
Entrevista nº 3 

Fale-me da sua experiência vivida de doença 

Então posso-te fazer mais ou menos um apanhado do que aconteceu.  

Então o que aconteceu foi tão simples quanto isto: numa consulta de rotina, 

porque alguém me chamou à atenção por eu ter uma mama muito maior que a 

outra, eu acabei por ir ao médico numa de rotina! Ele achou que realmente, 

quem me tinha chamado à atenção tinha toda a razão! (risos). Não é sempre, 

não era sempre que a mama ficava muito mais edemaciada, mas naquela altura 

por acaso estava, e ele achou estranho; fez-me a palpação e disse, e perguntou-

me exactamente isto: ‘Costuma fazer a palpação mamária?!’ – Sim!!, e costumo, 

eu faço-a, com frequência! Continuo a fazê-la com frequência, mas .. uns dois 

anos antes, eu tinha tido um acidente, que foi exactamente ao baixar-me, bati 

com a mama, com o quadrante externo superior na quina de uma mesa do 

serviço. Fiz um hematoma que a mama ficou realmente toda negra, muito 

dorida e eu habituei-me a fazer a palpação sem passar naquela zona, porque me 

doía! O que é normal, ao fim de um mês, dois meses ainda está dorido porque é 

uma zona muito sensível, e eu habituei-me a fazer a palpação sem passar ali. 

Então durante dois anos fazia a palpação sem ir ao sítio certo. Pronto, ele fez a 

palpação e achou aquilo estranho e disse que era melhor fazer então assim uma 

ecografia; mamografia se tinha sido após um traumatismo não convinha; fiz a 

ecografia e inconclusivo! Ai!- que estranho! Eu trabalhava no IPO, aconselhou-



me a falar com alguém do IPO, para fazer lá uma TAC, uma vez que eu tinha lá 

processo, fazer uma TAC ou RNM para se determinar exactamente o que é que 

se tinha passado ou o que é que se estava ou o que é que não estava. Bom, 

comecei a falar com o pessoal do IPO, não é?! Então, o que é que me 

aconselharam?! Ah, uma biopsia! Então e se a primeira biopsia não der nada?! 

Uma segunda biopsia! Uma terceira biopsia! O quê??!! Desisto!!! OK! Comecei a 

pensar quem é que eu tinha, quem é que eu conhecia que me pudesse ajudar 

nesse ponto; contactei então esse médico, que me fez a cirurgia e ele viu-me, 

mostrou-me muita disponibilidade para ir ao consultório dele particular, fiz lá a 

ecografia, fiz lá a ecografia e entretanto, acabei por fazer uma TAC – 

inconclusiva!, tudo pago á parte! (essa parte, à parte), TAC com contraste!! 

Inconclusivo!! Não se conseguia determinar o que é que, via-se uma massa ali, 

via-se que havia alguma actividade mas não se conseguia.. era tudo com pontos 

de interrogação. Não havia certezas de nada! Uma ressonância! Isto vai 

mostrar!!! ‘nicles batatoides!!!’ - Nada! Inconclusivo na mesma! OK! A solução 

é; há duas soluções aliás: ou mantém e mantém-se em estudo, que na altura ele 

passado dois meses ia para Londres, e não me convinha estar a ser seguida por 

alguém que está tão longe, não é?!! Ou então, ele é apologista de: está mais 

tira-se!!, porque enquanto está pequeno é tudo muito fácil, quando já não há 

solução, não vale a pena. E eu acho, contactei-o exactamente por saber que ele 

pensava assim, e que ele procede assim com toda a gente. Mesmo nos estudos 

dele é assim! E entretanto ele propôs-me: ‘Olha isto não é assim tão pequeno, é 



profundo, afecta e está na parte muscular também portanto eu aconselhava-te 

a tirar. Se for preciso fazer, vamos ver, abre-se, se for necessário fazer uma 

quadrentectomia, faz-se logo a plastia no mesmo dia, e tu nunca vais notar 

nada. Se for só tirar, pagas uma excisão de nódulo, aquilo é super simples e 

barato, não há problema nenhum. Pois não foi assim tão simples, foi uma 

cirurgia de seis horas, aaa.. com plastia, com remoção de parte do músculo e 

plastia e não se nota nada, eu olho para a mama e dá-me a sensação que tenho 

dois vincos, um assim  e outro assim (risos e demonstração), a única parte que 

não ficou muito bem foi o mamilo, porque também tiveram que fazer a 

reconstrução dos canais galactóforos, que já tinham ficado, havia dois com 

estenose. Não, ele disse que essa parte foi então a que lhe deu, depois no pós-

operatório mais complicações, porque ao tirar-se o dreno de vez, fiz 

enfisema…UI! Foi complicado (risos) e hematoma (risos). Aquelas 

complicaçõezinhas que nós enfermeiros estamos despertos mas temos sempre! 

Eu acho que, de certa forma, nós conseguimos vivenciar aquilo que os doentes 

também vivem, e se calhar, na santa ignorância. Na santa ignorância!  A parte 

anterior não foi fácil! Desde que ele me disse o que é que pode ser, aquela fase 

do: faz uma TAC- inconclusiva, faz uma ECO – inconclusiva!,  faz uma TAC – 

inconclusiva!, aaa faz uma RNM – inconclusiva! (inspiração profunda associada) 

Cheguei a um ponto que pensei assim: OK! O que é que, o que é que vai 

aparecer mais inconclusivo?!!! O que é que eu andei a fazer durante dois anos, 

a fazer uma palpação mal feita e a fazer ensinos bem feitos. Porque entretanto, 



há algumas pessoas a quem eu insisto para fazerem mesmo a palpação, não 

custa nada!, no banho!, é uma questão de hábito, mesmo a região inguinal, às 

vezes por causa dos nódulos pêlos encravados, não custa nada! Pelo menos ao 

pessoal que, mais chegado a mim eu costumo dizer: opa, estás no banho, lavas-

te, mesmo a região inguinal, vê! Porque às vezes é uma palpação normalíssima, 

mas se um gânglio está inflamado é sinal de alerta, não custa nada, vigias, 

passados dois dias, voltas a fazer a palpação, se mantiver contactas o médico, 

não custa nada! Como é que eu a fazer este tipo de ensinos, deixo chegar a uma 

coisa destas a este ponto (alguma revolta e tristeza). Pronto, daquelas coisas 

que acontecem, tinha de ser a mim, não sei?! Se calhar tinha! Está tratado o que 

é importante. Uma coisa que eu nunca pensei ser capaz, foi seguir para a frente, 

irritada, sempre irritada nessa altura andava muito irritada! 

Porque é que andavas irritada?  

Porquê? Porque não tinha a resposta que queria! Porque, de certa forma, 

questionava-me se, de certa forma também, se a culpa não era minha??!! Por 

ter feito uma palpação mal feita! 

Mas essa atribuição de culpa, e já há pouco falaste na santa ignorância, 

daqueles que não sabem. Consideras que está relacionada com o facto de 

seres enfermeira? 

No IPO!!  



Por seres enfermeira e no IPO? 

E no IPO! Porque agrava! 

De que forma é que tu achas que agrava? Fala-me um bocadinho sobre isso? 

Assim que tu, assim que se .. pós-cirurgia, aliás antes.. quando se colocou a 

hipótese de fazer quadrentectomia, tu não pensas na quadrentectomia/cirurgia, 

pensas nos vários tratamentos de quimio, radio,  tu pensas muito à frente! Tu 

pensas na agonia, na morte e muitas vezes, como é que tu vais ocupar o tempo 

até lá.  

De alguma forma, consideras que o facto de sermos detentores de tantos 

conhecimentos, é favorável ou desfavorável? Em termos de doença? 

Tem pós e contras como em todo o lado e como em qualquer situação. Eu acho 

é que nós, nós, a maior parte de nós não tem apoio suficiente para encarar e 

para, para fazer uma progressão normal, mesmo psicológica! O que nós falamos 

com os doentes, o que nós lhes ensinamos, o que nós lhes transmitimos, mas 

nós estamos a transmitir em determinada fase da doença deles, e nós, para nós 

vivenciamos muito à frente, só que já passámos aquelas… como nós estamos a 

vivenciar muito à frente, esquecemos de fazer aqueles passos todos. O que não 

é benéfico! 

Para o vivenciar do processo de doença?     

Exactamente. O vivenciar do processo da doença! 



Mas para além dessa irritação, quais foram os outros sentimentos que 

emergiram durante este período?   

Olha, eu acho que passei a valorizar mais o meu tempo, foi uma das coisas – eu 

espero bem não voltar a esquecer, que às vezes isso também acontece. Mas o 

que nós fazemos com o nosso tempo é muito importante, e, às vezes, não é 

preciso muita coisa, é preciso é as coisas serem feitas. Acima de tudo sentirmo-

nos bem com aquilo que fazemos, com aquilo que dizemos, com aquilo que 

estamos a fazer. 

Se eu estou a perceber o que me estás a dizer com este processo, com esta 

experiência, tu valorizaste ainda mais aquilo que fazias, ou não foi isso que eu 

percebi?  

Também, mas a todos os níveis, dentro da profissão e fora, na minha vida 

pessoal, passei a fazê-lo exactamente, a valorizar tudo, entendes? Porque, uma 

das coisas que eu via é que eu cheguei a um ponto em que eu trabalhava muito 

e depois nunca temos tempo para mais nada. E vale a pena??!! E viver fica 

onde??!! 

Então mas fala-me um bocadinho de, depois de tanta, tanta resposta 

inconclusiva o que é que tu sentiste quando te propuseram a 

quadrentectomia, com possibilidade de reconstrução?  



Eu fiquei muito assustada, sou sincera. Ponderei e comecei a pensar: não quero 

uma plastia, não preciso de plastia! Mas entretanto comecei a, isso foi a fase 

inicial, um choque! Depois comecei a pensar: mas porque é que não, sou muito 

nova, não tenho necessidade de ficar praticamente sem uma mama, não tenho 

necessidade! Posso levar uma vida perfeitamente normal se ficar tudo feito em 

condições e, antes da cirurgia, uma semana antes, falei, tive uma reunião com o 

médico e foi o que ele disse; eu confio nele a verdade é essa! Eu também confio 

nele, o que é muito importante. Neste tipo de situação, é condição! Absoluta! È 

a confiança! E eu sei que se não fosse necessário ela não fazia. Mas também sei 

que, para segurança dele e minha, ele se fosse necessário faria e não havia cá 

mas nem, não havia cá dúvidas. E eu disse que, se ele achasse que era melhor 

para tirar de forma segura, não quero cá margem de dúvidas, nem margens, 

nem nada dessas coisas (risos). Incisão alargada!!! (risos) Pronto e uma semana 

antes ele falou com o cirurgião plástico, ele fez a excisão, a quadrentectomia, e 

o cirurgião plástico fez o resto, com a reconstrução dos canais galactóforos e 

tudo.  

Agora, falando propriamente na experiência de estar doente, de entrar numa 

instituição, tinhas plena confiança na equipa, médica, pelo menos ainda não 

fizeste referência aos enfermeiros e auxiliares, mas na equipa médica tinhas 

plena confiança. Mas foste para uma instituição nova, com o papel de doente, 

o que é que sentiste nessa fase? Como é que vivenciaste este processo? 



Aah… aah, realmente…, para já nós apercebemo-nos de (risos) de muitas 

rotinas, que nós mesmos também temos! Também temos! Por ser uma privada, 

tem uma rotina diferente: eu não tive muito tempo à espera, o meu tempo de 

espera foi de meia hora, para aí; não foi muito tempo e encaminharam-me logo 

para um quarto e foi uma das coisas que eu mudei, desculpa estar a., foi uma 

das coisas que eu mudei na minha postura: eu quando dou entrada a um 

doente encaminho-o logo, por isso é que eu insisto tanto no meu local de 

trabalho, damos entrada sim!, quando houver uma cama vaga, quando a 

unidade estiver livre!. Não antes!, não vale a pena! Vale a pena dar uma entrada 

e dizer: ah mas a sua cama está ocupada! Quer dizer, eu faço, há alturas em que 

para aliviar os colegas da tarde, o fazemos com muita, com alguma frequência, 

mas é incorrecto! E foi uma das coisas que eu senti, que eu tento não fazer ali 

mas, às vezes, às vezes, tem que se fazer mesmo! Mas, sempre que possível, 

não o faço! Porque realmente é agradável, nós chegamos e sabemos que aquele 

espaço, mesmo curtinho, mesmo um colchão, o espaço de um colchão é nosso, 

ou durante x tempo vai ser o nosso espaço. O que é muito importante.  

Foste admitida e encaminharam-te logo para o teu quarto. Como é que se 

passou aquele período de estar à espera, de ir para o bloco, o que é que 

pensaste, tudo o que te veio à cabeça?  

Olha isso é uma infinidade; é um tempo que nunca mais tem fim (risos). Eu, por 

acaso, fui a segunda, não fui a primeira exactamente porque eles já previam que 



pudesse demorar muito, mas imagino, quem foi a seguir a mim, aquelas horas 

todas que estiveram à espera, se para mim me custou imenso, eu imagino para 

elas! Olha li, tentei ler coisas, aquelas revistas cor de rosa, que não têm nada, 

mas, não se conhece ninguém, mas tudo bem, a gente começa a ler e, de uma 

ponta a outra, lê sem conseguir apreender nada, porque basicamente é assim, 

mas lê!; eu comecei a perceber porque é que os doentes compram aquelas 

revistas, que não têm nada de jeito, mas que, realmente, ajudam a passar o 

tempo e a passar a nossa atenção para outros assuntos, que é a melhor coisa! 

E consegues fazer isso facilmente?  

Nem sempre! Mas tento! E, às vezes, consegue-se! 

Mas nesta experiência específica? Naquele dia, naquele momento, contigo. 

Tive momentos! Tive momentos! Tive momentos em que consegui relaxar, 

entretanto também começaram, os nossos colegas começaram a ver que eu 

estava a ficar um bocadito ansiosa e deram-me um ansiolítico. Hábito que nós 

não temos! 

Depois, a ida para o bloco. O que sentiste ao ir para lá?  

Muita ansiedade. O que é que me vão fazer ao certo? Eu queria era chegar ao 

fim para saber o que é que me tinham feito. 

Mas todo esse processo de ida e de passagem do transfer para o bloco, para a 

sala operatória, o que é que te aflorou mais?   



Os colegas que tavam, que faziam parte da equipa cirúrgica foram visitar-me 

antes, logo no inicio da tarde, era meio-dia e meia, mais ou menos. Assim que 

eu cheguei, basicamente! E eles sabiam que e tinha estado na praia, então 

assim que me viram: ‘ah, então a menina da praia! (risos); ’olha hoje já 

comestes sardinhas? Olha que hoje não podias comer, ah? Hoje é jejum!’, eu 

entrei e acabei por ficar até muito mais à-vontade, adormeci a falar de praia, o 

que foi óptimo. 

Mas, pelo que eu estou a perceber, é importante esse contacto prévio. Facilita 

muito depois? Fala-me um bocadinho sobre isso.   

É. O facto de conhecer, de termos uma cara conhecida, uns olhos conhecidos, 

há um assunto que se pode falar que seja comum, é muito importante. Aliás, eu 

sou apologista e já pedi várias vezes aos colegas do bloco e até, às vezes, a 

vocês, se eu vir que são doentes que ficam lá mais algum tempo, para 

passarem; não é preciso irem falar com o doente mas passam ou vão falar 

connosco e dizem: ah, eu sou ali do serviço ao lado, depois passam por lá, basta 

isso!, chega isso para que se, sentem-se, sentimos que não estamos perdidos!  

Que não há ninguém que nos conheça, não! As pessoas conhecem, sabem o que 

é que se passa e são profissionais.  

Depois, o regresso; o acordar a cirurgia? 

O acordar da cirurgia .. eu só perguntei se estava tudo para dormir bem, eu não 

estou habituada a fazer medicação para dormir, então fico sempre com uma 



pedrada valente, só perguntei se estava tudo bem, se tinha corrido tudo bem; 

só me disseram que tinha sido feita plastia – topei logo! Pronto, e perguntei 

como é que eu estava, como é que estava, eles a única coisa que me disseram 

foi que fizeram uma excisão alargada, como tu pediste! (risos). Na altura eu 

fumava, a única, uma das coisas que mais senti foi tosse, aquela irritação do 

tabaco e querer lavar os dentes (risos), a sério! Mesmo com aquele sabor 

amargo da anestesia, fica, fica realmente um sabor esquisito, tinha aquele 

sabor, aquele hálito, aquela coisa do tabaco, muito desconfortável. Muito 

desconfortável mesmo!    

Depois, os restantes dias correram bem? 

A equipa que estava, porque eu já cheguei de noite e, uma das coisas que eu 

mais senti foi sede, eu tinha tanta sede!! Foram espectaculares! Acabaram por 

contactar o médico, ainda fiz um chá às duas da manhã, e tava com dores, nessa 

altura, fiz nem sei o quê, já não sei, acho que fiz tramal e, mas depois, olha 

acabei por relaxar, consegui virar-me de lado, porque eles posicionaram-me, 

doíam-me muito as costas!! Eu sentia as costas a arder! Mesmo! Foram 

impecáveis, posicionaram-me, massajaram-me, foi assim uma pedrada que me 

deu que foi até ao outro dia às dez da manhã.  

Qual foi o significado que tu atribuíste a esta experiência? 

Sabes que eu acho que nada acontece por acaso, e todos nós temos que tirar, 

se algo nos acontece, temos de tirar dali alguma coisa de bom, porque se 



aconteceu é para nós aprendermos. Nem sempre é negativo, nem sempre tem 

que ser uma coisa negativa! Às vezes é uma coisa positiva e às vezes, não 

conseguimos chegar lá á primeira mas, se insistirmos, se formos persistentes, 

chegamos lá!!!! (risos) 

De que forma é que tu chegaste a algum resultado? Positivo ou negativo? 

Inicialmente foi em termos de diagnóstico, em termos de clínica. Assim que eu 

soube que as margens estavam libertas, que já não havia muito, mais nada, que 

aquela quimio intra-operatória tinha, tava impecável, não havia problema 

nenhum, eu respirei de alívio. Foi mesmo, respirar de alívio!! E a partir daí eu, 

acho que comecei a ter mais cuidado comigo, a não abusar, de determinadas 

coisitas, também porque vamos abusando, acho que nós, na nossa profissão, 

temos muita tendência a abusar porque o doente precisa, nós também 

precisamos! E precisamos de estar bem para ele! Caso contrário, não dá. E 

passei, passei a ter, passei a ter mais alguns cuidados. De resto, olha serviu para 

ver isso da, da, quando recebemos um doente ter o cuidado de ter a unidade 

dele minimamente pronta, de tentar não fazer, não dar as entradas enquanto 

ainda lá estão outros doentes deitados, porque é muito desagradável; essas 

pequenas coisas que se vai, por exemplo o facto de se posicionar um doente 

daquelas queixas de dores nas costas. 

Como profissional adoptastes ou de alguma forma, os teus comportamentos 

também mudaram ou achas que não? 



Vão mudando e mal de nós, se nunca mudarem não é? Nos também evoluímos. 

(risos) 

O que eu quero referir é que essa tua preocupação em terá unidade pronta 

para receber o doente, o cuidado ao ir receber o doente ao bloco, de aliviar as 

dores, de os posicionar, o hálito e a sede, eram coisas que já tinhas marcadas 

ou achas que de alguma forma…    

Eu já tinha. A recepção para a unidade, se calhar não era tão, opa não conseguia 

valorizar dessa maneira, porque achava que, a partir do momento em que o 

doente soubesse que ia ficar ali, ele tinha um ponto de referência e que não era 

necessário realmente estar livre. Verifiquei que se calhar não é bem assim e que 

pode ser uma coisa a alterar.  

Isso em termos profissionais. Em termos pessoais, da tua relação com o 

mundo e com os outros, e contigo própria? Qual foi o significado ou a 

implicação que esta experiência teve na tua vida? 

Olha fiquei mais céptica relativamente a algumas pessoas. Acho que todos nós 

temos alguma coisa de bom, é verdade, temos! Nem sempre está é muito 

superficial, às vezes está realmente lá bem no fundinho e nem sempre vem ao 

de cimo, mas acho que, opá, as oportunidades são, as pessoas ficam com as 

atitudes que tomam e são elas mesmas que ficam com elas, não sou eu, são 

elas! De qualquer maneira, acho que há pessoas que têm ainda muito que 

aprender. 



Mas todas essas conclusões a que tu chegaste, foi em parte pela experiência 

que tiveste? 

Um pouco, um pouco. Posso dizer que, não é desacreditar, mas passei a 

acreditar que há pessoas menos boas (emocionada), entendes?! È ver, o bom 

está lá bem no fundinho! (risos) (não em ao de cima?) É verdade, não vem ao 

de cima com facilidade!  

Mas em termos da tua própria postura, perante a vida, já sei que há pouco 

falámos que começaste a valorizar mais o teu tempo, -- perante a tua vida, o 

teu tempo, a tua pessoa e as pessoas que te rodeiam, achas que esta 

experiência teve alguma implicação directa em ti e na tua forma de estar, 

perante o mundo e perante os outros? Ou foi mais uma experiência como 

outra qualquer? 

Eu acho que todas as experiências são importantes e não há nenhuma que seja 

de banalizar. Não há nenhuma que seja de se colocar de lado, porque todas elas 

nos ensinam, é aquilo que te dizia à bocado, todas elas nos ensinam alguma 

coisa, e o que é que conseguimos tirar delas é a parte importante! E se calhar, 

esta experiência disse-me que, se calhar até acabei por ficar mais atenta do que 

estava, do que imaginei, não é? E, opá, é assim: se mudou alguma coisa, 

mudou! Mudou, mas acho que também é natural, é uma evolução normal, se 

calhar um pouco projectada pela doença também em si, mas se calhar, mais dia, 



menos dia, também tinha que evoluir. Se calhar não neste ritmo tão acelerado, 

mas teria que evoluir, em alguma altura da vida, não é?  

Mas de alguma forma esta experiência foi o potencial para a tua evolução? Foi 

um ponto marcante que te fez evoluir? 

Foi. Foi. Sem dúvida! Acima de tudo faz-nos reflectir sobre o que queremos, e 

sobre como estamos a utilizar a nossa vida. 

Ainda não falámos de um aspecto importante, que é a passagem do papel de 

enfermeiro para o papel de doente. Achas que é uma passagem fácil? 

Já falámos mais ou menos. O facto de vivenciarmos a doença muito à frente é 

exactamente isso, passamos do papel de enfermeiro ao papel de doente, mas 

muito mais à frente. Normalmente somos doentes mais complicados, 

exactamente porque conhecemos, e sabemos quais os passos para chegar ali, e 

normalmente o nosso ponto é ali e não aqui! É muito mais à frente. E 

esquecemo-nos de fazer aqueles passos intermédios (risos), damos um passo 

muito grande. Depois, a fase da cirurgia em si, da medicação, dos pensos, do 

facto de questionarmos: o que é que me está a administrar?; eu posso fazer 

isso?; e, eu já não fiz aquilo?; os pensos – este adesivo está a magoar-me, estes 

pontos doem muito, mas como profissionais certamente, eu penso, penso que 

sim, eu tiro tantos pontos e a maior parte dos doente não se queixa, como é 

que é possível, quase todos os enfermeiros que eu conheço, que já tiveram 

suturas que tiveram que tirar (risos), se queixam. Portanto, e não somos, de 



certeza que não somos mais piegas que os outros, agora vivenciamos é de uma 

forma diferente, acho eu!, porque temos conhecimentos, eu acho que, nesse 

aspecto, dá-nos, não sei se é uma mais-valia, mas já que temos os 

conhecimentos colocamo-los sempre, sempre em prática. Nós, houve uma coisa 

no curso que me disseram que eu nunca vou esquecer: ‘a partir do momento 

em que és enfermeira, nunca mais deixas de ser enfermeira; és enfermeira 24 

horas por dia, mesmo fora do teu local de trabalho’ e isso é a coisa mais 

verdade que eu (risos), eu muitas vezes, que eu sinto. 

Mesmo no período de internamento sentiste isso?   

Senti. Aliás, no segundo dia, eu tava preocupada com a senhora do lado e não 

comigo. E acho que é um sentimento natural da nossa parte, porque a partir do 

momento em que nós estamos estáveis, ok, há que preocupar com o outro.  

É engraçado sentir esse paralelismo logo, não se conseguir estar só a pensar, 

centrados em nós mesmos, não é? 

A partir do momento em que, eu senti isso, a partir do momento em que 

estabilizei, pronto, ok, tá na altura! E não tive problema nenhum, cheguei cá, 

vou ligar aos colegas: como é que é, fazem-me um penso? (risos); mas não 

queria que muita gente soubesse, até porque também não tinha certezas do 

que era e não queria estar a dizer que era aquilo ou que não era, ou o que era 

isto, porque não sabia, não tinha a certeza e também não tinha grande vontade 

de falar sobre o que poderia ou não ser. Mas falei com algumas pessoas até 



mesmo para me fazerem os pensos, etc. e é engraçado, porque depois digo: aí 

não!; tens que tirar este adesivo mais devagar porque este dói-me (risos); e 

estamos na pele de doente, mas nunca mais deixamos de ser enfermeiros.  

Em termos de tratamento ou de relação que estabeleceste com toda a equipa, 

médica, de enfermeiros, de auxiliares, achas que o facto de seres enfermeira 

teve alguma implicação na relação que foi estabelecida?    

Acho que não. Quer dizer… mas eu acho que não. Acho que, para já, eu achei 

que ali havia muito bons profissionais, e como bons profissionais cuidam tão 

bem de uns como de outros. É lógico que nós temos um conhecimento 

diferente, logo têm de ter algum cuidado no traquejo, na linguagem utilizada, 

mas além disso não creio, porque o que fizeram a mim, eu vi que fizeram a 

outros, portanto não tive tratamento especial e fui muito bem cuidada.  

31.34 


