
Entrevista nº 13 

Descreva-me a sua experiência de doença 

Tudo começou quando eu fui consultar a minha pneumologista, aqui dentro da 

instituição, para ver se podia tomar a vacina da gripe, porque fazia faringites, 

amigdalites e rinites frequentes. Notava que andava mais cansada e fazia todos 

esses processos todos os meses e então ela disse-me ‘olha vamos aguardar um 

bocado e fazemos antes uma TAC pulmonar’. Ora, isto foi em Agosto… mês de 

Julho, meados de Julho e ela diz ‘vamos então fazer para ver se em Setembro 

podes fazer a vacina’. Isto de fazer uma TAC porquê, porque eu tinha tido uma 

embolia pulmonar, dois anos antes, de safenectomia bilateral, uma 

consequência dos tratamentos, nunca mais tinha feito … tinha ficado bem e 

nunca mais se fez um controle, de qualquer maneira eu também tinha dois 

meses antes, em Maio, ser operada, tiraram-me um ovário e nessa altura, já no 

raio X que eu fiz, da parte da cirurgia, a anestesista questionou algo que estava 

lá no raio x, mas que se atribuía a uma mal formação, porque desde Janeiro 

desse ano, eu tinha-me tornado asmática, tinha começado a fazer as bombas, 

também para ver, os únicos sintomas que eu tinha era realmente um cansaço 

mais fácil e era essas rinites, amigdalites. Entretanto fiz realmente a TAC que 

revelou uma … qualquer coisa, que a própria médica não soube identificar, que 

poderia ser uma malformação congénita mas que ela estava na dúvida, então 

mandou-me fazer uma angiotac; fiz no dia seguinte. Talvez por ignorância, por 

querer ignorar, não me sentia alertada, não tinha outros sintomas ou antes, 



havia uma dor que eu sentia a nível do pulmão mas que não valorizava, pensei 

que fosse mais uma contractura muscular e então essa angiotac também não foi 

conclusiva, mesmo para o director do serviço de imagiologia e então, ela pediu-

me uma PET para os HUC, que fiz uma semana depois e essa PET é que 

confirmou que tinha uma malformação com actividade maligna. Então, pronto, 

fui chamada, foi-me dito tudo na consulta, foi um choque na altura, para mim, 

não estava á espera daquilo e… e disse-me logo que a única hipótese era fazer 

cirurgia; era fazer a cirurgia, ora, isto tinha sido em Julho e estava-se no mês de 

férias, ela consultou.. a minha pneumologista consultou os colegas dela, dos 

hospitais da universidade; da pneumologia disseram que poderia esperar um 

período de cerca de 3 meses, mas também sabia que, numa situação destas, 3 

meses também pode ser muito significativo. Então, nessa mesma manhã, fui 

chamada, estava aqui a fazer manhã, um turno, as colegas foram impecáveis, 

deram-me logo liberdade para ir ali aos HUC; fui logo ali à cardiotorácica, falar 

com o cirurgião após um contacto por telefone e foi logo nesse mesmo dia 

marcada a cirurgia, não foi para a data seguinte porque era a data de 

aniversário da minha mãe e eu não queria que fosse nesses dias e foi na semana 

depois, portanto, em Agosto. Portanto ela disse-me logo que era lobectomia e 

que tinha de ser retirado um bocado do pulmão, era a única hipótese, porque 

estava mesmo no tamanho que era 2 cm, se fossem 3 cm já não podia ser 

operada; tinha que fazer os tratamentos e tudo; se fosse, portanto as 

consequências eram … já fui alertada para tudo, porque a situação já era crítica. 



Pronto, fui operada, fui .. foi bom falar, porque eu conhecia a equipa médica 

toda, eu já tinha sido enfermeira na cardiotorácica, durante 7 anos tinha 

trabalhado nos cuidados intensivos, portanto não tinha medo da cirurgia em si, 

sabia os processos todos, sabia os procedimentos todos, talvez aí.. foi um lado 

positivo, não ia ou eu achava que não ia considerar, não pela cirurgia em si, ia 

pelo diagnóstico e por aquilo que me esperava, isso sim! Eles são 

espectaculares, explicaram-me tudo mas eu também já sabia, foi logo marcada 

para me apresentar dia tal, pronto, pronto, não ia com ansiedade em termos de 

cirurgia, ia correr tudo bem, não é? Fui operada, fiquei cinco dias internada; em 

termos de internamento acho que correu tudo bem, não senti medo pelos 

procedimentos médicos nem de enfermagem, não, nenhum.. 

Nem na passagem para o bloco?  Não, nada. Já sabia, eu sabia que tinha muito 

maus acessos venosos, tinha alguma preocupação mas também sabia que lá as 

punções são todas feitas no bloco operatório, portanto, desde a algaliação, 

desde os cateteres venosos periféricos, eu sabia que ia ficar com um cateter 

epidural, um cateter na jugular, portanto sei que .. lembro-me só do cateter 

epidural, da colocação que correu sem problemas, depois as outras punções já 

não sei, sei que foram várias: na jugular externa à direita, à esquerda, na radial á 

direita, à esquerda, foi muito difícil, fiquei toda esburacada, como se costuma 

dizer (risos) entre aspas, foi mesmo muito difícil. Mas isso eu não sentia, não 

tinha dor, tinha mais medo de tossir e depois não conseguir, mas correu tudo 

bem e essas dúvidas também ninguém nos pode esclarecer, são vivências 



próprias; mas correu tudo bem, não posso.. não tive dores, ou pelo menos, eu 

tenho um limiar de dor alto, não posso dizer que tenha tido dores, que sentisse 

dor. Portanto, o pós-operatório é rápido, a gente levanta-se logo no dia 

seguinte, os primeiros passos; no segundo dia pós-cirurgia já praticamente 

somos independentes, tiramos o dreno, no meu caso foi ao quinto dia e tive 

alta, nesse mesmo dia ou no dia seguinte, já nem me lembro! (risos). Agora, 

aqui em termos emocionais, estava muito em baixo, fiz logo uma depressão, 

ainda me custa a falar (emoção e choro), fico logo …. (pausa) isto custa mesmo! 

Mesmo só o recordar! (choro), (eu acredito) e dali ficou uma labilidade 

emocional terrível …. (silêncio) e só de lembrar … o que é que eu posso dizer 

mais, pronto, vim para casa, depois fiz, desenvolvi uma dor forte, a dor 

neuropática, devido às lesões que tenho na coluna, da posição em que tinha de 

dormir, portanto, que era de decúbito dorsal, praticamente era a posição que 

eu tinha; depois disso é que, passado um mês, fui chamada logo de imediato, 

para me apresentar à consulta, foi consulta, foi decisão terapêutica, foi tudo no 

mesmo dia também; claro que, eu sempre dizia ‘não, eu não vou ter doença 

oncológica’, talvez influencie o eu ser enfermeira aqui na oncologia médica, não 

tinha nenhum caso de doença, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, 

fui eu o… fui eu o primeiro caso, por outro lado, ser do pulmão, nunca fui 

fumadora, não tenho ninguém fumador, nem de um lado nem de outro, nem 

amigos, não tenho ninguém.. sempre lutei contra aqueles que fumavam para  

deixarem de fumar, depois fiquei afectada porque ‘tinha que ser eu! (Chorosa), 



percebes? (torna-se mais difícil de gerir), acho que.. não sei se passei logo para 

a frente, não sei, digo que será revolta, não é revolta no sentido de ser comigo, 

foi logo do pulmão! Naquele sentido de dizer assim: então eu que tive tanto 

cuidado, nunca fumei, sempre fugi dos ambientes poluídos, principalmente 

tabaco, eu dizia que era um detector humano de tabaco, porque em qualquer 

sítio, à distância, já o sinto. E depois, foi quando, a equipa médica sabia que eu 

nuca tinha fumado e quando viram o meu pulmão disseram que era um pulmão 

de uma grande fumadora, negro .. de quem fumasse muito mas eu nunca fumei 

na vida, mas pronto seria uma fumadora passiva, como é dito. Pronto, depois 

realmente, quando fiquei internada, descontrolei-me logo, em termos 

emocionais, eu só chorava, chorava, eu nem sabia porquê, porque eu já tinha 

passado por outras cirurgias e sempre encarei acho que bem as situações, esta 

também não estava com medo da cirurgia, tinha feito uma meio ano antes, ou 

seja, a ovarectomia que tinha feito; fiquei internada aqui cinco dias, tive alta, 

portanto, talvez duas anestesias em pouco tempo… o Resultado (ênfase), 

porque não é, quando a gente diz é uma coisa é um ovário outra coisa é fazer 

uma pneumectomia ou uma lobectomia, não é, com suspeita de poder ser mais 

qualquer coisa, aí toda a nossa informação, objectiva e não objectiva influencia; 

só de pensar que poderia ser algo oncológico, talvez foi o que me pôs para 

baixo. 

O facto de ter conhecimentos sobre o problema, as complicações… 



Os conhecimentos por ser enfermeira num serviço de oncologia médica que 

trata com todos os doentes oncológicos, a fazer quimioterapia, radioterapia, 

pronto, talvez só isso, aquela expectativa de que vou passar por isso; sempre 

disse ‘bem, se um dia for, já sei, as coisas não hão-de ser tão pesadas’ mas quer 

saiba, quer não saiba, quando nos toca a gente nunca sabe como é que vai 

reagir; pronto, da cirurgia não tive medo nenhum, ainda hoje digo se tiver que 

fazer outra não tenho problema nenhum!       

Mas também acha que o facto de ir assim tão serena para a cirurgia teria a ver 

com o facto de já ter passado lá e de já conhecer a equipa?  

Sim. Para mim, em termos do que é que se esperava, conhecer a equipa, a 

equipa médica; de enfermagem já não, porque já estava tudo modificado; a 

médica, ter confiança no médico, que também conhecia, tinha trabalhado nos 

cuidados intensivos e gosto de saber daquilo que me vão fazer, eu gosto de 

saber os passos todos, pronto, isso eu sabia, não é? Tinha trabalhado em 

cuidados intensivos, sabia perfeitamente pelo que ia passar. Pronto, depois tive 

alta, de resto tinha corrido tudo bem, a recuperação também e dois meses, ou 

talvez, mês e meio … mês e meio, já estaria mais ou menos bem, até queria 

começar a trabalhar logo. Não podia ser logo, em termos de recuperação física 

não é tão rápida porque é mais a nível muscular, não é tão … pronto, depois era 

só aquela expectativa do diagnóstico, isso é que foi! Foi terrível! E depois foi 

quando o diagnóstico não se soube, não foi também objectivo isso complica, 

por um lado achava que a médica também não estava à espera daquele 



resultado, que eu não fizesse tratamento, porque era uma coisa inicial e bastava 

a cirurgia, mas depois, não foi conclusivo e teria que fazer mesmo radioterapia. 

Daí, foi outra notícia no dia (foi tudo no mesmo dia?) Darem-me o diagnóstico, 

a decisão terapêutica logo, 15 minutos depois, com os médicos todos, decidia-

se e marcava-se tudo. Fazer logo alguns exames, nesse dia, já não me lembro 

muito bem; pedir logo uma consulta para a psiquiatria nesse mesmo .. nessa 

mesma consulta, porque eu já estava há um mês e meio .. que era o problema - 

não dormia, talvez por um lado, por outro lado a ansiedade. Aqui, em público, 

aparentemente diziam ‘estás tudo bem, tens um bom aspecto, ninguém diz que 

estás doente, mas eu chegava a casa e só desatava a chorar, não conseguia 

fazer mais nada. Com a família directa era a mesma situação, não é, mais com a 

minha mãe. Pronto, quando soube que fazia… aí foi o choque mesmo total. 

Agora o que é que lhe posso dizer mais. A radioterapia custou-me, muito! A 

minha experiência como profissional dos doentes que faziam aqui radioterapia, 

não tinha nada a ver com aquela que eu fiz; segundo os doentes que fazem 

radioterapia nunca têm dores, sentem-se bem, também não tinha a experiência 

de uma radioterapia ao pulmão, são raros esses casos. Agora, logo no primeiro 

tratamento passei muito mal, com hipotensões severas (Ficou internada ou 

fazia em ambulatório?); em ambulatório; o primeiro tratamento, eu fiz a uma 

sexta, eu no sábado, logo para começar, o tratamento foi adiado quase 15 dias, 

porque não tinha condições para o fazer porque tinha um derrame residual, não 

foi possível drenar, portanto mas tinha que ceder o máximo com o que eu 



contactava para poder fazer a radio Portanto só isso atrasou também o 

tratamento; aquela espera de quando começa, até que depois fiz os 

tratamentos todos, que foram 30 sessões seguidas, inclusive sábados e 

domingos, houve um ou outro .. dois domingos que não fiz; aí foi terrível 

mesmo, porque a partir do .. da segunda semana, desde o 12º tratamento fiz … 

passei por aqueles efeitos secundários dos doentes que fazem radioterapia, que 

é mucosite, fiz uma mucosite cutânea, um mal-estar geral, astenia e tive mesmo 

eminente.. sensação eminente de morte, passei os últimos quinze dias mesmo 

mal e foi quando cheguei a ficar mesmo acamada e dependente total, fazia tudo 

com ajuda. (Em internamento?) não, sempre em ambulatório. Eu ia e vinha, até 

ao 10º tratamento ainda vinha e ia a guiar carro, porque eu não moro aqui, 

moro a 60 km daqui, mas ia e vinha bem, né?, depois disso já não, porque as 

náuseas e o mau estar eram terríveis e depois as hipotensões severas, sensação 

de desmaio constante; a partir daí já não, já tive familiares que me trouxeram e 

me levaram; depois era a espera, o tratamento era de 10 minutos, mas 

geralmente eram quase 4, 5, 6 dias .. horas de espera pelo tratamento. Quer 

dizer, havia todos os dias avarias de máquinas o que depois implicava logo 

atrasos nos tratamentos todos. Não tenho a apontar, se calhar, nada da parte 

da enfermagem, dos meus colegas e da equipa médica, mas sim a espera, é 

terrível, quer para os tratamentos quer em si o mau estar interno e inespecífico, 

de certo modo, da radioterapia. Eu como lhe digo, eu aguento bem a dor, de 

certa maneira, para eu me queixar tou mesmo nas últimas, não é?, já fiz outras 



cirurgias, que fiz com anestesia local, nem quis anestesia geral, nunca fiz 

medicação antes ou depois, estava bem; ainda hoje faço mais rápido dez 

cirurgias ao pulmão do que fazer novamente uma radioterapia… se tiver que 

voltar a fazer, prefiro ou sou capaz de dizer ‘prefiro que me tirem o pulmão 

todo do que fazer radioterapia’, quimio na altura não cheguei a fazer porque 

não se indicava, não tinha.. não tinha indicações, não ia fazer nada, mas 

radioterapia, para mim, foi terrível. Por outro lado, nunca nenhum doente nem 

dos que estavam lá não sentiam aquilo, nem mesmo outras senhoras com quem 

contactava e a quem dava conselhos sobre a mama, que estavam à minha volta 

a fazer tratamentos, que a gente acaba por conhecer muitos doentes, nas 

mesmas circunstâncias, enquanto está á espera, são daqui ou acolá, até me 

questionavam, sabiam que eu era enfermeira. E essas mesmas pessoas viram 

que eu entrei como se nada fosse e quando sai de lá, quase que … 

acompanhada, com um esforço terrível para não chegar nunca a vir de maca, vir 

a andar por mim e não usar cadeira de rodas, tive esse esforço e para mim foi 

mais terrível quando, no penúltimo tratamento que fiz, que desmaiei mesmo 

dentro da máquina e nem deram por ela. Portanto, foram dez minutos em que 

eu dormi como se fossem duas horas, tive muito tempo à espera até recuperar, 

portanto, como viu, foi assim uma situação terrível. Prontos, depois passou, fiz o 

tratamento, que é um alívio quando a gente começa a contar os dias e passam, 

depois foram os efeitos secundários da radioterapia, que foi terrível! Desenvolvi 

logo uma semana depois, uma fibrose extensa de todo o pulmão direito e ainda 



uma ligeira do pulmão esquerdo, e isso, realmente, debilitou-me bastante, não 

perdi peso que foi uma … apesar de ter estado quase um mês sem comer, por 

um lado pensava assim ‘é agora que eu vou emagrecer, se eu perder dez quilos 

até fico toda contente’, mas não perdi, apesar de não fazer uma refeição por 

dia, beber só líquidos, mas também compreendia e aí, lá está, a minha 

informação e os conhecimentos, não tenho gasto energético, estou deitada, 

estou a descansar, há um stress vital mas não há um stress metabólico e aí, não 

há gastos. Aí já eram os conhecimentos científicos a actuarem, né? E, de toda 

esta .. de toda a situação, para mim, continuo a dizer. O terrível foi a 

radioterapia; a cirurgia foi.. as dores que eu tive, musculares, porque tenho 

dupla escoliose, portanto, da coluna e como há.. como mexem bastante no 

esqueleto, em termos de tracção, uma toracotomia implica sempre uma 

abordagem terrível de mexer os músculos e os ossos, pronto e eu também foi  

praticamente à terceira semana, sempre fui muito independente, queria fazer 

sempre tudo sozinha e acho que isso, em termos físicos, ajudou rapidamente a 

recuperar. Depois, foi terrível aquele período da fibrose, que fiz uma 

pneumonia, que eu dizia que nunca mais ia ser internada, se possível.  (porque 

é que dizia isso Enfª J.?) porque… não sei, mas para mim a minha casa e dormir 

á na minha cama, noutros lados.. num hotel também não tenho problemas! 

(risos), mas num hospital, sempre fui, desde a primeira.. porque eu tive uma … 

já fiz uma outra cirurgia também há 20 anos, aqui nos HU e estive internada 10 

dias, porque ainda era à moda antiga, que era tirarem a vesícula – 



colescistectomia, nesse tempo ainda não se falava na laparoscópica, portanto, 

com drenos, 10 dias de internamento, não foi uma experiência muito boa 

porque vomitei muito, daí eu dizer ‘nem pensar ficar internada’ e depois porque 

os colchões são duros, eu sou grande, era difícil ter conforto em termos físicos e 

dormir bem, eu tinha um colchão próprio para dormir e nem pensar, porque a 

minha experiência, enfim, a posição e não ter conforto físico de dormir, apesar 

de me fazerem, terem o cuidado de me fazerem massagens, a nível das costas, 

ou seja, era difícil controlar essa dor, mas nem a medicação, porque tem a ver 

com a posição e com os problemas de coluna que tenho. E era por isso que eu 

dizia. Mas depois, fiz logo uma pneumonite rádica, logo passado uns dias em 

Janeiro de 2008, que tinha aqui, aparentemente, um catarro mas o raio X… 

fiquei logo internada (risos), fiquei internada mais 7 dias e logo aqui, né? Quer 

dizer, no meu local de trabalho, mas correu tudo bem. (aqui no IPO?) aqui sim, 

no IPO.  

Qual foi a sensação de estar internada num ambiente conhecido? 

O único que eu tenho a apontar são os ruídos, muito barulho, que é o que eu 

acho mais terrível. Muito barulho de toda.. quer a equipa de enfermagem, quer 

a equipa de auxiliares, as conversas que as auxiliares e alguns colegas nossos 

têm à frente dos doentes e quando estão a realizar os cuidados, sem terem 

atenção que as outras pessoas estão ali, talvez por ser uma das poucas pessoas 

que está sempre a dizer ‘falem baixo’, a mim tortura-me um bocado o barulho e 

acho que as pessoas não têm que estar a ouvir as conversas que se passam 



dentro de casa, conversas que eu acho que são do foro intimo, principalmente 

as auxiliares de acção médica, estão constantemente, enquanto fazem a cama, 

enquanto estão a dar a higiene, estão à conversa umas com as outras com 

coisas que não têm nada  a ver, ausentam-se praticamente daquilo que estão a 

fazer, para ter conversas pessoais; isso foi o que me irritou mais, já estava alerta 

disso, mas irritou-me isso porque cheguei, como doente, a alertar que não 

queria que estivessem com essa atitude. Portanto aí, eu procedi mesmo como 

doente e alertei-as de que não têm nada que estar ali com aquele tipo de 

conversas ‘cumpram o vosso trabalho e vão lá para fora conversar’, cheguei a 

dizer isto mesmo a algumas auxiliares. Em termos, prontos, tinha que fazer a 

medicação, tinha que fazer endovenosa, que era o Klacid, foi terrível as dores 

que tive por causa disso, no braço, mas em termos de internamento, na sala 

que estava, na enfermaria que estava, ajudava as outras doentes que 

perguntavam e se apercebiam que era enfermeira; em termos dos meus colegas 

não, simplesmente ‘não precisas de fazer essas coisas, deixa estar que eu faço, 

deixa estar que eu ligo e desligo a máquina, portanto, eu sabia, era doente mas 

era também enfermeira dentro deste serviço, embora naquele momento não 

era enfermeira, mas também para ajudar, se eu posso, porque é que não hei-

de.. não era um procedimento muito corrente, mas nesse aspecto podia e, 

desde que, não fosse para puncionar, porque não me puncionava a mim 

própria, portanto tudo o que eu pudesse ser autónoma, não é autónoma né?,  



Já há pouco a Enfª J. falou de que, quando estava na radioterapia, ensinava as 

colegas de radioterapia sobre a prevenção do cancro da mama e agora voltou 

a frisar que também, de alguma forma, ajudava as colegas de enfermaria.   

Quando questionada, porque eu não lhes dizia que era enfermeira e portanto o 

contacto que eu queria.. achava que não era muito correcto ou que podia haver 

alguma mal-estar dos doentes ao saberem que eu era enfermeira e ainda mais 

aqui. Não me conheciam porque estive muitos meses ausente, mas quando 

questionada eu respondia-lhes assim ‘olhe, eu sou enfermeira, sou daqui, é 

assim assim que deve fazer’ e ajudava quando podia, como houve dias em que 

não pude, que tive aí umas crises … 

Mas Enfº J sente que há alguma dificuldade em separar os papéis? Ser 

profissional e ser doente? Ou acha que não há? 

Não. Quando eu acho que devia intervir eu intervinha logo e uma das coisas em 

que eu mais intervi foi com o ruído, o barulho, porque não é correcto, mas isso 

já é uma luta pessoal minha e que se calhar há, noutros serviços também, que é 

o ruído e é não ter conversas pessoais enquanto se está a fazer determinadas 

funções que chegam a parar mesmo de se fazer neste serviço, que eu vejo as 

pessoas pararem, para estar á conversa, não é? Ali à frente, opa se querem 

conversar, ao menos, que se saiam da enfermaria, no corredor não nem na 

enfermaria, as pessoas querem descansar, portanto o ruído e a exposição que, 

às vezes se tem, devem ser evitadas, aí eu intervinha. Porque acho que é um 

dos factores que interfere muito no descanso, que estar-se internada e para 



mim então, como doente, verifiquei que há poucas horas de descanso, há 

solicitações constantes por parte ou dos enfermeiros ou dos médicos, para 

vários actos. Não dá para ser todos à mesma hora! Entram no quarto para esta, 

depois é para aquela, depois é para a outra doente, portanto é um constante 

entrar e sair, mais as conversas mais os ruídos todos, não é?, quando se acaba 

por descansar muito pouco, se calhar da meia noite às seis da manhã, quando é 

assim, neste serviço, depois exigem-se as rotinas todas. Depois sei que há 

serviços que não são assim tão barulhentos nem com tantas actividades, mas 

neste era assim, portanto preocupava-me esse aspecto e exigia, pelo menos 

pela parte doa auxiliares, aí se calhar o eu ser enfermeira, interviu sempre, se o 

não fosse, eu não intervinha. Não sei se não interviria, porque eu sou de exigir 

aquilo a que tenho direito.  

Quanto aos conhecimentos, o facto de os enfermeiros serem possuidores de 

muitos conhecimentos sobre várias patologias, acha que ajuda ou, de alguma 

forma, dificulta o processo de vivencia de doença?  O que sentiu em relação a 

isso?   

É assim. Em termos de experiência profissional, há doentes que gostam de 

saber tudo e há outros que não gostam. Já tenho experiência que há deles que 

preferem não saber, porque assim não entram em ansiedade, é tudo novo e há 

doentes que conseguem isolar-se dos actos, ou seja, é um mecanismo de 

controle para podermos fazer determinados actos sem terem o seu controle. 

Comigo não, gosto de saber tudo antes de me acontecer qualquer coisa, não 



gosto de entrar na ignorância. A mim têm que me explicar tudo, tudo, tudo 

como se fosse eu a fazer os passos todos e, nesse sentido, saber. O saber para 

mim é facilitador numa situação de não entrar em ansiedade, para mim a 

ignorância ou a expectativa é que me causa uma grande ansiedade.  

Mas durante aquele período entre a primeira alta e a espera da primeira 

consulta pós-operatória, em que lhe deram o diagnóstico, a decisão 

terapêutica… esse período, acha que foi vivenciado de uma forma específica 

tendo conhecimentos ou foi da mesma forma como se não os tivesse?    

Nem sei bem responder. Quando fui para a cirurgia o pensamento era positivo, 

penso que quer da minha parte quer da parte médica, porque nenhum dos 

sintomas, não tinha aqueles sintomas ou nada eu evidenciasse que iria ter uma 

coisa diferente, era uma pequenina coisa, mas inconscientemente, eu já devia 

estar à espera de algo mais, porque senão digo eu, não entrava naquela 

depressão de ansiedade e de choro logo fácil, nem por cansaço, talvez ela 

andasse cansada mas tinha feito uma cirurgia antes, dois meses antes, tinha 

estado de repouso, tinha aproveitado para fazer montes de coisas, tinha tempo, 

agora foi assim súbito, né?, quer dizer, a gente vai para uma cirurgia, as cirurgias 

que eu fiz, que já foram várias, foram para corrigir problemas, uma hérnia, um 

ovário que tinha ali uma coisa que não sabiam o que era, agora esta não, esta 

cirurgia, tirar um lóbulo do pulmão por algo que não está bem, mas que não 

estava à partida á espera, mas entrei numa ansiedade terrível já até saber o 

diagnóstico. E foi talvez um mês e meio de espera (O tempo prejudica?), foi 



muito tempo embora sei, no meio disto tudo, que foi tudo muito rápido e que a 

doutora, a minha médica também insistiu muito na anatomia patológica, que a 

primeira que eles fizeram não detectou nada e ela insistiu que fossem mais, que 

fizessem mais, que fossem mais minuciosos. Foi nessa segunda e terceira vez é 

que encontraram algo, se não encontravam nem fazia nada.  

Acha que esse cuidado que a médica teve, de mandar repetir, ela teria feito o 

mesmo por um outro doente qualquer ou fê-lo por si? 

Eu acho que pelos outros também, mas sei que teve um cuidado especial 

também comigo, que ela tem por todos os profissionais da casa. Portanto, ela é 

cuidadosa com todos, e que há outras situações, que não são do foro 

oncológico, mas que ela também tem esse cuidado. Ela, por acaso, comigo ela 

está constantemente a perguntar se está tudo bem, como é que eu estou e 

nesse mês, também foi uma situação mais negativa, porque houve outras 

situações, dentro da instituição, de outros profissionais, em que lhes foi 

detectado também uma doença oncológica e andavam todos numa expectativa 

e todos ansiosos ‘olha, mais uma pessoa’. Penso que aí, andam todos a ficar 

assim ‘o que é que nos vai acontecer?!’, qualquer dia andamos aqui todos 

doentes, foram vários profissionais, outra médica, outra enfermeira da 

radioterapia, da imagiologia, portanto houve vários profissionais nesses três 

meses, a quem lhes foi detectado uma situação oncológica, não sei se estás a 

par disso? Foi outra técnica do laboratório, que se reformou nesse mês ou no 

mês seguinte, ela até foi dar o seu testemunho naquela palestra sobre a dor 



crónica; foi uma outra médica também, da radioterapia. Pronto, mas houve, 

acho que foram nove pessoas a quem foi diagnosticado uma situação 

oncológica durante esses períodos, portanto, não sei especificar mas foram 

várias as pessoas. Portanto, e nessa altura talvez andasse tudo, como digo, mais 

com as pessoas nas palmas das mãos, para os apoiar, né?, dar-lhe um apoio. 

Não tenho nada a apontar, a médica, a minha pneumologista foi impecável, 

deu-me todo o apoio, os meus colegas, dos meus colegas de trabalho também 

foi tudo impecável. Para mim foi, o pior foram os tratamentos de radioterapia, 

senti-me muito mal, foi.. foi talvez, acho que, pelo que eu percebi um pouco 

mais tarde, eu estive muito próxima da morte e eu lembro-me do ultimo dia, o 

ultimo dia que fiz tratamento, tive uma colega minha que me foi visitar a casa, 

eu sentia-me mal, já era um sacrifício ter que vir fazer o tratamento e eu dizia 

‘não, este é o ultimo, eu vou conseguir ir fazer o ultimo’, mas tive mesmo mal e 

depois aquela semana.. só uma semana depois é que recomecei a recuperar, 

era uma pessoa que tinha tensões de 13/8; 13/9 e cheguei a estar com tensões 

de 9/7, 8/5 e essas tensões para mim são tensões que se eu tiver de pé 

desmaio, em vários dias eu não conseguia comer, porque eu comia e desmaiava 

logo a seguir, fazia uma hipotensão vagal, com efeitos no auge da própria 

radioterapia. Para mim foi horrível, continuo a dizer que não me importo de 

fazer outra cirurgia mas se tiver que fazer radioterapia é que não. Em termos de 

dor, não tive dor talvez realmente o mau-estar que eu senti, foi talvez a minha 

pior experiência, né? e isso marca-nos sempre para outras experiências. 



Olhando agora no geral para todo o processo de vivência, qual é o significado 

que lhe atribui em termos da importância que esta experiência teve para a sua 

pessoa, para a sua profissão e para a sua forma de encarar o mundo? 

São perguntas difíceis (risos). É assim, em relação a outras, como profissional, 

agora se calhar não exijo tanto dos outros doentes, como exigia antes. No 

sentido de, quando a gente vê um doente que está acamado, está deitado, não 

se quer levantar, nós estamos constantemente a dizer ‘tem que levantar-se, 

tem que ir dar uma volta, tem que espevitar, não pode estar sempre na cama’; a 

partir daí nunca mais exigi isso aos doentes, posso dizer uma vez ou outra mas 

não vou insistir, porque tenho aquela minha experiência de que, realmente, 

quando a gente está debilitado e não consegue levantar-se, não tem mesmo 

condições ou o corpo está-nos a exigir mesmo descanso, não.. a partir daí não 

exijo mais, tenho sempre essa minha experiência. É assim, a gente só não faz 

porque não pode, senão não quer estar sempre na cama. Claro que no meio 

disto tudo há sempre pequenas variações e as coisas também não são assim tão 

claras, preto no preto e branco no branco, mas, já consigo diferenciar melhor e 

ver aquela situação de eu posso exigir um bocadinho, uns passinhos ou cinco 

minutos sentado mas já não vou exigir para estarem uma hora sentado, porque 

não há condições físicas mesmo. Portanto, aí deu-me outra perspectiva a minha 

vivência em relação aos outros doentes, mudei algumas coisas. Em termos 

futuros, em termos de ver o mundo, a minha expectativa é… sempre fui uma 

pessoa de viajar muito, muito independente e agora tenho medo de me tornar 



dependente. Já não sou tão aventureira porque fiquei com limitações físicas e 

portanto, essas limitações físicas condicionam-me sempre a pensar duas vezes 

com medo do que me pode acontecer. Viajava para África e nunca mais, se 

calhar, vou viajar com medo de entrar para um país desses, porque não vou ter 

os cuidados de assistência numa situação de crise. Claro que luto um bocado 

para a minha recuperação física, continuo a fazer cinesiterapia, duas vezes por 

semana, se não a fizer pioro logo da parte respiratória. Tou a trabalhar também 

com limitações… condições; em não ficar com doentes dependentes totais; não 

ficar, como é um enfermaria grande como já viu, não ficar com os doentes do 

topo, são distâncias muito grandes, a andar todos os dias e a gente faz muitas 

vezes para trás e para a frente; claro, tento ser sempre mais independente e 

não estar dependente de outros, portanto, tenho.. fiquei com limitações físicas 

e essas condicionam-me sempre nalguns actos, portanto aí, há sempre uma 

modificação, não é?, porque há sempre o medo de ficar dependente de outros; 

realmente, foi uma das coisas com que eu fiquei, à partida parece que está tudo 

bem, conseguimos respirar como se nada fosse, mas quando exigimos um 

bocadinho mais de esforço físico, podemos entrar num colapso respiratório, 

num broncoespasmo que é terrível, portanto, aí é .. esta ultima pergunta que 

me fez, como eu vejo o mundo agora, é um bocadinho diferente, não é muito; é 

diferente neste aspecto que eu digo, fiquei cm limitações físicas e essas 

limitações condicionam-me quando quero ser mais aventureira nalgumas 

atitudes, portanto, posso ficar dependente e eu não o quero ser, tenho de 



pensar nas consequências daquilo que faço. Já não sei mais qual era a outra 

pergunta. Foi no geral, como pessoa, profissional. Não sei se respondi. Sim.  

Talvez a ser mais tolerante, (como pessoa?), em termos pessoais, familiares, 

com os amigos, a não ser tão radical, tão… se calhar, eu era assim mais radical, 

mais exigente e não ser agora; nalgumas coisas continuo a sê-lo, porque acho 

que não tem nada a ver, mas noutras que eu acho que impliquem realmente, o 

esforço físico, aí acabo por ser mais tolerante porque vi até que ponto uma 

limitação pode condicionar bastante as atitudes de uma pessoa, nesse aspecto, 

né?  

Enfª J. se eu lhe pedisse para me enumerar algumas palavras que 

caracterizassem este processo de vivência de doença o que é que me dizia?             

Ah, não lhe sei dizer. Em palavras?  

Pode ser um adjectivo, pode ser qualquer coisa.  

Houve um período que foi terrível, porque continuo a dizer que foi a minha 

experiência pela radioterapia. Claro que isto está sempre condicionado pelo 

diagnóstico, porque, prontos, foi uma situação que eles diziam o diagnóstico é 

atípico, é raro acontecer, esperemos, como foi apanhado de inicio, que não 

volte a ter uma recidiva. No fundo diz-se que estamos curados ou com ausência 

de doença, mas estamos sempre com a expectativa ou eu estou sempre ‘será 

que daqui a uns anos não tenho uma recaída’; não devo pensar assim, 

condiciona apesar de me terem oferecido livros de auto-ajuda, que não valorizei 

aquilo nem acredito, pelo menos naqueles livros que li, acabei por desistir, não 



os li até ao final, mas há sempre algo que nos fica e é esse pensamento positivo, 

que no fundo, pelo menos comigo que tenho tendências depressivas, a não 

pensar assim ‘olha, vais ter uma recaída’, o que, se a gente pensar tantas vezes 

vai a ter mesmo (risos). E é o medo sempre, acho que, eu pelo menos estou 

sempre com aquela expectativa, se calhar medo de ter uma recaída, né? 

esperemos bem que não e não é assim que a gente deve pensar, não pode 

haver a palavra não, no meio disto tudo. Mas foi terrível, não passei pela 

experiência de fazer a quimioterapia, aí eu vejo alguns doentes que passam 

muito bem, outros não; outros parece que não levam nada, depende muito da 

personalidade de cada um, não é? E pela minha, que é isso que eu digo, acho 

que não me ajuda nada o meu tipo de personalidade e espero não vir a ter mais 

nada, o mês passado fiz outra cirurgia, foi a uma hérnia abdominal, 

consequência da tosse, portanto eu fiquei com períodos de tosse, muito 

grandes e essa tosse constante é que me provocou a hérnia abdominal, 

portanto e então, há menos de dois meses fui operada, a essa hérnia, fiquei três 

dias internada, portanto, mais uma condicionante porque agora não pode ser 

com anestesia geral, foi com raquianestesia, mas depois a hérnia era maior do 

que aquilo que se previa, mas até correu tudo bem, em termos respiratórios. 

Mas é a tal coisa, também já tive que ir falar com o médico, convencê-lo porque 

já era uma situação, a partir de agora, qualquer situação cirúrgica que se põe, 

para ser operada, pelo menos com anestesia geral, já não poderá ser ou pode 

ser mas já com várias condicionantes, e nalguns hospitais até podem não me 



aceitar. Já com raquianestesia consigo, e correu tudo bem. Mas é como eu digo, 

para resolver um problema não é aquela situação, quando a gente se põe de 

interrogar qual é que é o diagnóstico. Todas as situações, já passei por várias 

cirurgias, internamentos já foram quatro ou cinco, como digo, os internamentos 

todos que fiz correram todos bem, nunca tive problemas nenhuns; para mim e 

continuo, já repeti e convém frisar, é a minha experiência como doente a fazer 

radioterapia; por outro lado, posso acrescentar só, mesmo assim acho que foi 

melhor fazê-la em ambulatório do que internada, porque tive o apoio de 

família, que é muito importante e que no meu caso foi muito, muito importante 

o apoio da família. O estar em casa mesmo, uma mãe que está bem informada, 

tenho um enfermeiro, tenho um irmão enfermeiro, se me acontecer alguma 

coisa tenho quem me possa dar alguma ajuda, o que também seria … acho que 

se estivesse internada seria pior em termos psicológicos, assim em casa sempre 

tive o apoio também da família, mas continuo a dizer que foi terrível a 

experiência da radioterapia. As colegas foram impecáveis, visitavam-me, porque 

era conhecida, todos me iam visitar, mesmo nossas colegas que são mais do 

meu ano e estão espalhados, tudo se soube rapidamente, foi só com a rádio é 

que foi terrível esta experiência e com os efeitos secundários. 47.35         

 

 


