
Entrevista nº 2 

Fale-me da sua experiência vivida de doença, no geral desde que tomou 

conhecimento do diagnóstico, da espera até à cirurgia, da passagem pela 

cirurgia, do pós-operatório, do regresso a casa e, depois, o regresso á 

vida profissional. 

Referes-te especificamente a esta doença última?  

Sim, pode ser. Se não quiser centrar-se só nesta doença, porque o 

processo vivenciado se calhar é diferente pelo tipo de doença, não é? O 

melhor é falar só da última, porque é a mais recente.  

Como é que foi viver esta experiência como pessoa, como profissional, 

como esposa, mãe. Quais foram os sentimentos que surgiram com esta 

experiência? Todos eles: os bons, os menos bons, as percepções 

É complicado, porque esta doença foi-me diagnosticada numa altura em 

que me sentia bastante debilitada e abatida. Eu só não sabia era porquê? 

Sentia-me portanto muito cansada fisicamente e psicologicamente. Eu 

trazia um cansaço total, mas que na verdade não era, era a própria 

doença. Inicialmente foi-me feito um diagnóstico diferente, foi uma 

diabetes, e eu fiquei muito desorientada; foi aí que eu vi a importância dos 

enfermeiros, na consulta!aliás não foi aí que eu vi, mas foi mais uma vez 

que eu verifiquei. O meu diagnóstico foi feito pela médica, e entretanto fui 

encaminhada depois para dois enfermeiros da consulta externa. Foi 

nomeadamente a M.  o F. . Entrei lá a chorar, porque apesar de já ter feito 



durante três dias as glicemias e verificar os resultados, não me tinha 

convencido de que estava com diabetes, achava que era a máquina que 

estava errada.. (aaa) porque isto foi descoberto por, num acaso, através de 

uma picada acidental, entretanto quando eu entrei no gabinete da 

enfermeira chorava, enfim… a M. e o F. foram excepcionais e fizeram-me 

ver que a doença, apesar de ser uma doença crónica, é uma doença que se 

controla e fizeram-me os ensinos todos, de maneira que eu saí de lá a 

sorrir. Saí de lá a sorrir, mas no dia a seguir telefona-me a senhora doutora 

da endocrinologia a dizer que eu tinha um outro diagnóstico; que foi 

quando ela me diagnosticou o “Graves” . Aí eu voltei a chorar! Porque nem 

estava muito por dentro do que era a doença e fiquei outra vez muito 

desiludida. Já tinha interiorizado a diabetes e entretanto dizem-me que eu 

tenho outro diagnóstico. Aí, já não foi tão importante o cuidado dos 

senhores enfermeiros, mas sim da doutora que fez o diagnóstico. Ela 

realmente foi excepcional, explicou-me tudo, porque eu sinceramente não 

tinha muito presente a gravidade da doença, nem isso… ela explicou-me 

tudo, por várias vezes, e quê mais?!deu-me logo as alternativas de 

tratamento e, mais importante que isso ou tão importante quanto isso, é 

que a terapêutica que eu iniciei esse dia, passado dois ou três dias, os 

sintomas melhoraram significativamente, o que  foi muito importante para 

mim, porque eu deixei de ter aqueles sintomas todos que eu andava a 

sentir já  para aí há meses, que  atribuía o cansaço físico. Portanto, como 

os sintomas melhoraram, eu também melhorei, como é evidente! só que 



foi sol de pouca dura, porque (risos) eu fiz aquela desgraçada daquela 

alergia à medicação e tive que parar a medicação, e aí as coisas 

começaram novamente a complicar-se. Começaram a complicar-se, 

começaram as alternativas de tratamento a reduzir-se 

 

A partir do momento em que eu fiz alergia aos medicamentos, as coisas 

complicaram-se novamente e vieram outra vez os sentimentos de revolta, 

de ansiedade, o medo, sei lá quê mais?! A saturação, tudo! Porque, como 

eu estava a dizer, para além do desgaste que isso me provocou: físico, foi 

também a perspectiva de que a cura não seria tão, … tão  fácil, aquilo que 

parecia no inicio ser uma coisa relativamente fácil, estava a deixar de ser 

porque as coisas estavam-se a complicar. Entretanto, (eu estava a pensar 

se houve alguma fase em que deixei de trabalhar, mas não deixei. Não 

deixei de trabalhar!). Depois, foi a tomada de decisão relativamente ao 

tratamento, porque quando se começou a questionar qual seria o 

tratamento mais eficaz, porque realmente as alternativas diminuíram, a 

tomada de decisão para um tratamento mais eficiente, o que também não 

foi fácil porque, porque havia médicos, ao fim e o cabo, com opiniões 

diferentes. Pessoas em quem eu confiava, e que continuo a confiar!, e 

tinham opiniões diferentes. Isto também porque, não só pela doença em 

si, mas por todas as outras doenças que eu tenho. O meu historial, ao fim 

e ao cabo, a minha história clínica. Pronto, então optou-se pela cirurgia. A 

partir do momento em que se optou pela cirurgia, foi outro dilema porque 



foi: Fazemos agora? Fazemos mais tarde? Esperamos que as coisas 

evoluam um bocadinho? Ou arriscamos? Pronto… Até que se decidiu 

arriscar porque isso devia ser feito numa altura em que todo o meu 

metabolismo estivesse orientado e às vezes ele descontrolava-se um 

bocado e pronto, como é uma doença do foro metabólico, os sentimentos 

eram um turbilhão, como deves compreender, porque não era só uma dor, 

era a dor e todo o metabolismo estava alterado. Os meus filhos, sobretudo 

o mais novo ficou extremamente preocupado, ou pelo menos foi aquele 

que manifestou maior preocupação, tinha um medo pavoroso que eu 

ficasse sem fala - não sei porquê. O meu pequenito dizia: vais ficar sem 

fala mãe!, andava angustiadíssimo, o meu marido também andava e eu 

também, como é evidente. Andava cheia de medo, embora andasse aqui, 

aparentemente, toda fresca a airosa. Mas estava toda cheia de medo e 

programei algumas coisas na ida em função desse medo, dessa ansiedade. 

Apesar de estar num local que me era perfeitamente conhecido e que eu 

dominava no fim de contas, se calhar também por isso!, instalou-se o 

medo e um bocado..muita ansiedade… lembro-me que fui de férias, 

interrompi as férias para ser operada, mas as férias foram praticamente a 

pensar nisto. 

Quando diz que o facto de já conhecer a instituição também lhe causou 

sentimentos, que tipo de sentimentos foi? De medo por já conhecer? Foi 

em relação a quê? 



Não, pelo contrário. Os sentimentos foram de tranquilidade. Até porque 

eu poderia ter optado por outra instituição. Foi de tranquilidade! 

O facto de conhecer ameniza a situação? 

Sim!. O facto de já conhecer, de estar com as pessoas que conheci …. Isso 

amenizou porque eu tinha muita confiança na equipa, em toda a gente, e 

isso realmente tranquilizou-me. Eu sabia que estava com pessoas m quem 

eu confiava e que estavam por ali, ao fim e ao cabo, não me iam 

abandonar. Isso tranquilizou-me bastante. Acho que se tivesse feito esta 

cirurgia, especialmente na fase da vida em que eu estava, da instabilidade 

emocional em que eu estava, se a tivesse feito em outro local, teria sido 

muito mais…muito mais complicado.  

Pela tranquilidade que lhe transmitiram? 

Precisamente! Que me foi transmitida, o facto de conhecer as pessoas e o 

apoio que eu estava à espera e que efectivamente me foi dado. A todos os 

níveis! 

Quando falou que programou algumas coisas, em que sentido é que 

programou e/ou o quê? (se é que se pode saber)  

Podes Podes! Programei a minha conta bancária, falei ao meu marido 

aonde é que estavam as coisas, porque ocorre-nos sempre o medo ou 

aquela coisinha lá no fundo de que pode alguma coisa correr menos bem, 

e a gente não voltar para casa ou voltar em condições menos boas, não é?   

E programei, orientei, às vezes até a brincar disse ao meu marido o que é 



que ele havia de fazer se entretanto eu não voltasse, preparei-o para … e 

pronto até em termos económicos deixei as coisas orientadas, lá em casa 

também deixei as coisas orientadas e… perdi-me. Essa é outras das coisas, 

a memória também se foi um pouco abaixo. 

Quando lhe foi diagnosticada a segunda doença, primeiro foi a diabetes e 

depois o síndrome de Graves, nesse momento o que é que sentiu, em 

termos de sentimentos e emoções? 

Senti muito medo, porque imaginei logo aquelas pessoas com exoftalmia, 

vi-me logo como os olhos a saírem-me das órbitas; fiquei logo cheia de 

medo. Fiquei muito insegura porque não conhecia muito bem a doença e, 

até fiquei revoltada perante não conhecer, porque achava que devia 

conhecer!, e depois por me ter acontecido. Porque é que me devia ter 

acontecido? Depois toda a gente me perguntava: ah isto é uma situação 

de stress; eu sinceramente ainda fiquei mais apreensiva porque não tinha 

vivenciado, pelo menos que eu tivesse conhecimento, uma situação de 

stress que pudesse ter levado a isto, mas por outro lado questionava-me 

se efectivamente ela tinha passado por mim e eu não tinha dado conta. E 

se não a teria sabido resolver. Foi o medo e a revolta, o medo da doença e 

a revolta de porque é que isto estava a acontecer comigo e em que é que 

eu tinha contribuído para que isso estivesse a acontecer. Não saber se eu 

tinha deixado passar alguma coisa em vão, que me tivesse provocado, que 

tivesse dado asas a esta doença. Fiquei assim um bocadinho perturbada, 

mesmo perturbada! 



Depois do diagnóstico, vem mesmo a experiência da doença; o 

internamento, a cirurgia, o pós-cirurgia. O que é que sentiu nesse 

período? 

É assim, se calhar teria sido muito mais complicado, não diria complicado, 

mais difícil, se tivesse sido, como disse á bocado, num outro local. Porque 

efectivamente, o facto de estar aqui e de poder partilhar todas as decisões 

e de elas me serem sempre …pronto, eu partilhei todas as decisões, com 

excepção do momento em que eu estava a dormir. De resto, todas os 

actos médicos e de enfermagem foram sempre partilhados. Eu acho que 

isso, também só foi feito porque realmente eu conhecia os colegas, 

porque se calhar não se faz isso a todos, não é? O que se calhar está 

errado, mas pronto! 

Porquê? 

Porque acho que é um direito, mas por outro lado também temos de 

reconhecer que as pessoas às vezes não têm formação suficiente para 

puder deliberar e depois também, somos confrontados com coisas e que 

temos que ser responsabilizados e nem sempre temos essa informação. 

Pronto, eu aqui, se calhar é porque já cá estou há muitos anos e as pessoas 

todas me conhecem, e isso tudo foi um bocado muito partilhado. E isso foi 

bom para mim! Foi bom, e como eu estava a dizer, eu sentir-me-ia muito 

mais mal; essa foi outra experiência também anterior, muito mais remota, 

e é completamente diferente. A cirurgia em si, aqui o internamento foi 



bem vivido, não teve quaisquer…claro que há sempre a angustia de um 

internamento, de dormir fora de casa, de comer fora de casa, de ter os 

nossos filhos não sabemos muito bem onde, a nossa família, os nossos 

amigos, a nossa vida. Agora, eu se calhar não vivenciei plenamente, este 

tormento porque, eu praticamente como estava com tanta gente à roda 

conhecida, quase que me sentia em casa.  

Mas em termos de significado: para este acontecimento específico, 

atribuiu-lhe concerteza um significado. Qual foi o significado? 

Ah sim! É complicado porque, era suposto eu dizer que lhe atribui um 

significado, uma coisa muito importante e que mudou a minha vida, mas 

não mudou! Não mudou, mas se calhar porque eu já tinha vivido outras 

experiências menos boas, anteriormente, até com internamentos menos 

bons e por motivos, também um bocado complicados; esses sim é que já 

mudaram um bocado a minha vida. Portanto, este é, ao fim e a cabo, mais 

um internamento e mais uma experiencia. Não mudou tanto a minha vida, 

a minha maneira de pensar. 

Considera que facto de haver várias experiências contribui para uma 

construção para se enfrentar a doença? 

Penso que sim, no meu caso, penso que sim. Eu tenho aprendido um 

bocado…tenho aprendido e ficado mais rica, se é que se pode dizer isso, 

com algumas experiências negativas.  



Partimos do pressuposto que as experiências remotas de que falou 

anteriormente foram mais negativas que esta. Foi o impacto dessas 

experiências que conduziu á maior mudança para essa riqueza que diz 

obtido? 

Sim. Penso que sim! Penso que sim. Fui-me construindo!.  

Em que medida é que essa experiência a construiu e a tornou uma 

pessoa mais rica? 

É assim, dou mais valor à vida, às coisas mais pequenas da vida; não às 

coisas materiais mas às coisas humanas, aprendi um bocado a desligar-me 

dos problemas exteriores porque, acho que primeiro está a nossa vida e 

que mais?! Que mais?! 

Há pouco referiu que se sentiu revoltada consigo própria porque não 

dominava a doença que lhe tinha acabado de ser diagnosticada? O que 

lhe causou essa revolta? 

Precisamente! Porque fiz formação especifica, temos formação médica - 

farmacologia, fisiologia, e eu se calhar não estive desperta 

atempadamente para os sinais que me foram enviados, ou que eu própria 

… e deixei arrastar um pouco a doença. Porque senti que negligenciei um 

pouco os sintomas, sobretudo por desconhecimento e então fiquei 

revoltada, porque achei que – primeiro achava que devia ter mais 

conhecimento, escapou-me; às vezes a gente pensa que sabe tudo e 

efectivamente não sabe, não é? Nem tão pouco! Escapou-me estes 



sintomas, e depois, se calhar por isso, não fui atempadamente ao médico. 

Fiquei com aquela sensação de que, se calhar, poderia ter evitado que 

tivesse havido uma evolução tão grande e ter, ao fim e ao cabo, de não ter 

de passar por tanto sofrimento, porque isto foi um processo de sofrimento 

físico, muito sofrimento, muito cansaço, muita dor, muito mau-estar, foi 

muito sofrimento e eu podia ter evitado a mim e à minha família. Porque 

este sofrimento reflectiu-se na minha família, porque eu chegava a casa e 

deitava-me, não colaborava em nada lá em casa, não interagia e até 

mesmo com a relação com o meu marido, porque a gente não falava; eu 

não tinha forças para lhe falar, nem para comer. Portanto foi uma situação 

… eu depois fiquei um bocado zangada comigo própria, porque pensei: 

então mas eu não fui ao médico, até sou enfermeira, não valorizei isto. 

Se não fosse enfermeira se calhar não tinha tido esse sentimento? 

Pois provavelmente não! Pois porque se calhar não me sentia na obrigação 

de conhecer as doenças e de estar mais atenta aos sintomas. 

Provavelmente não teria sentido esta revolta. Se calhar teria transposto 

este sentimento para a minha médica de família, por exemplo. Neste caso 

fui eu que o incuti a mim própria. 

Relativamente ao facto de ser enfermeira e de passar a ser doente, 

verifica-se uma mudança de papéis. Como é que vivenciou essa mudança 

de papéis? 



É assim eu quase que não me senti uma doente, durante o internamento. 

Durante o processo de doença sim e, como já disse, houve alguns 

episódios de antes da cirurgia, de outros hospitais, visitas a hospitais e aí 

eu senti-me uma doente, na palavra…mesmo uma doente, noutros 

hospitais, com as filas de espera, com tudo o que os doentes têm de 

passar. Aqui na instituição eu quase não me senti uma doente, senti-me 

quase, quase a trabalhar, porque não sei; não consegui sentir-me … 

também as coisas correram bem, eu logo no dia levantei-me, recebi o meu 

marido e os meus filhos. 

Isso no fundo são todos os procedimentos que um doente normal tem. 

Sentiu que por ser enfermeira tudo isso foi diferente? 

Senti, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma!. E o facto de conhecermos os 

serviços, eu sei que é diferente. Eu acho que é tudo diferente. 

Na outra experiência que teve, sendo enfermeira mas noutra instituição, 

sentiu que a assumpção do papel de doente foi diferente? 

Foi! Completamente diferente.  

O que é que sentiu nessa transição? 

Foi completamente diferente. Aliás eu até tenho uma experiência em que, 

a partir do momento em que a equipa de enfermagem soube que era 

enfermeira, mudou o comportamento completamente. Até aí tinha havido 

m comportamento de alguma agressividade, e a partir do momento, foi 



uma mudança radical por incrível que pareça, da parte da equipa de 

enfermagem. 

Até saberem, como foi vivenciar o papel de doente? 

É muito mau. É uma tristeza muito grande, tristeza … nem sei. É, eu quase 

que diria uma humilhação, a gente sente-se ali assim um bocadinho 

diminuídos, muito diminuídos.  

Por estarmos a ver que temos as mesmas competências mas estamos ali 

no papel de doentes? 

É. Dependemos dos outros na totalidade, em que não podemos partilhar 

nada, eu senti-me um bocadinho diminuída. Eu às vezes digo, às vezes 

quando os colegas estão em conversa e dizem: ah, teve ou aquele 

comportamento, eu às vezes digo muita vez: nós quando estamos 

doentes, fazemos coisas que não nos passa pela cabeça e dizemos coisas 

que não nos passa pela cabeça, que faríamos num situação normal. Fica-se 

assim um bocadinho, diria, assarapantada quando se está no papel de 

doente.   

Percebe-se que é um processo que não é fácil de se vivenciar. 

Não é fácil de se vivenciar. Nem de perto nem de longe! é muito difícil e 

interiorizar isso não é …  depois, nós pronto, estamos doentes e depois 

tudo nos parece mais complicado. Já é complicado mas ainda parece mais.  



Sentiu-se revoltada por não ter informação, mas até que ponto, o facto 

se sermos possuidores de informação, na sua perspectiva, facilita ou não 

a assumpção do papel de doente? 

Pode facilitar ou não! Nem sempre facilita! Porque às vezes nós também 

achamos que sabemos muito e deixamos correr as coisas, se calhar 

também foi isso que eu fiz, não sei? Se calhar se estivesse, se não fosse 

enfermeira, se calhar tinha, quando me comecei a sentir cansada e todos 

esses sintomas, se calhar teria ido ao médico de família e ele tinha-me 

feito algumas análises. Mas como eu também achava, porque nós também 

temos sempre aquela coisa de atribuir, arranjar sempre uma desculpa para 

aquilo que nos está a acontecer e arranjar assim uma: ah tenho isto 

porque não durmo, tenho isto porque fiz um esforço, tenho isto 

porque…arranjamos sempre ali uma – se calhar também por isso é que eu 

não recorri mais cedo aos serviços de saúde; porque a partir do momento 

em que recorri á médica foi-me feito o diagnóstico.   

Vamos supor que tinha chegado perto da médica e que o diagnóstico até 

era na mesma a diabetes que inicialmente se previa. Sendo detentora de 

imensos conhecimentos sobre a diabetes, conhecendo a doença e como 

se pode prevenir ou pelo menos não ter complicações, considera que o 

processo teria sido vivido de uma forma mais facilitada ou não?  

Dominando a doença e tudo o que lhe está inerente? 

Eu acho que sim, que facilita. A informação facilita sempre. 



Falamos sobre uma doença crónica como a diabetes. Transpondo para 

uma doença crónica oncológica teria respondido da mesma forma? 

Talvez não, porque eu às vezes, relativamente a isso costumo dizer que a 

ignorância é alguma coisa que às vezes dá jeito. Poderá ser importante, 

porque se por um lado podia contribuir, enfim, para minimizar os efeitos 

secundários, por outro lado, se calhar, também podia ser um processo 

negativo.  

Quando entrou para o bloco, no transfer, o que é que sentiu naquele 

momento? 

É assim. Eu não sei porque carga de água, eu estava um bocadinho bem-

disposta. Não sei! Não sei se foi a medicação, a pré-medicação a surtir 

efeito, se foi de alguns miminhos que eu tive no serviço, nomeadamente 

um recadinho de uma auxiliar debaixo da almofada, pronto e tudo isso me 

fez, me mimou um bocadinho. Lembro-me perfeitamente de quando 

entrei no transfer, por acaso este era um dos locais que eu tinha algum 

receio, porque eu não me lembrava de ter passado, noutras experiências, 

no transfer , é a única vez que eu me lembro do transfer e eu tinha algum 

receio, porque não sabia como é que era a experiência. O resto, eu já tinha 

tudo vivenciado, mas o transfer não me lembro mesmo. Foi tudo tão 

rápido e tudo tão organizado, que eu acho que realmente … depois tive 

uma colega que me recebeu assim: “Mas que bem que cheiras” , e foram 

essas as palavras que eu ouvi. Eu tinha tomado banhinho e tal, e foi o que 



eu ouvi e foi realmente uma coisa…pronto não ouvi mais nada. Lá dentro, 

mas curiosamente, é engraçado, depois do tranfer entrei para a sala e vi os 

colegas que estavam na sala e o doutor anestesista, e sei quem estava a 

anestesiar, quem me puncionou. Portanto, houve foi ali um espaço em 

que eu  não…que se me apagou, e também não me assustou. Não porque, 

não sei, houve um ambiente muito bom, de calma, de organização, se 

calhar por isso eu não me assustei minimamente. Eu estava com medo, eu 

estava com medo do transfer, daquela passagem. Se calhar porque eu 

tenho uma experiência, do meu filho, do mais novo, quando foi operado 

no pediátrico, mas pronto foi diferente. Eu tinha o miúdo ao colo, sabes 

como é? Eles dão-lhe a pré-medicação e eles adormecem ao nosso colo e 

depois a gente passa-os (é uma entrega), é uma entrega e eu transpus um 

bocado essa e também, se calhar, pela minha experiência lá do bloco, de 

receber os doentes, aquela passagem, passa-se para o lado de lá. Mas eu 

não senti nada disso. Não senti nada disso, não me lembro nitidamente de 

nada, só da colega me dizer “que bem que cheiras” e eu entrei, e depois 

lembro-me já da sala de operações e depois acordei já na UCI, com o M.  

Este período de pós-operatório, o acordar. Acorda-se de uma anestesia, 

o que é que pensou naquele momento? 

É assim eu já tive outras anestesias em que acordei mal, mas desta vez eu 

acordei tão bem, tão calma, sem dor, que acho que senti um alívio, pensei 

‘está tudo bem, estou a falar’. 



Mas todas essas questões surgiram? 

Todas estas questões surgiram, é evidente. Pôs-se a hipótese de uma 

traqueotomia na minha cabeça, pôs-se a hipótese de não acordar, pôs-se a 

hipótese de uma hemorragia, tudo se colocou, como é evidente. Tudo se 

colocou. 

Quando me apercebi que tudo tinha corrido bem, senti uma tranquilidade. 

Pronto e a partir daí foi vivenciar o meu processo de doença ou de cura, 

neste caso. Entendi isso como uma cura, no fundo, sei que não é mas, pelo 

menos, é a ajuda para uma cura. É um alívio.  

Considera que esta experiência e também as outras anteriores se 

reflectiram na sua forma de ser, de estar, perante o mundo, perante as 

pessoas como enfermeira?  

Sim.     

O que é que sentiu em relação a isso? 

É assim, estas coisas fazem-nos ver a vida de outra maneira! A gente vai 

aprendendo, não é? Nós quando somos novos pensamos que nunca nos 

vai acontecer nada e que vamos viver eternamente, a vida para nós é …, é 

uma alegria. Estas coisas fazem-nos pensar, fazem-nos tomar, eu fiquei 

muito mais calma, era um bocado agressiva, arisca como se costuma dizer, 

fiquei muito mais calma; penso que tenho dado já alguns pontapés, ao fim 

e ao cabo á doença e isso faz-me, mesmo em relação aos outros, ponho-

me um bocado no papel dos outros, vivencio um bocado o papel dos 



outros quando eles estão doentes e penso: eu também já estive assim, e 

reagi assim ou não reagi assim, e sei como isto é difícil, estar longe da 

família, estar longe do trabalho. Como sabe eu não tive problemas 

económicos, isto a mim não me afectou minimamente, graças a Deus, mas 

entendo que isto para outras pessoas terá outro impacto, não é? Uma 

cirurgia de facto, se alguém for … (muitas vezes são o sustento da casa) 

precisamente! Graças a Deus isso comigo não aconteceu, mas o facto de 

estar – aliás, é curioso, que eu programei a cirurgia em função das 

actividades dos meus filhos, portanto estás a ver o impacto que isto pode 

ter; porque me foi dada essa possibilidade, mas muita gente não tem essa 

possibilidade e como não têm o impacto é muito maior.  

De facto, os profissionais de saúde têm alguns facilitismos.  

Eu concordo. Comigo tenho tido.  

Neste contexto. E no contexto da outra instituição? 

Sim, sim, também. Também. 

Isso ajuda a vivenciar o processo? 

Ajudou. Ajudou. Lembro-me, por exemplo, tive uma experiência no HUC e 

que deixaram estar sempre o meu marido comigo, o que não é muito 

habitual. E isso foi muito importante, o acompanhamento dele, ele estar 

comigo, na urgência. Eu sei que foi pelo facto de eu ser enfermeira e ele 

ser funcionário do hospital, e isso também é muito importante.  



Para si foi importante? 

Foi importante. 

Com esta experiência nota que está mais sensibilizada para o ‘vulgar’ 

doente nestas circunstâncias? 

Sim. Sim. Eu penso sempre quando vejo o outro, penso sempre em 

transpor um bocado e pensar que eu também, que isto acontece a 

qualquer um, e que é muito importante, muitas vezes, pequenas coisas 

que nós não damos, no dia-a-dia, importância, mas quando estamos 

doentes valorizamos muito mais, estamos muito mais dependentes, muito 

mais e às vezes é muito mais importante. 

Em termos de cuidar de enfermagem, no papel de doente, esquecendo 

um pouco que se é enfermeiro e que se sabe o que se preconiza e o que é 

que é bom fazer, quais foram os aspectos que mais valorizou. O que é 

que valoriza mais na postura dos profissionais com quem lidou? Na 

experiência que viveu? 

O que é que eu valorizei? Olha foi, foi o carinho, foi a organização, estava 

tudo, achei que tudo em redor de mim, como doente, estava organizado, 

foi… oh pá, eu até acho que houve mesmo um afectozinho, a preocupação 

com o meu bem-estar, a comunicação, a preocupação com a dor, também 

tanto que o m. disse-me logo ‘Vou-te dar um tramal!, e eu disse, oh mas 

eu não tenho dores, e ele disse ‘mas levas na mesma!’  (risos) eu acho que 

houve muita preocupação com tudo, com a minha pessoa propriamente, 



com a minha situação clínica, com a minha pessoa como colega e como 

doente, acho que houve aqui muito carinho e muita preocupação. 

No papel de doente, já por exemplo deitada na cama, após a cirurgia até 

se sentir bem, após o levante, já minimamente independente, partilha 

uma enfermaria com outros doentes. Assumiu só o papel de doente, 

conseguindo fazer a separação evidente entre enfermeiro/doente ou 

acha que não se consegue deixar de uma coisa e ser outra. O que é que 

sentiu, na sua experiência que viveu cá?  

Olha, foi muito engraçado. No pós-operatório tivemos uma situação de 

uma colega, de enfermaria, ao fim e ao cabo, que teve uma hemorragia e 

que foi para o bloco.  E aí, por acaso, está uma coisa engraçada, porque eu 

acho que não deixei de ser enfermeira, ou não deixei de me sentir 

enfermeira, se calhar até da UCI ou da CP, da UCI mais, porque quando 

viemos, no dia logo a seguir ao da cirurgia, quando viemos almoçar, eu 

reparei que uma doente, que eu por acaso, não me tinha apercebido que 

tinha sido operada no mesmo dia, não estava a almoçar e tive um 

pensamento ‘é uma doente de tiróide, daquelas típicas que e à noite 

sentei-me ao pé da senhora, e então, ela não conseguia engolir e eu disse-

lhe, estive a falar com ela, e acho que aí usei um bocadinho já a minha 

formação de enfermagem, não foi já como colega mas foi como, como 

colega de doença ao fim e ao cabo, mas acho que usei um bocado a minha 

perspicácia de enfermagem ou de enfermeira, e ainda bem que o fiz, 

porque a senhora, foi curioso porque nós uma gelatina que alguém nos 



tinha trazido, já não sei quem foi, e eu vi que a senhora não conseguia 

comer apesar de o comer ser massa, falei com ela e ela disse-me que tinha 

sido operada à tiróide e eu disse-lhe - eu também, e tentei-lhe dar algum 

ânimo, e aí acho que agi já como enfermeira, e tava-me a esquecer que 

estava ali como doente, e entretanto dei-lhe da minha gelatina, entre 

aspas, a que estava prevista para mim, mas fiquei atenta à senhora, e 

quando fui para a cama apercebi-me que a senhora estava a respirar mal, 

e a senhora estava com uma hemorragia e tanto eu como a H., partimos 

logo para, deixámos logo o nosso papel de doente e intervimos logo como 

enfermeiras, a ajudar os colegas, a chamar a equipa do bloco, a puncionar 

a doente enfim, passámos logo, aliás o Dr. JP disse-me:’como é que é, vai 

comigo ao bloco?’ e eu disse-lhe: ‘se for necessário!’. Portanto foi uma 

experiência até muito, aí agimos, tanto eu como a H., como enfermeiras. 

Deixámos logo de ser doentes! 

Há uma dificuldade em separar os papéis? 

Muito grande! Muito grande! Agimos nitidamente como enfermeiras, eu 

estava pronta para ir para o bloco operatório com a doente, se não viesse 

a equipa do bloco. A senhora estava mal! e nós, a H. puncionou mais eu, e 

agimos como se estivéssemos, nós com os nossos frasquinhos de redy-vac 

no bolso do robe, agimos como se estivéssemos a trabalhar. Nitidamente a 

trabalhar! Esquecemo-nos que éramos umas doentes. 



A separação é muito difícil e depois tivemos esta experiência que foi 

engraçada. 

Pelo facto de estarem duas doentes que por acaso eram enfermeiras, foi 

possível diagnosticar atempadamente uma situação grave 

Atempadamente, porque estávamos ali ao pé e sentimos que fomos muito 

úteis como enfermeiras ali, sentimos isso e por acaso foi muito 

interessante. 

Esse sentimento de utilidade, foi vivenciado de forma diferente tendo 

sido efectuado no papel de doente?  

Dá-nos alguma, algum sentimento bom, ao fim e ao cabo porque sentimos 

que podemos, nessa altura a gente se calhar sente que sente mais, ou 

sente, é mais profundo o sentimento de que pode ajudar os outros, vem-

nos um bocadinho mais à flor da pele, estamos mais despertas para a 

ajuda, e nisso estar doente acho que nos ajuda um bocado. Nessa fase já 

não havia revolta, já não havia nada, eu já estava pronta para ajudar e 

para partilhar tudo, já estava na fase da aceitação. 

De uma forma geral esta experiência revelou-se promotora de 

crescimento pessoal e profissional? Ou foi uma experiência como outra 

qualquer? 

Sim acho que sim. Não, foi uma experiência que mexeu muito com os 

meus sentimentos até, sei lá, a nível dos meus filhos, da relação com os 

meus filhos e com o meu marido, eu acho que cada vez mais valorizo a 



relação, o afecto, o carinho e acho que isso teve a ver com as minhas 

experiências dantes e desta. 

Tanto na vida familiar como profissional? 

Sim, sim, sim, sem dúvida nenhuma. É motivo de reflexão, de parar para 

pensar, de valorizar as coisas, enfim, de desvalorizar outras que até aí, 

quando a gente tem o sangue na guelra, pensa que aquilo é sempre assim, 

e valoriza tudo, se calhar às vezes pequenas coisas que não têm 

importância nenhuma. Neste momento, a minha vida é completamente 

diferente. Quem me conhece sabe perfeitamente disso! Que eu deixei de 

ser ‘quero lá saber’, eu costumo dizer. ‘Quero mesmo é ser feliz!’, dou 

muito mais valor às coisas pequenas da vida, tanto para com os doentes 

como para mim, como para a minha família.   

  


