
 
 

A doença ou ausência de saúde afecta o ser humano independentemente da sua 

idade, etnia, crença religiosa, profissão ou estatuto social. A grande diferença prende-

se com a morosidade relativa ao tratamento (quer no acesso quer na capacidade de 

resposta financeira ás necessidades).  

Quando um profissional de saúde é confrontado com uma doença cujo diagnóstico lhe 

é familiar, como profissional, a sua capacidade de resposta fica alterada uma vez que 

faz mentalmente a progressão da doença na sua pior vertente (muitas vezes justificado 

com os conhecimentos científicos que adquiriu e que detém). 

A sensação de medo, impotência e revolta ficam patentes, no entanto, são também 

estes sentimentos que promovem a capacidade de iniciar uma resposta racional e 

coerente. Depois de assumida a necessidade de tratamento o acompanhamento sério 

e humanitário foi fundamental para a criação de uma relação de confiança com a 

finalidade do tratamento ser eficaz. 

A reflexão leva-nos a alterar muitas coisas. Umas coisas passam a ser consideradas 

supérfluas, enquanto outras passam a ser consideradas mais importantes, para o 

crescimento como ser humano na sua globalidade. As mudanças nos hábitos de vida, 

nas acções ou mesmo nos objectivos são visíveis e determinantes para que toda a 

situação seja vivenciada e superada na sua totalidade sem sequelas no futuro. 

Nenhuma situação de doença é esquecida, mas pode ser superada. 

Todas as experiências são importantes se soubermos aproveitar e crescer. Esta 

experiência foi importante na medida em que passei a valorizar muito o acolhimento 

ao doente, assim como os cuidados de humanização uma vez que me fez sentir melhor 

na altura da vivência. Os pormenores fazem a diferença e são essenciais para a criação 

da relação de confiança entre o profissional de saúde e o doente. Esta relação é a base 

para a excelência na prestação dos cuidados uma vez que o tratamento depende 

também de quem presta cuidados. 

A vida fora da instituição de trabalho é igualmente “ajustada” nos pormenores física e 

emocionalmente. Todo este percurso foi feito com ajuda da família e alguns amigos.  



A vida continua e as alterações mantêm-se com o intuito/tentativa de viver com 

qualidade.  

 


