
Dispor de um “tempinho” para relatar experiência de doenças por mim vivenciadas, 

obriga a recuar alguns anos e a relembrar situações passadas que de certo modo 

acabam por ser penosas independentemente se foram ou não solucionadas.  

O estar, por força maior, no lugar de doente implica que o enfermeiro fica mais 

sensibilizado a determinados sentimentos como angústia, insegurança, dependência, 

medo… pelos quais o doente pode passar.   

O enfermeiro que já atravessou um período de doença, seja ela tratável ou não em 

meio hospitalar, tem por obrigação de adoptar mais eficazmente atitudes que 

promovam a intuição sensível de tranquilidade de que o doente tanto necessita. 

São experiências que não queremos que surjam, mas que de certo modo foram 

enriquecedoras ajudando no significado que se atribui à vida. 

Foram já algumas as vezes que me vi colocada no lugar de doente. Uma delas foi há 

mais de 20 anos, era aluna de enfermagem - 1º ano. Não estando desperta para 

determinados ricos que pode acarretar uma cirurgia (a ignorância é uma virtude), levei 

as coisas na “desportiva”. Tratava-se de nódulos na mama esquerda que tinha desde 

a nascença e que eram vigiados no IPO de Lisboa. Nessa altura falaram em cirurgia, 

cheguei até a ter data marcada, teria uns quatro nãos, mas que acabou por não se 

realizar atendendo à idade. Mais tarde, já a frequentar o curso de enfermagem decidi 

dirigir-me ao IPO de Coimbra – eram da opinião de me operarem. Fiquei de pensar no 

assunto e até que posteriormente voltaria. Entretanto fui à Clínica de Montes Claros e 

após mais alguns exames e o acesso ao meu processo do IPO de Coimbra, acabei 

por ficar com cirurgia marcada em Montes Claros. Quero referir a importância que tem 

para o doente o ficar a “gostar” do médico.    

Na véspera da cirurgia estava na Figueira da Foz (casa dos padrinhos), estava nas 

férias de natal. Recordo que á tarde saí e fui comer um gelado. Dei entrada durante a 

manhã para ser operada daí a umas horas. Procuraram-me se queria um chá, disse 

que não (vim a arrepender-me pois só manifestava fome ao acordar).    

Relembro a entrada no BO sem sentir medo. Relembro a punção que veio a infiltrar, 

sendo repuncionada no braço do lado da cirurgia. Conversaram comigo, simpáticos, 

colocaram-me uma máscara e pediram-me para respirar fundo (que era oxigénio), 

como fui enganada … Começo a acordar com o meu corpo a ser movimentado na 

vertical – estavam a colocar-me a ligadura na região torácica. 



Já no quarto ouvia as vozes que quem me acompanhava, reconhecias e fiquei 

contente por não estar só, mas essas pessoas a conversarem incomodavam-me. Para 

mim era “ruído”.   

 


