
Dando continuação ao pedido da colega Isabel, foi-me proposto que escrevesse umas linhas 

sobre uma situação vivienciada em Maio de 2006. Há já algum tempo que eu andava com 

queixas abdominais e vómitos; como tinha uma úlcera duodenal, fazia umas dietas, melhorava 

e deixava andar, até que deixou de ser assim, fiz no IPO uma endoscopia e não apresentava 

nada. O então director do meu serviço pediu uma eco abdominal e lá estava “pedra na 

vesícula”, o indicado era a cirurgia.  

Não me ocorreu ser intervencionada no IPO, local de trabalho, mas sim nos HUC; fui ter com 

uma antiga colega e amiga, chefe do serviço de cirurgia; no mesmo dia fui observada por um 

cirurgião, foi feita proposta cirúrgica e passado cerca de um mês, fui chamada para a 

realização de colcistectomia via laparoscópica. No momento em que fui contactada 

telefonicamente, encontrava-me nas compras; a minha preocupação foi telefonar ao meu 

marido, á minha mãe, pois teria que ficar com o meu filho de dois anos e para o serviço, pois 

era sexta-feira e eu seria internada na segunda e operada na terça. Encarei toda a situação 

com muita calma. Segunda-feira a minha sobrinha levou-me ao hospital, fui recebida pela 

minha colega (Enfª Chefe do serviço), colocada num quarto de uma cama só, perto do 

gabinete de enfermagem e, segundo depois soube, num quarto que habitualmente se 

encontrava fechado, só aberto para algumas situações. Neste dia fiz as rotinas próprias da 

véspera da cirurgia e li um livro. Dormi muito bem após uma hidroxizina administrada. Era a 

segunda a ir ao bloco. Lembro-me de passar muito frio no transfer e de acordar com dor, foi-

me administrada medicação, vagamente vi algumas caras conhecidas e o anestesista sempre 

preocupado se eu tinha dores, contudo só tinha sono. Passei o dia com muito sono.  

Em PO1 foi-me dado banho no leito, fiz levante de pernas pendentes, com algum desconforto, 

mas correu bem. 

Em princípio seria um internamento curto de 3/4 dias, contudo acabei por ficar uma semana; 

aí sim, comecei a desesperar, ficar farta e impaciente. Isto porque apresentei vómitos após ter 

iniciado dieta. Tinha dores, para mim insuportáveis, talvez por baixa tolerância à dor, o que é 

certo é que fiz quadro de “íleos pralítico” e não foi fácil de reverter. 

O médico que estava fora uns dias, num congresso, estava sempre e para da situação e mal 

chegou foi ter comigo ao quarto, para tentar ver o que se passava, tudo se resolveu mas 

acabaram por ser uns dias difíceis. O meu filho começou a ter saudades e eu “idem”. Após a 

alta a recuperação foi fácil e rápida. Do internamento recordo a dor que me foi difícil de 

suportar e controlar. As noites mal dormidas, foi identificado todos os sons em um ambiente já 

meu conhecido e que normalmente estava alerta. 



Tive a presença de amigos e colegas constantemente, pois já tinha trabalhado nos HUC e 

conhecia muita gente. 

Já passou, não deixou sequelas, além de um ou dois “pontos” que ficaram marcados no meu 

abdómen e algumas lembranças na minha memória, utilizadas para escrever estas simples 

letras.      


