ver como e que as coisas estavam; 

teria que ir para uma medicina, como não havia lugar na medicina fui para as 

infecciosas, eu digo isto porquê, porque eu não sei, penso que terá mesmo a ver lá 

com os métodos de trabalho deles e o médico, um dos médicos, que me ficou a seguir, 

também não tinha muita abertura nem muita espontaneidade para explicar nem o 

raciocínio dele, nem o que ele achava nem o que deixava de achar. Eu senti-me assim 

um bocadinho posta à parte e sem perceber qual é que era, o que é que ele acharia, e 

andei muito naquela incógnita e ele não se abria muito, e isso causou-me muita, muita 

ansiedade; também pelo resto, o voltar a estar internada, o voltar a deixar as meninas, 

o R. continuava a só vir ao fim de semana, quase até ao final do ano passado, mas 

também por, por isto, por não me explicar, por não me dizer nada, os nossos colegas 

tinham alguma abertura mas também se vê que também não queriam entrar em 

pormenores e pronto, depois andei a fazer uma batelada de exames, a descobrir tudo 

o que é que era e o que é que não era e pronto, depois, essa batelada de exames que 



eu também não percebia no fundo, ou percebia mas podia não ter bem noção do 

raciocínio que o médico teria e deixou-me assim bastante, bastante ansiosa.  

Essa ansiedade, achaste que estava de alguma forma relacionada com o facto de 

seres enfermeira e de teres conhecimentos sobre patologias, sobre processos de 

doença? 

Também. Também porque, por exemplo, fizeram-me por exemplo o teste da 

tuberculina e eu comecei a fazer logo reacção e eu ‘será que é tuberculose?!’ , ‘será 

que é isso?’, uma pessoa começa logo a fazer múltiplos diagnósticos e também com 

isso sim, apesar de depois as análises estarem a melhorar, ao fim de para aí 3-4 dias, já 

estavam a melhorar, a febre já estava a .. já não fazia grande febre, já estava sub-febril 

um ou outro dia, mas já muito pouco e pronto, depois tive de ficar o fim de semana, 

porque já sabia que não ía ter alta no fim de semana e que teria que fazer, ele mesmo 

assim queria que eu fizesse a fibroscopia, e o TAC pulmonar, e pronto, tudo isso gerou 

assim.. e ele não me ter deixado ir, e eu assim ‘então mas as análises já estão a 

melhorar porque é que não fazeis sair’ e pronto, e depois o facto de tudo o resto que 

estava por trás, as meninas, uma coisa e outra, a minha sobrinha, a minha filha tinha a 

festa de final de ano na escolita (emoção) (era tudo junto!) era tudo junto e pronto, 

depois fui-me assim um bocadito a baixo (choro) mas pronto, ainda fico assim a 

chorar, ainda hoje mexe comigo! (é natural) mas pronto, depois foi passando claro, 

melhorei e depois vi. Mas de facto, o que mexia mais comigo era essa falta de 

conhecimento e de não ter abertura, a outra depois ainda me ía explicando, porque 

eles trabalham em equipa, ah e tinha a facilidade de a minha cunhada ser secretária 

clínica de lá, apesar de estar um bocadinho alheia, também ía estabelecendo um 

bocadinho a ponte, ali entre os nossos colegas e, por exemplo, mesmo entre outros 

médicos, mas os outros, eles também não gostavam muito de .. interferirem e pronto, 



ele era assim, ele nunca me dizia, ele é muito eficiente só que, pronto, peca um 

bocadinho nesta parte relacional, que se calhar, é o que tu agora gostavas de ter mais 

um bocadinho. Foi de facto! 

Mas consideras que ter alguém conhecido ou alguém de referência, facilita a vivência 

do processo de doença? o facto de teres lá a tua cunhada? 

Eu acho que sim. Se eu não tivesse .. uma das médicas também era, era minha 

conhecida, de facto que não estava comigo e ela nisso também não se meteu, mas 

pelo menos tranquilizou-me também um pouquito; senti que apesar de tudo é muito 

facilitador, estabelece sempre um bocadinho a ponte, podem ser, às vezes duas ou 

três palavras que outra pessoa dê, fora o processo, se calhar se não fosse conhecida, 

não davam e que muitas vezes, pode ajudar; eu acho que sim.  

Tu há pouquinho falaste que, primeiro foste para uma enfermaria onde estavam 

duas senhoras e depois passaste para um quarto único, e achaste que tinha sido um 

privilégio. Fala-me um bocadinho sobre isso 

Foi. Eu acho que foi um privilégio, olha porque, uma das senhoras estava um 

bocadinho desorientada, bastante verborreica, não assim demasiado, mas um pouco 

verborreica, pronto não daria para descansar tão bem durante a noite, pronto, 

essencialmente era mais isso.  

Mas tu sentiste propriamente que era por seres enfermeira? 

Eu senti isso perfeitamente. Porque até os nossos colegas, eles próprios logo disseram 

que … aliás, o médico que me ficou a acompanhar, ele disse ‘hoje, ficaria aquela noite, 

ali naquela enfermaria, mas que no outro dia, iria passar para uma outra, com 3 

camas, até com uma doente mais jovem e mais calma; mas depois, durante o dia, 

durante a manhã, os próprios colegas disseram que entretanto uma doente teve alta e 

ficou a enfermaria vaga, comentaram que sim, que seria bom eu mudar de .., se fariam 



aquilo até por outras, por outras pessoas, porque não fazer com uma pessoa que era 

da área e pronto, abertamente não esconderam isso.  

Em relação ao quarto notaste isso, em relação ao tratamento diário? Notaste alguma 

atenção especial, algum cuidado ou achas que eras tratada da mesma forma que as 

outras senhoras que estavam no quarto?   

Eu acho que de certa maneira, nem que seja duas ou três palavras de outra maneira, 

eu acho que senti uma diferençazita. Eu notei, notei diferença. Nos cuidados em si, 

pronto, acho que é assim, os cuidados que me prestaram, eu também os prestaria 

assim a qualquer outra pessoa, mas às vezes mais uma atenção, mais duas ou três 

palavrinhas e por exemplo, depois de uma, de uma fase de muita febre, eu ter forças 

para ir tomar banho e chegar ao quarto e ver a caminha toda lavadinha e feita de 

lavado, foi, foi, assim, quer dizer, eu acho que também o faria, mas acho que foi chegar 

e ver assim um miminho muito grande, que noutras alturas se calhar poderia não 

valorizar, mas de facto é um conforto muito grande. Mas é assim, eles fizeram, não 

fizeram nada extra comigo, é o que eu digo, mas é, pronto, foi um miminho que eu 

gostei, mas também, às vezes, duas ou três palavritas, eu acho que, às vezes, sentia-se 

uma diferença. 

Aquilo que me dá a perceber pelo que tu falaste há pouco, falaste nas capacidades 

relacionais do médico e dos colegas, o que é que tu valorizaste mais durante o teu 

processo de doença – as acções técnicas ou a parte relacional?    

Não, a parte relacional. Sem dúvida, a parte relacional. Opa, porque é assim, umas 

poucas de experiências em tudo o que é parte técnica, desde as punções, desde os 

exames que eu fiz, mesmo por exemplo, estou-me a lembrar da fibroscopia, que é um 

exame que é doloroso, custa imenso a coordenar a nossa respiração e eles fazerem o 

exame e de facto, foi fundamental, também o apoio que a nossa colega estava lá a dar-



me, de facto, e a explicar e o apoio que ela dava e a dizer como havia de fazer, de facto 

foi fundamental. E, sem dúvida, a parte relacional é muito mais importante do que 

‘olha, não consegui puncionar à primeira e tenho que picar-te outra vez; porque neste 

último internamento o colega não conseguiu tirar sangue, ‘ah, tenho que picar outra 

vez’, ‘ah, não há problemas, desde que tires, podes picar à vontade’ e ele disse ‘não, já 

basta uma que eu tenho que te dar, quanto mais as extras’, dizia-me ele, mas para 

mim não fez diferença. De facto, a parte relacional é muito mais importante.  

Desta tua experiência, qual é o significado que lhe atribuíste? A toda esta passagem, 

já que foi uma coisa assim inesperada, qual foi o significado que atribuíste, pela 

vivência que tiveste? 

Exacto. O significado foi aprender a dar o valor a quem um bocadito grande, a quem 

nos passa pelas mãos, muitas vezes, dizemos pequenas coisas ou eu dizia coisas, 

pequenas coisas, assim um bocadinho da boca para fora, pronto, sempre com o intuito 

de dar conforto e de ajudar a doente, mas hoje em dia, quando falo já falo de um 

outro modo, já .. porque já passei por lá, embora, no meu caso, fosse uma coisa 

perfeitamente que se curou e não deixou problemas, enquanto as nossas doentes não, 

são situações mais, anormalmente são situações muito mais graves, mas quando eu 

dou o chamado apoio emocional, tento proporcionar algum apoio às doentes pelo 

menos já penso mais um bocadinho naquilo que digo e tenho mais um bocadinho de 

atenção naquilo que digo e na forma como digo. 

 Podes dar-me um exemplo disso? Alguma coisa que te ocorra? 

Às vezes até o facto de, só o facto de ir para casa, às vezes ‘oh, não vai hoje, mas vai 

amanhã’, às vezes, até só nisso, só o modo como ‘quando é que vai, ou quando é que 

não vai ter alta, por exemplo, se diz de modo diferente, ou … (sentiste na pele o que 

era não ir no dia em que queira ir?) o não ir no dia em que se queria ir, por exemplo, 



mesmo às vezes, quando nas situações de mastectomia, que começam a chorar pela 

perda, pela amputação que sofreram não é, já, pronto, já meço mais um bocadinho 

aquilo que digo. De facto é.  

Mas, pelo que eu depreendo, tu já medes um bocadinho aquilo que dizes porque 

sentiste na pele a vulnerabilidade de estar doente? Fala-me um bocadinho sobre 

esse sentimento de vulnerabilidade do estar doente, o que é que sente? 

Exacto. É um… olha no fundo, é também uma incapacidade, uma certa impotência, 

porque deixamos de controlar aquilo que anteriormente controlávamos bem e, 

pronto, sentimo-nos impotentes pelo facto de não conseguirmos controlar nem as 

nossas coisas nem aquilo que deixámos em casa, que, por muito que a gente se tente 

abstrair e saber que estão bem, não estamos lá (risos), não estamos lá para ver se está 

tudo certo; se comeram, se não comeram; como é que estão a correr as aulas, se estão 

bem, se não estão, entendes? É esse sentimento de impotência que me, que me 

marcou mais. Mas de facto, apesar de tudo o resto, mas foi isso, mas depois eu 

também sou um bocadinho, não sei se sou, acho que sou um bocadinho controladora, 

gosto de supervisionar tudo e mesmo as coisas em casa, mesmo quando é o meu 

marido a fazer, eu vou por trás também (risos), vou ver como é que está e como é que 

não está. Pronto, é a minha maneira de ser e de facto, o que custa mais é isso. E 

depois, é assim, o ter que estar ali, não poder sair e não poder ir fazer aquilo que 

achamos que tem que ser feito, não é, porque temos de, ninguém nos está a prender, 

mas sabemos que temos de estar ali porque não estamos bem para ir para outro lado.  

Mas, em termos da transição do papel de enfermeira, que normalmente cuida do 

doente, passar para o papel de doente. Como é que foi essa passagem? 

É complicado, porque a gente põe-se a pensar, mesmo que não queria pensa, se fosse 

eu fazia assim; não fazia assim, fazia de outra maneira; é sempre muito complicado 



abstrairmo-nos dessa parte e pronto, e mesmo a puncionar, mesmo na parte técnica, 

quando eu digo, que não me importei, que não valorizei muito, mas muitas vezes eu 

pensei ‘estavam-me a picar aqui, se fosse a ti não picava aí, se fosse eu picava ali’, 

neste aspecto, sem querer a gente pensa (pensavas mas não disseste?) não, não, 

porque se fosse comigo também não gostava e aliás não gosto mesmo, por exemplo, 

às vezes, se há, mesmo não sendo da área, se há uma doente que também me diz ou 

que acho que devia fazer assim ou, às vezes ainda dizem acho, porque às vezes, 

também não é o que dizem é como dizem, eu também não gosto de, de ouvir esse 

género de comentários e às vezes, até pode até não ter mal nenhum, mas eu não 

gosto. Então se acho que não gosto também achei que não devia fazer esse 

comentário com ninguém.  

Mas, por exemplo, nunca sentiste necessidade de questionar ninguém, que te vinha 

dar algum tipo de medicamento ou os colegas tinham por hábito informar-te do que 

te iram fazer? 

Tinham por hábito dizer, mas eu, a medicação que eu fazia, eram os antibióticos e eu 

já sabia que, mais ou menos o horário da medicação, que eu estava a fazer, mais ou 

menos sabia e sabia e eles diziam que traziam o klacid ou que traziam este ou traziam 

aquele, e eu apercebi-me, muitas vezes, às vezes pensava era no, pronto, porque o 

klacid é muito doloroso, punham-me sempre um bocadinho lentinho, e eu pensava 

‘estou aqui n e n tempo a fazer a medicação’, isso, muitas vezes também pensava, de 

facto pensava e.. mas tinham por hábito, normalmente e eu depois também acabei 

por decorar, de me informar sempre o que é que, o que é que eu fazia. No segundo 

internamento, eu praticamente só estava com o paracetamol por fazer febre, para não 

mascararem nada, em termos de medicação, não tive assim nada de especial, só 



quando me iam fazer análises ‘olhe tem análises, tem sangue para colher’, isso 

informavam, normalmente informavam sempre.  

Em termos da tua postura, como enfermeira, sentiste que esta experiência interferiu 

de alguma forma na tua postura ou nem por isso? 

Interferiu naquele aspecto que eu te dizia, na parte relacional com o doente, de ter um 

bocadinho mais de atenção, às vezes, na maneira como se dizem as coisas e se dizem 

determinadas coisas; nesse aspecto fez-me, fez-me pensar muito, porque em termos 

de cuidados, não quer dizer que eu seja muito perfeita, mas se calhar tenho um 

bocadinho a mania do perfeccionismo e se calhar, tenho no meu dia-a-dia, faço as 

coisas o melhor que eu acho que sei e faço às doentes, mas na parte relacional e às 

vezes, em falar com os doentes, isso mudou um bocadinho nesse aspecto, em pensar 

melhor o que dizer e como dizer às doentes. 

E perante a vida, no geral? 

Foi uma experiência diferente … de alguma maneira, também nos marca. Por isso, 

porque, pronto, é outro tipo de situações, tornam-nos um bocadinho mais adultas, 

mais, não é que eu seja ou me sina uma criança, mas é um outro tio de maturidade e 

um outro tipo de situações que, de alguma maneira, pronto, mexe connosco, na nossa 

maneira de pensar. 

Mas tudo isso porque tu sentiste alguma coisa de especial naquele momento em que 

estavas a viver aquele processo inesperado. No fundo foi inesperado, o que é que tu 

sentiste em termos de sentimentos quando te diagnosticaram ‘olhe tem este 

problema e tem que ser internada’, para além de sabermos que ias deixar as tuas 

meninas e que era uma preocupação. Mas o que é que tu sentiste, em termos de 

sentimentos interiores na altura? 



É mais a angústia e algum desespero, assim da situação; porquê?, porque e que isto 

me tinha de acontecer, pronto, o que é que eu fiz?, mais isso. De facto, senti isto. Acho 

que e mais isso, não sei.  

Penso que já falamos um pouco sobre o que é eu tu consideras sobre o facilitismo ou 

não do vivenciar da doença, o facto de nós sabermos muita coisa sobre a saúde. 

Achas que isso te ajudou ou nem por isso? Fala-me um bocadinho sobre isso. 

Eu acho que nem por isso, eu acho que nesse aspecto, porque era aquela situação de, 

uma pessoa começar a imaginar logo os possíveis diagnósticos, que poderiam estar por 

detrás de uma febre, de uma simples febre e de, ao memo tempo, não saber o que se 

passa comigo, não é?. de me aperceber que ía fazer aqueles exames, que ía fazer 

aquilo e começar a imaginar possíveis diagnósticos, o que é que daí viria. É este 

sentimento de, de ignorância, entre aspas, de não saber o que é que se passava mas 

de eu saber, porque não me informaram do que é que estariam a pensar que poderia 

ser, entendes, mas eu, de acordo com aquilo que teria que fazer punha-me a imaginar 

o que é que poderia ser, entendes? E, essa parte aí, é que … (causou-te ansiedade?), é 

que me accionou a ansiedade que causou, portanto, o meu conhecimento, de eu 

pensar que podia ser isto ou aquilo, de facto, mexeu muito mais comigo do que, se 

calhar, se eu não soubesse de nada e, e para mim, por exemplo, havia lá outras 

doentes, no segundo internamento que, não sabiam o que era mas até podia ser muito 

grave, mas não valorizavam, se calhar, tanto as coisas como, como eu valorizei.  

Este teu primeiro internamento foi o primeiro internamento na tu vida, em termos 

de doença?  

Em termos de doença sim, fora os partos.  



De um para o outro, porque ainda houve um interregno de umas três semanas em 

que estiveste a trabalhar mais o tempo que estiveste em casa, notaste alguma 

diferença? Já vivenciaste as coisas de outra maneira ou foi igual? 

Não, vivenciar da mesma maneira não. Aceitei melhor o facto, se calhar, quando fiquei 

internada, aceitei duma maneira diferente do que da primeira. Da primeira fiquei um 

bocado mais angustiada por, por ficar, por ficar internada e porque é que isto tinha de 

me acontecer e porque, onde é que eu fui buscar isto. Mas .. a ignorância e pronto, o 

modo de trabalhar da equipa em geral, era diferente de um serviço para o outro e no, 

no segundo, pronto, é, pronto, tem  a ver com isso, o modo de trabalhar era diferente, 

mesmo da parte médica e eu senti-me assim um bocadinho mais posta de parte, no 

segundo, talvez pelo facto de e ser enfermeira e eles acharem que eu poderia, pronto, 

que eu não deveria saber mais para não fazer juízos e pensar que seria isto ou aquilo, 

não me quisessem dizer, acredito, pode ter sido mas…  

Em termos de tratamento achaste que foste na mesma tratada de uma forma 

diferente por seres enfermeira ou não notaste tanto isso.       

Não, não é igual. De certa maneira, nos dois internamentos foi igual. Senti alguma 

diferença por ser enfermeira e depois, no segundo, por ser a cunhada da J.  De um 

certo modo, notei, pronto, aqueles pequenos aspectos que eu te digo, às vezes, ‘atão 

como é que está’, mesmo quem está responsável por mim e mesmo quem não está 

responsável por mim acabava por, por perguntar como é que está, como é que não 

está e as coisas vão correr melhor e tentar  mesmo assim algum apoio que, por muito 

pequeno que seja, era diferente que se calhar que eu via às outras doentes (não 

davam?), não davam essa atenção. 

Mas, por exemplo, estando doente, independentemente do serviço, tu achaste que 

isso foi importante para ti o facto de as pessoas, mesmo as que não te têm 



distribuída, como doente para tratar, ou os outros que vinham só porque eras 

conhecida ou familiar da J.; tu achaste que isso foi importante para ti o facto de as 

pessoas te darem atenção?       

Eu acho que foi, eu acho que, de certa maneira, eu também senti assim, mais algum 

conforto nessa situação, que não é boa, não é?, apesar de tudo poder estar a correr 

bem, mas de qualquer das maneiras uma pessoa não está, pronto, na situação normal 

da vida não é, é sempre um conforto, eu para mim, sempre encarei como isso, sempre 

um conforto, um carinho dos outros colegas e eu achei positivo. 

Chegaste a fazer a TAC? Durante esse processo, de fazer esses dois exames, tanto a 

fibroscopia como a TAC, que são exames mais complexos, o que é que tu sentiste 

enquanto fazias o exame, na espera pelo resultado? 

É assim, eu … logo, quando fiz a fibroscopia, o médico que a fez também disse que era 

só esperar o resultado das lavagens que tinham feito, mas que à partida, o que ele 

tinha visto, estava tudo bem. Ele esclareceu-me logo muito bem e, aliás, eu da 

segunda, dessa situação, eu compreendi o raciocínio que estariam a fazer, devido à 

explicação que o pneumologista me fez, quando me explicou o resultado da 

fibroscopia; é que eu entendi o que é que ele, aonde é que ele poderia pretender 

chegar, o que ele não sabia e inocentemente me disse e por isso é que eu depois 

pensei ‘ah, se calhar o facto de ele, do médico, ter ficado mais calado e não explicar, é 

o modo que eles têm de trabalhar’, pronto, também devido à maior parte dos doentes, 

que são toxicodependentes e não só, mas têm uma grande componente de doentes 

toxicodependentes, sem querer acabam por levar todos os doentes, um bocadinho, 

por tabela. Apesar de saberem que eu não estou no meio, ou melhor, que eu não sou 

mas também que sei ou que sabia mais do que outra pessoa qualquer, de certa 

maneira eles, entendeu só reservar-se e não, não querer explicar o raciocínio dele ou 



no que estaria a pensar, entendes? E, desse exame, eu soube logo, pela abertura que o 

médico me deu, que estaria, pronto, logo a seguir que estava tudo bem e a 

compreender, um bocadinho, o raciocínio então, que se calhar o médico estaria a 

fazer, que foi!, e que era esse. Depois, a TAC, também eu mal terminei, porque eu nem 

precisei de fazer produto de contraste nem nada, eles também me disseram logo que 

estava tudo bem, mal saí o médico que estava lá na TAC também me disse que eu 

estava bem. 

Sentiste que ele te disse por seres profissional de saúde ou conseguiste perceber se é 

hábito comum? No final dos exames dizerem .. 

Na TAC talvez seja um hábito comum, no outro, fico na dúvida, porque a colega 

apercebeu-se que eu era enfermeira, começou-me a questionar, entretanto começou 

a falar, antes do exame, a falar da colega, da TM, que tinha trabalhado com ela, se eu 

conhecia, pronto, e no final, depois, aí depois do esclarecimento de como é que eu 

havia de fazer e de fazer o exame, não sei se, aí ponho algumas dúvidas, eles também 

tinham conversado que eu era enfermeira e que, por acaso trabalhava ao pé de uma 

colega dela que já tinha trabalhado com ela, pronto, aí fico um bocado na dúvida. Na 

TAC não. Na TAC acho que seria, aquilo que ele me disse, acho que foi, que seria um 

bocadinho rotina, no outro, se calhar (houve algum cuidado) houve algum cuidado 

sim!  

Se eu te pedisse para me enunciares algumas palavras, adjectivos ou sentimentos, 

sobre este processo que viveste o que é que tu me dizias? 

Olha doloroso foi o que logo me veio à cabeça, pronto por aquilo que eu te expliquei, 

não doloroso nos cuidados que foram prestados, mas dolorosa toda esta situação da 

vida de casa, do sentimento, de um bocadinho de ignorância, de angústia, de um 

bocadinho da impotência que a gente sente e que sabe que tem que estar ali; 



doloroso, acho que, mas pronto, de alguma maneira, positiva para encarar as coisas se 

calhar com outro, com outro valor, as pequenas coisas do dia-a-dia; uma pessoa 

aprende sem querer, a ver (sentiste isso?), sim, o dia-a-dia (risos), é engraçado 

porquê?, eu na altura até pensei, quer dizer, uma pessoa, às vezes, anda aqui farta de 

reclamar, reclamava imenso com o dia-a-dia, com o stress de casa para o trabalho, do 

trabalho para casa; das coisas de casa e como é que depois, estas, esta rotina tem um 

outro sabor, entre aspas; senti isso! De facto.  

E mudaste de alguma forma a tua forma de estar perante a vida? Nesse aspecto? 

Ah, é assim. Mudar, mudar, se calhar a dar mais um bocadinho de valor e .. isso mudei, 

se calhar um bocadinho. A dar mais valor e a ter mais atenção, talvez nessas coisas, 

outras mudanças assim grandes, acho que não.  

Podem ser pequeninas, não implica que sejam grandes, mas questionava-te é, como 

tu disseste que passaste a valorizar mais alguns aspectos, se tu sentiste mesmo essas 

mudanças, em pequenas coisas da tua vida? Não sei se sentiste se não?  

O sentir é o dar, é o valorizar mais até a própria rotina, isso para mim foi o que eu 

senti, eu senti de facto isso, quer dizer, eu andei, muitas vezes reclamo mas de facto, 

eu preciso desta rotina do dia-a-dia para me sentir bem e sentir capaz.  
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