
Foi-me proposto pela doutoranda, após a realização da entrevista e com o período de reflexão de 

uma semana, elaborar por escrito uma pequena resenha que descrevesse a minha experiência como 

profissional de saúde, internado devido a doença.   

Escreverei de forma sucinta sobre a opinião pessoal que obtive das vivências experienciais adquiridas 

ao longo de todo o processo. 

Dei entrada no serviço de urgência dos HUC por iniciativa própria onde, na minha opinião, o 

atendimento não foi o melhor. Senti que a minha opinião foi desvalorizada, falta de simpatia 

relativamente aos profissionais de saúde, tempo de espera excessivo e falta de preocupação 

relativamente à alimentação (esmo em contexto de urgência isso não devia ser descurado como 

efectivamente e sistematicamente o é). As sugestões de tratamento que me foram feitas não as 

aceitei porque eram relativas a um não diagnóstico ou diagnóstico inconclusivo. Houve ainda uma 

recusa em realizar outros exames auxiliares e complementares que, em meu entender, deveriam 

conduzir a um diagnóstico mais convincente. Como tal acabei por assina um termo de 

responsabilidade e abandonei o Hospital. 

Acabei por entrar no Hospital onde trabalho (IPOC), onde fui internado. Foi seguido pela 

especialidade de Neurologia e realizei vários exames que me foram negados nos HUC, 

nomeadamente TAC, ressonância magnética, análises serológicas.  

Durante o internamento houve situações em que tive mais dificuldade emocional no lidar com elas. 

Fiquei internado no serviço onde desenvolvo a minha actividade profissional, conhecendo todos os 

elementos que me tratavam. Lembro-me da preocupação que alguns demonstravam pelo meu caso, 

o que me gerava alguma angústia, angústia essa que aumentava com sentimento de incerteza e 

impotência devido à dor difícil de controlar farmacologicamente (a oferta hospitalar cinge-se ao 

protocolado), à dificuldade de adaptação como doente às rotinas hospitalares e horários, à 

alimentação para mim insuficiente e sem a qualidade necessária a quem se encontra nauseado, mas 

sobretudo devido à incerteza diagnóstica e perspectivas de tratamento e de futuro. Se bem que 

considero ter tido um tratamento ao longo do internamento bastante superior ao que teria como 

doente comum, a nível de simpatia, disponibilidade e tratamento assim como exames 

complementares, também é verdade que alguns profissionais se afastaram um pouco, tinham 

alguma incapacidade em me abordarem e à doença, sendo que, só iam mesmo ver-me por 

curiosidade e para comentarem.  

O internamento durou cinco dias, tive alta após a remissão espontânea da sintomatologia, com o 

diagnóstico de Meningite Transitória de resolução espontânea. Tive uma grande necessidade de 

liberdade e vive a vida após o episódio de internamento onde estive confinado (pouco tempo, mas 

para mim demasiado ao ponto de ser difícil de gerir. 



Palavras-chave com conotação negativa durante o processo: angústia, incerteza, incapacidade, dor, 

náusea, desrespeito.    

Palavras-chave com conotação positiva para mim durante o internamento: carinho, afecto, atenção, 

preocupação dos outros.  


