
Após uma picada acidental, efectuei por acaso uma pesquisa de glicemia capilar. Para 

minha surpresa, ou talvez não, o resultado era demasiado alto, o que significava uma 

hiperglicemia. 

 

Recusei-me a acreditar, pois achava que aquilo não tinha nada”a ver” comigo, 

nomeadamente com o tipo de alimentação que pratico. 

 

No entanto, e sem falar com ninguém, talvez por achar que era um equívoco, resolvi 

durante o fim-de-semana repetir o teste em casa. 

 

Para minha frustração, a conclusão foi a mesma. Pensei consultar a médica da 

especialidade, ainda na esperança que não fosse nada. Mais uma vez, a realidade era 

outra. 

Ao tomar consciência do diagnóstico senti um enorme medo, nomeadamente das 

complicações da doença e das mudanças que teria de efectuar. Simultaneamente 

instalou-se a culpa por ter “permitido” que isto me acontecesse sem ter dado a devida 

atenção. Este sentimento foi aumentando a medida que durante a consulta, a médica se 

apercebeu de outros sintomas, aos quais eu não vinha a dar importância há algum 

tempo. 

 

À culpa, juntou-se a revolta, por deixar passar em vão sintomas graves que possuía, 

apesar de possuir conhecimentos teóricos suficientes para os identificar e dar o devido 

valor. 

 

Fiquei bastante zangada comigo, por sentir que não estava a dar atenção à pessoa que 

sou e ignorar os sintomas. 

 

Após o diagnóstico, durante o qual tive todo o apoio e esclarecimento, da equipa médica 

e de enfermagem, seguiu-se a fase de tratamento. 

 

Mais uma vez, me senti bastante confusa; pois eram equacionadas algumas hipóteses de 

tratamento, não havendo unanimidade na opinião dos médicos envolvidos. 

 



Se por um lado, o facto de ser detentora de conhecimentos na área da saúde me permitia 

tomar decisões, também o mesmo conhecimento me fazia ver as contra-indicações dos 

mesmos. 

 

A opção pelo tratamento cirúrgico foi bastante difícil de aceitar. Muitas dúvidas se 

levantaram quanto as consequências quer da doença (sua evolução) quer da cirurgia. 

Se de algum modo, me sentia com “sorte” por poder escolher a equipa, o local, a data, 

etc., (o que não facilitado a todos) também o facto de já ter vivenciado com doentes, 

situações de insucesso, complicações e até a morte, era bastante preocupante ou mesmo 

angustiante. 

 

De referir que a cirurgia correu bastante bem; o facto de ter decorrido no meu local de 

trabalho foi também um factor muito importante. O carinho que recebi de todos, o 

conhecimento do ambiente, fez com que me sentisse bastante calma, o que também terá 

contribuído para o sucesso do tratamento. O mesmo carinho e ajuda, senti quando 

regressei ao trabalho. 

 

 

 


