
Entrevista nº 4   

Fale-me da sua experiência vivida de doença 

Estou pensando!! .... (pausa) 

Durante todo o percurso, desde a fase de pré-diagnóstico até ao diagnóstico, 

cirurgia. 

Começando mesmo pela fase de pré – diagnóstico, foi um achado! Havia uma 

colega, no serviço, que tinha um nódulo na tiróide, falando com ela … pronto, 

ela muito assustada, eu brinquei com a situação, para a descontrair e nem de 

propósito, quando nos surge um médico no serviço, nomeadamente o DR. HP, 

pedi-lhe que palpasse o pescoço da colega e, logo a seguir, pedi-lhe que 

palpasse o meu. Pronto, quando me mete as mãos ao pescoço, fiquei branca, 

quando ele diz que tinha um nódulo, fiquei branca porque a colega que estava 

comigo disse que e fiquei sem cor, assustei-me porque não tinha queixas, não 

se palpava nada, visível também não mas ele lá diagnosticou um nódulo, que 

não teria qualquer significado e pronto, mas fiquei com aquela – Tenho um 

nódulo na tiróide!! Citologia, não era assim muito conclusiva, tive de repetir 

citologia e pronto, a situação avançou para uma cirurgia. Tiróide total… pronto 

inicialmente não me vi como, como é que eu hei-de explicar?!, como se fosse 

uma coisa grave, pronto era um nódulo, tinha 39 anos ou 40, pronto foi há 3 

anos atrás. A verdade é que, quando veio o diagnóstico, foi pavoroso! Durante o 

internamento, as coisas levavam-se mais ou menos, eu até colaborava com os 

colegas no serviço, porque pronto era um … uma situação esporádica, que foi, é 



resolvida no momento mas logo a seguir a coisa fez-se preta! Quando, no dia a 

seguir á cirurgia, o médico também me diz, que eu tinha ficado com paralisia da 

corda vocal. Não me apavorou nada porque eu falava na mesma, mas até 

aguardar o diagnóstico, eu todos os dias lhe procurava se já havia resultados, 

pronto, e o que me passava pela cabeça era que se fosse alguma coisa maligna; 

tudo me fazia crer que talvez não fosse, mas… opá, era na minha cabeça estava 

mesmo que era oncológico, pronto. E veio!.. veio um carcinoma papilar, 

variante folicular; eu já tinha consultado muita coisa na internet sobre os 

carcinomas da tiróide, isto antes do diagnóstico; quando me diz papilar, 

variante folicular eu sabia que o folicular era um bocadinho pior que o papilar, 

pronto e andei muito assustada. Para já faz-se um filme negro sempre, que se 

vai morrer, porque é mesmo isso Isabel, mas depois, as coisas estavam a 

evoluir, andei na terapia da fala, não necessitava de fazer quimio, radioisótopos 

e iodo radioactivo, e andei na terapia da fala que levei aquilo a brincar, não fazia 

nadinha do que me mandavam!  

Vim a recuperar da voz e o endocrinologista dizia-me que eu me devia 

preocupar mais com o facto de ter ficado com a paralisia da corda vocal do que 

propriamente com o tumor – carcinoma papilar e agarrei-me muito, quando 

soube do diagnóstico, à aquilo que o médico que me operou me tinha dito, que 

mesmo que viesse a ser maligno, seria um papilar e que se ele tivesse que ter 

um cancro, que fosse o papilar da tiróide, apesar de ser pior para os homens do 

que para as mulheres. Pronto, e agarrei-me um bocado a isso! Que dentro de 20 

anos, u não iria ter problema nenhum com este tumor que tinha tido na tiróide; 



mas andei muito assustada! Muito mesmo!! Pensando sempre, perder os filhos 

acima de tudo, pronto não os via ver crescer; sou fumadora, mas nisto falo 

porque também nada fiz para deixar de fumar, não é, se estava assim tão 

assustada podia ter cortado com o tabaco; venho a recuperar da voz, depois 

também de muito esforço a passar a ferro, à noitinha em casa a cantar alto e 

bom som, de janela aberta (risos), com o meu marido – uma vez entra-me na 

cozinha, eu estava a cantar tão distraída de costas para a porta, e ele diz-me: tu 

podes cantar à-vontade, mas ao menos fecha a janela para os vizinhos não te 

ouvirem, porque a voz era uma coisa horrorosa; horrível, não tinha nada a ver 

com a voz que tenho agora. Mas pronto, fui ultrapassando as coisas, 

gradualmente e depois, é assim, encaro as coisas: agora brinco um bocadinho, 

mesmo quando no serviço, até tenho doentes operadas à tiróide; eu, uma coisa 

que não fazia antes da cirurgia e que faço agora, é tentar tranquilizá-las às vezes 

um bocadinho, fazendo-as ver que também passei pelo mesmo problema; se for 

alguma doente já com o diagnóstico de neoplasia, dizer também que foi a 

mesma coisa e acho que elas também ficam mais tranquilas; o facto de se 

engasgarem com os líquidos também isso é, pode ser passageiro e acho que 

ajudei mais os doentes depois de ter passado por essa experiência, que não foi 

boa, mas, apesar de tudo, correu dentro do normal, não é?  

Durante o processo da cirurgia, o internamento prévio, a ida para o BO, o 

regresso do BO, o acordar, o que é que sentiste durante esses períodos?     



Para o bloco fui muito tranquila, muito tranquila mesmo! (Porquê?) porque 

tinha confiança no médico, que estava comigo e não punha a hipótese de que 

pudesse ser nada de grande cuidado, pronto, e que iria correr bem.  

Havia uma colega no serviço que me foi ajudar a vestir a batinha, antes de ir 

apara o bloco (era a P.), e terá sido ela, talvez, que me tenha ido buscar, porque 

eu lembro-me da cara dela já no quarto, mas pronto, vi a P. de volta de mim e 

dizer-me que tinha corrido tudo bem. Acordei a querer vomitar, mas acho que 

não vomitei. 

Por exemplo, naquela passagem do transfer, para lá; o que é que sentiste 

naquele momento? Quais foram as coisas que te vieram à cabeça? 

É um susto muito grande. 

Estar a conhecer as pessoas e um frio muito grande, sensação de um frio, de um 

gelo. Frio, só a mudança da cama para o transfer, arrefece, é desconfortável; 

não é o desconforto de aquilo estar frio, mas é o desconforto que nós sentimos 

cá dentro, é o medo. 

Fala-me um bocadinho sobre isso, sobre esse desconforto que tu sentiste. 

Medo, afinal apesar de eu conhecer, pensar conhecer todo o processo, todo o 

meio para onde vamos, não é? Não conhecemos!, não conhecemos… 

Achas que os conhecimentos que nós temos nessa altura não valem de muito?  



Não! Não, valem de muito. Eu acho que não valem de muito porque senti medo 

também; um medo, como é que eu hei-de explicar?!, eu estava a conhecer as 

pessoas, não era o medo de que corresse mal, é de estar num papel que não é o 

meu do dia a dia, não è? É mesmo isso! Porque, eu já ia pré-medicada, relaxada, 

a reconhecer o médico que me ia operar, sorriu para mim e eu ainda me lembro 

perfeitamente, de lhe ter dito – eu estou a conhecê-lo mas não consigo falar, a 

voz arrastada e de me ter desligado, entretanto, nestes pensamentos, pronto, 

estou aqui!! 

Depois, quando regressaste do bloco. Estavas a dizer que foi a P. que, em 

princípio te veio receber, o que pensaste quando acordaste? 

Já passou! Mas já estou acordada! Porque é assim, um risco muito grande, 

como é do nosso conhecimento, não é o medo de uma anestesia mas do 

acordar ou não de uma anestesia. Isso já me foi dito, ainda eu era aluna de 

enfermagem, numa outra intervenção que tive. E, pronto, aquilo ficou cá! 

Aluna, a estudar mas realmente não é da anestesia que devemos ter medo, mas 

do acordar da anestesia. Pronto, eu acordei, estava a falar, algumas dores, a 

querer vomitar, pronto, tudo isso eu via nos doentes que recebo.  

Houve uma coisa depois que me preocupou, era o facto de estar a ver caras 

conhecidas, de colegas a trabalhar e aquilo, eram movimentos repetidos dos 

colegas iguaizinhos, que era olharem-me o pescoço e olharem para o redy-vac, 

e vinha outro e olhava, sei que foram 3. E eu, a certa altura, até comecei a 

perguntar se estava a sangrar, não é? Ou se tinha o penso repassado? E fiz esta 



pergunta aos 3 colegas que …depois voltavam e fiz essa pergunta, e ambos ou 

ambos os três me disseram que o penso tinha um pequenino repasse e que 

tinha 40 no redy-vac, e todos me diziam o mesmo, aquilo era combinado entre 

os 2, entre eles os 3, dizerem-me a mesma coisa e eu comecei a desconfiar que 

me estavam a enganar, pronto (risos). Que eu até estava a sangrar. Mas logo a  

seguir começa-me a dizer que tinham apanhado um susto muito grande comigo, 

foi-me explicado depois pela anestesista, que eu fiz um broncoespasmo, e que 

estavam em vias de me reentubar, pronto e a vigilância acho que terá sido mais 

essa; agora deduzo que esse brocoespasmo foi lá da paralisia da corda vocal e 

foi uma consequência disso. Da aspiração. 

O facto de tu te aperceberes de que três pessoas seguidas te irem ver o 

pescoço e o redy-vac causou-te ansiedade pelos conhecimentos que tinhas ou 

porque os vias lá? 

Não porque os via lá. Em nenhum momento foi porque os via lá. 

Não associaste isso ao facto de estares habituada a lidar com estes doentes? 

Pois não, não, que pudesse ter de voltar ao bloco, isso nem me passou pela 

cabeça. Pronto que estivesse a sangrar; sangrando nem sempre é necessário ir a 

o bloco, e não era isso que me passava pela cabeça; é que me pudessem, que 

realmente até estivesse a sangrar mas que me estariam a tentar enganar, 

pronto, porque já sabiam que eu ia procurar, não é? Então entre todos tinham 

combinado dizer as mesmas coisas. Depois à tarde eu vi!, realmente pouco mais 



de 40 tinha no frasco, ninguém me estava a enganar! E realmente vejo um 

repasse no penso. 

Este comportamento dos colegas causou-te alguma ansiedade? 

Não. Não. Vinham-me ver, mas pronto, era aquele gesto de olhar para o 

pescoço e olhar para o frasco; isto é esquisito, eu só posso estar a sangrar, não 

é! Depois venho a tirar isso a limpo, à tarde já, se havia alguma dúvida, quanto a 

que me estivesse a enganar na drenagem, ficou esclarecida. 

Depois de passarem aquelas horas de pós-operatório imediato em que 

começaste a ficar mais independente, a poder fazer algumas coisas por ti 

própria, o que é que sentiste sendo doente?  

Que estava no papel errado (afirmativa) e que estava boa era para ir trabalhar, 

trabalho, estava bem, sentia-me bem e, a partir do momento que tive 

autorização para sair da cama, circulei. Fui ao serviço de cirurgia, em PO 0, 

porque tinha ficado, à custa do DIB que tinha tramal, tinha ficado com uma 

distensão abdominal horrorosa, com dores abdominais e então fazia-me bem 

caminhar, e fui de elevador para a cirurgia, porque poderia não estar muito em 

condições para ir de escadas. O que eu queria era espairecer! 

Se calhar precisavas de sair um bocadinho do serviço? 

Precisava de arejar. Circular, fui falar com os colegas da cirurgia, lembro-me 

muito bem e as queixas eram abdominais e então andei de elevador (risos).  



Mas sentiste que essa facilidade que, de alguma forma, te foi concedida, uma 

vez que nem todos os doentes têm permissão para sair, foi boa para o 

processo de vivenciar esta fase de internamento? 

Sim, sim, sim. Tanto que o internamento foi feito no dia, eu permaneci sempre 

no serviço vestida com a minha roupinha à civil e só no momento em que me 

estão a chamar para o bloco é que eu dou entra na CP para vestir a bata, e que a 

P. apareceu para e ajudar. Não me estava a ver no papel de doente ou a recusar 

ver-me no papel de doente, talvez, era mesmo …! 

Uma recusa? Porquê? 

Talvez, não sei. Porque para já este serviço, esta instituição, o doente 

oncológico, tem um peso muito grande. O facto de trabalhar cá e de até haver 

hipótese de que não fosse nada deste foro, está cá dentro o medo. È medo, 

medo! De que se tenha alguma coisa grave, não propriamente o medo de uma 

cirurgia que não se acorde ou corra mal, não! É o medo do diagnóstico! É do 

diagnóstico. Era o mais importante para mim.  

Olhando assim de uma forma global para este processo de internamento, 

cirurgia, recuperação e alta, como é que viveste este processo? Quais foram os 

sentimentos que tu poderias enunciar de alguma forma para caracterizar este 

período?  

MEDO. Medo mas medo do diagnóstico. O meu marido veio-me ver, mas eu 

pedi que não trouxesse os filhos e eu andava a circular, não é? Não queria que 



me vissem em pijama, com robe, com ... pronto, com um frasco atrás de mim, 

um redy-vac e a minha filha já era crescidita, 9 anos, uns 9 anitos; o pequenito 

não, ele nem dois anos tinha, acho eu! pronto, esse estava fora de questão, não 

podia vir ver a mãe. Era o medo do diagnóstico e ao mesmo tempo, desertinha 

de me ir embora. Era um local de passagem, só! 

Mas porquê, esse “desertinha de ir embora”? 

Não querer estar doente, talvez. E porque me sentia bem, não é? 

Mas na tua forma de pensar, achas que os enfermeiros têm mais dificuldade 

em assumir o papel de doentes? 

É capaz de também haver isso um bocadito, porque nós estamos a ajudar os 

outros, não é? Estamos aqui a cuidar deles e agora estava a ver colegas a 

tratarem de mim. Pronto, eu não estava assim propriamente a precisar, eu 

própria mudava o meu frasco, eu era capaz de o fazer! Queria ser autónoma, 

mas eu acho que era capaz de o fazer, mas porque é que eles vêm ao pé de 

mim, não havia necessidade disso! Eu estava-me a autocuidar, não é? O 

banhito; também tive um senão que foi o facto de fazer alergia ao penso, e pus 

logo a sutura ao ar, vi logo como é que tinha aquilo ficado, não é? Porque os 

pontitos estão lá e eu estava a vê-los, mas não era aquilo que, que me 

assustava; eu queria ir para casa, já estava com saudades do meu filho, mas o 

internamento também foi curto, eu entrei numa quarta-feira de manhã, preferi 

ser a segunda ou a terceira a ser operada, do que ficar cá mais uma noite, vindo 

de véspera para ser a primeira. Isso eu dispensava e lembro-me que, no fim-de-



semana comi um camarãozinho, como se me tivesse a despedir de … sei lá, sei 

lá se alguma vez mais como camarão! E pronto, procurei comer aquilo que eu 

sou gulosa, que é com o marisco! É lógico que eu dizia aquilo a brincar, mas se 

calhar no inconsciente, se calhar não era só a brincar. Pronto, vou-me consolar 

com uma coisa que gosto. Depois era a saudade de eu ir para casa, para o pé 

deles se bem que, depois não foi fácil; a gente não mexe a cabeça da mesma 

maneira que mexia e, mas vai aos poucos.  

Quando tu me falaste que tu própria querias ser independente e que, por 

vezes, mudavas o teu redy-vac, é compreensível que isso seja permitido 

porque estás num ambiente que conheces e em que te conhecem. Achas que 

de alguma forma o facto de estares num sítio conhecido foi facilitador deste 

vivenciar ou não?   

Foi, ajudou muito.  

Em que aspectos? Fala-me um bocadinho sobre isso? 

Opa, eu se precisasse de qualquer coisa, eu estava à-vontade; nem precisava de 

tocar, eu levantava-me e ia ter com o colega ou ..; o que é que eu necessitasse, 

sei lá! Olha a alergia ao adesivo, não esperei que os colegas me viessem ver, eu 

própria disse isto já me está a dar um pruridozito, isto acho que é alergia, eu 

faço alergia a adesivos, pronto e actuou-se! A distensão abdominal, houve uma 

colega que se voluntariou, para me dar um prankeoflat, engasguei-me logo com 

aquilo mas nem me passou pela cabeça que havia cá a paralisia da corda vocal. 

Eu sabia onde estavam as coisas, eu acho que isso.. e eu pedi por tudo, estava-



me a esquecer de dizer isto, de maneira nenhuma eu queria ir para a CP, nem 

que eu ficasse noutro serviço, numa sala cheia de doentes, não precisava de 

estar sozinha, não queria estar sozinha por que não havia essa necessidade, mas 

não queria ir para a CP. Pronto, acabei por ficar sozinha mesmo! 

Porquê?    

Opa, porque eu conhecia aqui as pessoas, pela relação que eu tinha com as 

colegas.  Mas isso sem sombra de dúvidas!! 

De alguma forma, todas estas coisas que acabaste de dizer foram-te facilitados 

muitos aspectos e até concedidos alguns pedidos, pelo facto de trabalhares no 

mesmo serviço onde ias passar?  

Claro, com certeza! 

Achas que o facto de sermos enfermeiros, podermos ter um tratamento 

especial, seja nesta instituição seja noutra? Por exemplo, mesmo até na tua 

actuação como profissional, notas que és diferente se tiveres um colega para 

cuidar? 

Em termos de prestação de cuidados a um enfermeiro, eu presto de igual modo 

em termos daquilo que é preciso fazer e a explicar o que vou fazer; procuro 

talvez um vocabulário: em vez de dizer que vou mudar aqui um adesivosito, sou 

capaz de dizer que vou fazer o penso de cateter, pronto. Há outro vocabulário 

utilizado porque acho que, que até é adequado. Pronto, a pessoa se calhar até 

me percebe melhor, mas em termos ou de vigiar mais ou de procurar falar mais, 



eu acho que não, a não ser que me procurem ajuda ou me façam outras 

perguntas; eu aí disponho um bocado mais de tempo para isso.  

No papel de doente sentiste que houve algum cuidado extra contigo? 

Não. Era o cuidado… nem era de ser eu a doente, era de estarem a falar para 

mim, como sua colega do dia-a-dia, que a gente se fala, não é? Não fui mais 

apaparicada, entre aspas, do que, do que será outro doente. Não é isso; o facto 

de me conhecerem, dedicaram-me um bocadinho mais de tempo porque era, 

era o cuidar, era o estar a cuidar de mim ao mesmo tempo a visitarem-me. 

Nitidamente, que colegas me vieram com o geladinho, com aquelas coisitas, 

sabendo que eu sou gulosa, que me trouxeram mas como mimo, como um 

carinho, como eu faria a visitar um colega nas mesmas circunstâncias.  

De alguma forma, esse mimo é importante ou não? 

É. É. Então coisinhas que se gostam! (risos) É, ajuda. Tou a brincar mas ajuda. 

Após teres vivenciado esta experiência e como em tudo na vida, todas as 

experiências se repercutem na nossa vida, têm algum significado, qual foi o 

significado que tu atribuíste a esta? 

(Algum silêncio) … que estamos a ficar velhos, estamos a caminhar … quando 

era nova não havia nada e as coisas vão surgindo, sem se contar, não é? Sem 

estar previsto, e há que aproveitar ao máximo as coisitas boas que vamos 

tendo. (alguma nostalgia e tristeza) 



Mas quando dizes aproveitar ao máximo as coisinhas boas, é no sentido de 

atribuíres uma valorização diferente à vida ou em que aspecto te referes ao 

dizeres isso? 

Pronto, assim coisas práticas, estava a ver por exemplo, o facto de ter ficado 

com a paralisia da corda vocal, fui para casa a fazer o meu dia-a-dia, ater que 

dar banho ao meu filho que era pequenino, e o facto de ficar limitada da voz, 

deixou-me irritada, irritada porque havia coisinhas que, mais do que uma vez 

que aconteceu, me tinha esquecido de levar ou não tinha a jeito, shampoo para 

colocar porque ele era um irrequieto e eu gritava para chamar a minha filha que 

estava na divisão ao lado e ela não me ouvia. Pronto, como é que eu hei-de 

dizer, foi um sentimento, pronto: ninguém me ouve, ninguém me liga, estou 

aqui a fazer um trabalho, pronto que tem de ser feito mas que ninguém me está 

a dar valor nenhum aquilo que eu estou a fazer, peço ajuda e ninguém me 

ajuda, mas essa ajuda é porque realmente não mês estavam a ouvir!  

De alguma forma canalizaste essa tua irritabilidade à doença? 

Acho que não, eu já andava muito irritada; não era da doença; analiticamente 

estava tudo bem com a tiróide, em termos de análises nem hipo nem 

hipertiroidismo. Não, procurei foi talvez dar um bocadinho mais de atenção aos 

meus filhos porque havia aquele receio que a coisa evoluísse e sei lá… mas um 

acidente também nos tira de cá, com facilidade e não podemos andar a pensar 

nisso, mas tentei estar mais tempo com eles, mas que, com o passar o tempo, 

as coisas a evoluírem bem; a voz a voltar; ecografias, análises; pronto, à partida 



não há recidiva mas, pode surgir sempre, é lógico, mas não estou a viver isto no 

dia-a-dia; já lá vão 3 anos e está a cair no esquecimento e ainda bem que assim 

é, mas tentei fazer mais coisas aos meus filhos, nomeadamente, a dar mais 

importância a determinadas coisas que não dava anteriormente. 

E em relação a ti e à tua vida? 

Em relação a mim, em relação a mim, fui um bocadinho esquecida. Para mim, 

eu não queria era que acontecesse.. pronto, não queria era perder os meus 

filhos! Deixá-los, no entanto era eu que estava em risco de poder.. de me poder 

acontecer outra coisa qualquer, mas nunca foi a pensar em mim e mesmo agora 

não é muito a pensar em mim. O que é pena, se calhar! Mas não é (alguma 

tristeza) 

Em relação ao significado e há pouco disseste que andaste a brincar um 

bocadinho com o tratamento, na terapia da fala. Porque é que não levaste a 

sério? O que é que esteve na base desse comportamento? 

Lembro-me que não o levei a sério. Opa, é como se não acreditasse muito … 

que tinha paralisia, apesar de me dizerem que não era parésia, era mesmo 

paralisia da corda, da hemilaringe esquerda, se não me engano. Porque eu ia 

falando, não podia gritar porque quanto mais alto falava menos som saía e, ao 

mesmo tempo, também me tinham dito que era uma paralisia, ao mesmo 

tempo, estranha porque havia som; normalmente, fica-se quase afónico, da 

maneira como estava e havia som. Ainda fiz alguns exercícios, mas não levava a 

sério, não sei, não levava, eu ia para lá, pronto e aquilo como era um exercício 



tão, pronto, eu levei as coisas a brincar, eu acho que foi! Eu aqui a fazer aquelas 

alternâncias de voz, de tons, mais agudos e mais graves, isto na mesma frase, 

pronto eu ria-me com aquilo que eu estava a dizer, com o que eu dizia, com … 

cheguei-me a gravar no telemóvel e aquilo era uma desgraça, porque eu a ouvir 

a minha voz: coitadinha de mim! Pronto! 

Mas nem assim investiste no tratamento? 

Investi, investi numa coisa que não foi grande investimento, porque eu já no 

meu dia-a-dia sou assim, é falar muito. E uma das coisas que ia beneficiar muito 

a minha recuperação era falar muito. Recuperei realmente ao fim de quase dos 

ditos três meses prováveis de recuperação, mas porque falava, porque cantava, 

eu ia para o dolce vitae, cheguei a ir ao DV e no estacionamento do parque eu 

gritava, a voz abafada, e ninguém me ouvia mas eu gritava, sabes? Fiz esse tipo 

de exercício, que me era fácil para mim, cantava a passar a ferro, pronto e 

recuperei; não sei se a voz é igual, mas houve recuperação; mas agora levar a 

sério aqueles exercícios em que eu tinha de ir uma vez por semana ou duas, eu 

acho que era uma vez por semana, mas em casa eu tinha de me dedicar; eu lia 

aquilo mas era tipo ler … um trabalho de casa que eu tinha que fazer, mas eu 

pelo menos quando lá chegasse, à terapia da fala, eu tinha que mostrar que 

tinha olhado para ali; eu olhava e fazia o exercício uma vez mas aquilo era para 

estar dez minutos a fazer aquele exercício, não estava! 

Mas tinhas consciência, como profissional de saúde… 



Que aquilo era importante para a minha recuperação, mas eu nunca perdi a 

esperança de que eu não recuperasse! Eu nuca pensei que pudesse ficar sem 

voz; o endocrinologista chegou mesmo a dizer que me deveria preocupar mais o 

facto de a voz estar alterada, da paralisia, do que o tumor que tinha tirado. Ma 

e achava que, eu estava a ver aos poucos e poucos, a ver melhoria, mas houve 

uma grande dificuldade eu a passar porque eu, é assim, foram quinze dias de 

atestado, ao fim desses ditos quinze dias eu vim trabalhar, com ou sem grande 

voz, mas vim trabalhar! Um esforço tremendo a passar um doente, na passagem 

de turno, a passar o doente que eu tivesse, porque há sempre aquele barulhito 

de fundo incomodativo em qualquer passagem de turno, não é?, então eu, ao 

tentar fazer-me ouvir, um dia tentei mandar um berro, que tivessem um 

bocadinho de pena de mim porque eu era um esforço tremendo para falar; 

cansaço, um cansaço, pronto e isso aí, o que me chateava mais era o facto de 

falar, não era a voz não se ouvir, era eu cansava-me a falar. Muito. Mas 

acreditei sempre que ia recuperar!, e pronto, acho que recuperei dessa parte. 

Agora em termos de ser enfermeiro doente; dois papeis distintos, que 

sentimentos esse papel despertou em ti?  

Ser enfermeiro, ser doente. (pausa) 

Quando tu falas, por exemplo, como disseste há pouco, que colaboravas com 

os colegas…. 

É assim, era doente, fui operada e no dia a seguir estava impecável, eu senta-

me bem e até se me mandassem embora para casa eu ia, sem grandes dores e 



fartinha de estar na cama. A verdade seja dita! E colaborei com os colegas, 

numa coisa simples: tocou uma campainha, na sala ao lado, uma senhora que 

queria ir à casa de banho, e os colegas que estavam a fazer noite estavam a 

iniciar volta na primeira sala, o serviço tem 3 salas, na 1ª sala e eu estava na 

última sala, até estava sozinha, e toca uma campainha, eu até já me tinha 

levantado para ir à casa de banho e era uma senhora que queria ir à casa de 

banho e eu lá estou, de pijaminha, com o robe pelas costas e fui ter com a 

senhora e disse-lhe que ela tinha de esperar um bocadinho, porque tinha de se 

ver a tensão primeiro, a não ser que quisesse que eu lha visse; a senhora olhou 

assim muito séria para mim – “esta deve ser do for psiquiátrico, só pode”, 

depois é que me lembrei que eu até estava como doente, e pronto, expliquei-

lhe que se quisesse que eu lhe visse a tensão, eu era enfermeira nesse serviço, 

no papel de doente, mas que se quisesse lhe via a tensão e que a ajudava a ir à 

casa de banho. E assim foi, a senhora aceitou, devia estar aflitinha coitada, e eu 

fui ajudar, quis ajudar os colegas; estava ali mesmo sem fazer nada, eu estava 

saturada de estar na cama e queria entrar em movimento.  

Em termos de sentimentos, o que é que sentiste deitada numa cama, com 

uma perspectiva completamente diferente de tudo aquilo que nos está a 

rodear? O que sentiste como doente? 

Estar dependente de alguém. (silêncio) 

É mau ou é bom? Fala-me um bocadinho sobre isso. 



Não é bom. Não, é péssimo! oi, sei lá!! Não é por, por … mas é mau. Para já eu 

sempre a pensar que podia ter alguma coisa … pronto, está-se deprimido. Eu 

passei por uma fase de uma tristeza muito grande; não foi no dia da cirurgia, 

mas no dia a seguir, à tarde, fiquei muito triste e até dispensava que viessem 

me ver, dispensava se calhar aqueles geladinhos que eu gostei muito de comer, 

pois no outro dia, que até já me sentia mais arrebitadita, até já desiludiam e 

foram, não é? Mas ao mesmo que eu estava triste e ao mesmo tempo as 

conversas que poderiam fazer até para me animar, eu sim senhores, tentava 

sorrir ou corresponder aquilo que me estavam a perguntar ou a dizer só que, 

era-me indiferente aquilo que pudessem estar a dizer, porque eu estava no meu 

pensamento e eu queria mesmo estar … (labilidade, choro fácil) 

Mas o teu pensamento era só relativo ao diagnóstico?  

Era. Era só relativo ao diagnóstico. Por acaso sempre foi, eu acho que nem … 

pronto era o diagnóstico. 

Pronto, um fibroma, um fibroadenoma, pronto, isso tinha sido, pronto! Pronto, 

tiraram, não era isso que me estava a preocupar, era o diagnóstico. 

Em termos de sentimentos que tu atribuis ao teu papel de doente, só enuncias 

a dependência ou há mais algum sentimento que tu sentisses? 

Não sei …. (ligeira pausa) é estar num sítio onde não queria estar, não é 

propriamente por estar dependente daquilo que me estavam a fazer, porque eu 

não queria estar era doente pronto.  



O facto de também teres ficado, a pedido e eu te foi concedido, no mesmo 

serviço onde trabalhavas, teve alguma influência nessa percepção de doente? 

O papel de doente poderá ter sido vivenciado de outra forma? 

Favorável. Pela certa da melhor maneira possível, não me senti obrigada ou 

pronto, a ter que ficar aqui, fechada, não é? A liberdade de poder circular, se 

não ia era porque não queria, mas cheguei a fazer umas caminhadas ao longo 

do corredor se calhar, num outro serviço, não me iam dizer que não, mas eu é 

que também não estava o quão à-vontade para poder estar a pedir o que quer 

que fosse e quanto menos confiança, se calhar melhor. A própria colheita de 

dados, que nos é feita no internamento, eu não me estava a ver, estava-me 

ainda a ver como enfermeira, não como doente. 

Pelo que eu estou a perceber ao longo desta nossa conversa e, se estiver 

errada corrige-me, tu tiveste alguma dificuldade em interiorizar o papel de 

doente?    

Estava doente para isso. Foi, é mesmo isso! Porque é assim, não foi uma 

situação que eu estivesse a aguardar muito tempo pela cirurgia, em que já sabia 

que dia menos dia tinha que ser operada, não. Aquilo foi, diagnosticou-se hoje, 

no mês seguinte eu estou operada, nem houve tempo; preparação nenhuma, 

digerir, eu não sabia que tinha nada, as análises estava tudo bem, pronto, e 

aquilo era uma coisa para se resolver no momento, vou para casa, volto quando 

acharem que estou em condições de voltar, mas é a recusa de se querer ficar 

doente; é o não aceitar a doença; depois é assim, quando somos encaradas com 



um diagnóstico que para mim foi tenebroso, epá, acalmei! Acalmei, é assim … 

parece que pus os pés na terra, como é que eu hei-de dizer: eu andava no ar 

assim pronta a brincar, com aquele espírito de brincalhona, mesmo operada, 

mas bem não havendo dores eu estava, mas depois há aquela, está para vir o 

diagnóstico, o que é que vem e pronto, os meus pensamentos focalizaram-se 

todos para aquilo.  

Quando tu referiste que no dia seguinte, à tarde, te sentiste um bocadinho 

deprimida e que relacionas essa depressão e tristeza com o medo do 

diagnóstico, esse medo, tem a ver com o facto de seres profissional e de teres 

conhecimentos de saúde ou achas que não?      

Eu acho que não e vou explicar porquê. É claro que sendo enfermeira, sabendo 

alguns diagnósticos, a gente vê o filme com as coisas mais negativistas. Se calhar 

vê-as e sabe o fim de muitas coisas, não é? Mas eu acho que não porque, anos 

antes, ainda aluna de enfermagem, talvez já tivesse até feito algum campo de 

estágio, não me recordo mas era aluna de enfermagem, tinha um nódulo na 

mama, desde miúda, e fui submetida a uma quadrentectomia; isto no primeiro 

ano de enfermagem, um ano ou dois depois, volta novamente a aparecer a 

mesma formação na mama, colocaram a hipótese de uma mastectomia 

subcutânea com implantação de prótese, mas antes de se avançar para o que 

quer que fosse, fazem-me uma punção aquela dita massa que voltou a 

aparecer, o Dr. JG; venho aqui ao IPO e ele faz-me aqui uma punção, aquele 

nódulo era palpável, era visível, aquilo veio-se a saber, prontos já se sabia que 



era um hemangioma mamário, e é assim, em sangue, em vasos sanguíneos não 

é para andar com agulhas, na altura foi puncionado, não ficou com penso 

compressivo, isto agora entendo bem, e houve extravasamento; é assim, uma 

coisa, uma massa visível, que depois passa a verificar-se na própria mama, 

invaginação do mamilo, pelo extravasamento uma mama escurecida, o mamilo 

a querer invaginar, eu pensei eu tenho cancro na mama! Pronto, era aluna de 

enfermagem, e passou-me umas coisas péssimas pela cabeça, eu agora tenho 

um cancro na mama, falei com o meu namorado, meu actual marido, que tinha 

perdido a mãe, com um carcinoma da mama, ainda aluno, ainda novo e pronto, 

eu não tinha grandes conhecimentos de enfermagem, nem do dia-a-dia para 

poder estar a dizer, pronto, responder a esta pergunta e dizer que o facto de ser 

enfermeira, agravara os meus pensamentos e focalizava-os todos para o 

diagnóstico. Não, eu já era assim.  Não é o facto de ser enfermeira. 

Mas tu, ao longo desta entrevista, falaste que assim que soubeste que tinhas 

um nódulo, foste fazer uma série de pesquisas sobre vários tipos de carcinoma 

da tiróide?   

Fui, porque era medo sempre do diagnóstico. 

Mas se não fosses profissional de saúde terias ido fazer essa pesquisa?         

Se calhar não, provavelmente não iria. Mas já me tinham passado pelas mãos 

doentes de cirurgia da tiróide e pronto, acho que até fui ver, apesar do Dr. HP 

me ter falado no papilar que é o mais vulgar e que dentro do maligno é o menos 

maligno ou o mais benigno, eu sabia que também haviam os outros tipos de 



carcinoma da tiróide, normalmente o folicular é a partir dos 40 anos, até acho 

que já tinha 40, tenho 44, foi há 3 anos, portanto já tinha 40 anos, 41, aos 30 é o 

papilar, aos 40 é o folicular, e depois há os medulares e os diferenciados, estes 

sim são muito graves. Pronto, mas eu procurei naquela de obter informação 

sobre tumores da tiróide. 

Relativamente, ainda dentro da questão que te coloquei sobre o papel de 

doente e o papel de profissional, e já falamos sobre isso e que colaboravas 

com os colegas, houve alguma dificuldade em separar os papéis. Fala-me um 

bocadinho sobre essa dificuldade? 

Houve.  Para já porque estava no serviço, acima de tudo acho que é por estar no 

serviço onde eu estava, onde sabia onde estavam as coisas; depois estava ali 

mesmo sem fazer nada, porque é que não podia fazer tudo aquilo que eu fazia 

todos os dias, que era ver as tensõesitas aos doentes ou ajudar… sei lá, quanto 

mais não fosse a conversar com eles na sala de trabalho, não é? Estavam a 

preparar a terapêutica, não era eu que o estava a fazer, mas ali estava no meu 

local habitual, e não na cama. Houve uma colega, e eu agora digo isto mas 

também não creio … na noite, pronto, de PO1 para PO2, e eu lembro-me 

perfeitamente de estar sentada no sofazinho da sala de trabalho e ela a 

preparar a terapêutica  e eu ali à conversa e ela pergunta-me se eu não queria 

fazer um bromazepan; e eu, bromazepan…., pois quero, mas não é já! Deixa-me 

estar aqui um bocadinho a falar com vocês, porque eu até queria mesmo, eu 

queria dormir bem, porque eu já tinha passado por aquela tarde em que estive 



assim fechadita, mais recolhida ao leito, tinha estado sempre a circular, mas na 

tarde estive mais recolhida ao leito e poucas conversas; à noite, talvez já 

estivesse, sei lá, se calhar chorado mais um bocadinho, não um chorar com 

lágrimas mas um chorar para dentro, pronto até já estivesse mais, me estivesse 

libertado mais daquela angustia toda que pudesse estar a sentir. Pronto e até 

queria era falar um bocadito e realmente, foi o que eu fiz. Acabei por tomar o 

bromazepan, dormi uma noitinha santa, e pronto, primeiro desanuviei assim um 

bocadinho; agora se eu tivesse num serviço que não me dissesse nada, as coisas 

melhor não tinham sido, pela certa era mais estar recolhida ao leito e, se uma 

coisa que eu gosto de fazer é falar, eu pude fazê-lo e até estava a contribuir 

para a minha recuperação da voz, sem saber. Num serviço estranho não era 

nada disto, limitava-me a receber as visitas á hora da visita e pronto, e estar 

desertinha, assim como estava, de me ir embora, não é? mas era capaz de dar 

mais umas voltinhas ao relógio para ver se ele andava mais depressa! porque eu 

aqui estava no meio de pessoas conhecidas, não era a pressa de me ir embora, 

era estar no papel de doente, não queria estar; eu estava mais para enfermeira, 

pronto, e há sempre o medo de, não é? O medo de que me venham ainda dizer 

mais qualquer coisa, não é? Mas no entanto, fui a primeira a querer saber o 

diagnóstico. 

Consideras que esta experiência, se reflectiu na tua forma de ser e de estar 

perante os outros, perante o mundo, perante ti mesma?   



Perante mim talvez tenha, perante mim ahhhh… eu – família, mudou no inicio, 

eu lembro-me que o meu marido já sabia o diagnóstico e a gente sabe o 

diagnóstico 15 dias depois; não, foi antes de eu vir trabalhar que eu soube do 

diagnóstico, depois dos filhos estarem a dormir veio falar comigo, pronto e ele a 

falar de uma forma tão compreensiva, fez-me chorar. Eu acho que foi a primeira 

vez que eu chorei, quando soube … não foi a primeira porque assim que soube 

do diagnóstico eu chorei aqui no corredor, que o Dr. HP me disse logo que já 

estava arrependido de me ter dito, mas se era ou se não era o não querer 

morrer, pronto, e se calhar eu não sabia o tipo de tratamentos  que iria fazer, se 

calhar até era uma quimio, pensava eu cancro-quimio, não é?, mas não, era 

iodo e depois não houve necessidade. Foi aquela conversa que tive então com o 

meu marido, ou melhor, que ele teve comigo, que eu – poucas conversas. Eu 

acho que fiquei triste, tão triste que não me apetecia falar com ele, não era que 

fosse ele o culpado nem era isso, mas o assunto, eu não o puxava, e ele à noite, 

já depois das crianças estarem a dormir, veio falar comigo, assim muito 

carinhoso, que tinha perdido a mãe com a doença que tinha tido e que eu tinha 

que lutar pelas coisas, olha falou como se eu tivesse uma coisa tão má, tão má, 

tão má, tão má que é assim, se ele está do meu lado, está-me a ajudar mas eu 

não sei se me estava a ajudar; ele queria dizer que estava, que eu podia contar 

com ele mas …. Pronto, pois eu sei que choro e que lhe digo que não queria era 

morrer, não é? Não queria perder os filhos. Depois lembrava-me, o Dr. JG viu-

me, a seguir à cirurgia e disse-me que nos próximos 20 anos eu não tinha que 

me preocupar com o papilar, nos próximos 20 anos, ei nos próximos 20 anos, eu 



tentava contrabalançar com aqueles pensamentos negativistas que eu podia 

estar a ter com aquilo que anteriormente eu tinha ouvido, vindo de um médico, 

que eu tenho de acreditar em alguém, então acreditava nele. E foi naquilo que o 

Dr. HP me dizia, que ainda sem cirurgia, ele me dizia, que se fosse um papilar, 

quando eu insistia que se fosse: ‘Oh Dr. Será que é maligno?’, isto antes da 

cirurgia, já ai pensava, pronto, eu focalizei sempre para o diagnóstico, e ele me 

ter dito que se fosse um papilar, que se tivesse que ter que fosse um papilar, e 

quando o diagnóstico veio isso –papilar, vertente folicular, mas que me 

disseram que folicular… seria um papilar pronto, dito pelo Dr. F, 

endocrinologista, eu contrabalançava as coisas, opá, ainda hei-de cá estar por 

muitos  anos e pronto. E brincar com as situações; eu ter doentes de tiróide 

agora, eu agora até sou a própria a dizer que são mais amalucadas, são doentes 

de tiróide. Pronto e brinco com isso. 

Mas na tua postura como profissional notaste diferenças no tratamento dos 

doentes e, nomeadamente, nos doentes que foram submetidos à mesma 

cirurgia de que tu? 

Perdi um bocadinho, entre aspas, o perder é relativo, não é perder tempo mas 

dediquei mais tempo a explicar determinados pormenores e houve uma que 

uma vez diz-me assim: mas sabe Srª Enfª, isto é um carcinoma papilar!, ela veio 

fazer tiróide restante, eu disse, pois mas o meu também era, sabes e perdi 

assim um bocadinho dentro do calmo, sem, sem aquele ar brincalhão que eu às 

vezes adopto, assim a brincar com os doentes, não, uma postura séria e acho 



que na tentativa até de as tranquilizar porque eu também me assustei muito, 

durante essa  intervir acho que foi com uma atitude positiva, de ajudar o doente 

por já ter passado pelo mesmo problema. 

Perante o mundo o que é que tu achas, achas que foi importante, fez-te 

valorizar alguns aspectos, estar desperta para outras coisas nem por isso, 

contínuas na mesma? 

Eu acho que como pessoa continuo a mesma, assim julgo eu. Agora tenho uma 

riqueza maior, vá; passei por uma situação que se calhar muitos não passaram e 

que essa situação .. eu aprendi, aprendi que há determinadas coisas que não é 

dizer: não consegue urinar na arrastadeira, e a gente dizer: olhe tentamos mais 

daqui … não! Estar num cama, o querer urinar, o não conseguir urinar numa 

arrastadeira, é um problema muito grande para quem está naquele lugar; eu 

passei por essa situação, não agora da tiróide, mas por exemplo quando fiz a 

quadrentectomia e que não me tiraram os.. isto em MC e não me levaram à 

casa de banho, um dia inteiro e eu não conseguia na arrastadeira, e para mim 

aquilo, pronto, acabei por urinar com às dez da noite, numa arrastadeira; 

mandei sair toda a gente, porque eu estava com visitas, constrangida, pronto e 

eu entendo perfeitamente um doente quando diz: ‘não consigo urinar’, pronto e 

faço um esforço maior e vou pôr a torneirita a correr ou levanto a cama em 

posição de sentado, perante os outros doentes eu sei como agir, perante os 

outros conto a minha experiência assim, não foi, como é que eu hei-de dizer, 



correu tudo bem, a experiência foi pena ser o que foi, ter dado o diagnóstico 

que deu, mas valoriza-nos. 

Dás mais valor á tua vida? 

Dá-se mais valor, dá-se mais valor e atribuímos outro significado, as coisas têm-

nos mais importância, qualquer coisa. Atribuímos mais importância a 

determinadas coisas que noutra altura se calhar, opa, eu tenho a casa 

desarrumada mas deixa-me cá brincar com ele um bocadinho, com o meu filho, 

isto é m exemplo, estás a ver? Não é mais importante ter o brinquedo no chão, 

pronto há essas coisitas assim! E, com o exterior, com as pessoas, se houver 

assunto sobre, sobre o tema, participo se não houver também não o puxo. E 

brinco assim, continuo a brincar, pronto e digo que sou doente de tiróide, 

pronto porque às vezes acho que sou um bocado amalucada ainda, porque não 

tinha ainda alterações na tiróide, portanto aquilo foi mesmo um achado Isabel, 

foi assim e ainda bem que mandei palpar o pescoço, ainda bem que o HP me 

disse, me palpou o pescoço, ele mesmo disse ainda bem que lhe palpei o 

pescoço! Foi tudo apanhadito olha sem queixas, não é? 

E aprendemos, aprendemos sempre. Mas dispensava! 

Mas apesar de ter sido uma experiência, de alguma forma marcante pela 

negativa, pelo teor do diagnóstico, foi uma experiência de aprendizagem para 

ti? 



Sim. Mas eu também era uma doente, mas eu também acho que sou má 

doente, má doente não é que me porte mal ou que seja d contra, não, não é 

isso, desobediente. Como é que eu hei-de dizer: eu era já enfermeira quando fiz 

uma arteriografia, isto nos HUC, eu estava a trabalhar na cardíaca, no primeiro 

ano talvez, 23/24 anos, vá 25 no máximo, seria a minha idade, faço uma 

arteriografia já pelo problema da mama, ainda antes da cirurgia, já depois da 

cirurgia quando voltou a aparecer, e fui sempre desobediente, mas era um 

desobediente consciente de que o podia fazer, porque eu faço a arteriografia e 

o médico que ma fez, eu procurei-lhe pois eu ia cheia de fome e pronto, para 

mim ter fome é uma doença, disse-me que eu podia comer, quando fosse, 

quando regressasse do exame, eu fiquei internada na cardiologia, porque o Prof 

MA falou lá coiso e fui muito apaparicada e internaram-me na cardiologia 

mulheres, não é que fosse uma arteriografia do foro cardiológico, mas fiquei na 

cardiologia e lá, aquelas arteriografias, para ver a função coronária, não podem 

comer após a arteriografia e não me deixaram comer. E sei que me visitaram e  

me levaram uns bonbonzinhos, e eu comi aqueles bonbonzinhos e que à hora 

do jantar é que me deram permissão para comer uma comidinha ligeira, não sei 

o que era, mas uma coisa levezinha, mas que eu não precisava de comer aquilo 

tudo, para eu comer só o que eu quisesse. Para além da caixa de bonbons que já 

tinha comido, limpei o prato e mais houvesse. Mas é assim, o médico tinha dito 

que eu podia comer, portanto eu estava uma coisa que lá não me deixavam 

porque na cardiologia não comem. Depois o Eduardo, ainda meu namorado na 

altura, estava à minha espera, foi-me visitar, estava lá e eu mandei-o ir comprar 



um bolinho, isto antes de eu poder jantar e de me terem do permissão para 

jantar já eu tinha abusado, já me tinha consolado, com coisas doces, mas é 

assim, sou para o desobediente mas não é para fazer nada que não deva fazer; 

eu sei que podia fazer, pronto.  

Só mais uma questão e desculpa a insistência, mas eu tenho de pegar numa 

palavra que tu acabaste de referir que foi o apaparicar. Naquela experiência, 

tu sentiste apaparicada?  

Também. 

Porquê?  

Por ser enfermeira, por ser enfermeira. 

Eu acho que por ser enfermeira, porque era um elemento de quem gostavam 

no serviço e o Prof MA, falando dessa experiência antiga, era uma pessoa que é 

assim, ele só é simpático e calhar para quem quer, não é?, eu tinha esse 

privilégio dele ter simpatizado comigo, mas ele simpatizava porque eu também 

apresentava trabalho e acho que também fazia tudo porque a enfermeira dele, 

entre aspas, do seu serviço, pronto que fosse orientada, que fosse bem cuidada, 

fosse tudo, pronto. 

Mas sentiste que foste bem cuidada por ser enfermeira ou por o Prof MA ter 

uma simpatia por ti?        

Por o Prof ter simpatia, não quer dizer que ele se calhar não o fizesse só pelo 

facto de ser enfermeira, mas ele pessoalmente estava a tratar de me internar na 



cardiologia. Eu também sei que ele, só se não pudesse, não ajudaria em 

qualquer coisa, mas por ser eu. Mas por aquilo que eu também conheço dele, 

ele faria isso a qualquer um, mas eu senti-o por ser eu, enfermeira sim, porque 

estou lá mas por ser eu. Mas eu acho que, no geral as pessoas, o facto de 

saberem, o ser enfermeiro e estar internado num serviço, se procura, não é o 

apaparicar mas uma atenção especial, pelo menos mais cuidada; não quer dizer 

que estamos a dar mais, eu acho que isso, eu no dia-a-dia faço o mesmo. 

Mas sentes, por exemplo, não sei se alguma vez sentiste isso, uma vez que já 

tiveste essas, elo menos, três experiências diferentes. Sentes que os 

enfermeiros possam tratar os colegas de forma especial por serem colegas ou 

também um bocadinho pelo receio da avaliação dos colegas? 

Pelo receio da avaliação dos colegas. Acho, acho.. há colegas simpáticos e 

colegas menos simpáticos, como em todas as outras profissões. E há aqueles 

que a gente nota, que é uma coisa espontânea e outros porque é o papel deles, 

dar uma palavrinha, pronto, fica bem. Mas ainda tenho uma outra experiência, 

que pronto, se quiseres aproveitar, fiz quando eu fiz a amigdalectomia, já 

enfermeira, já enfermeira e fi-lo, saí da cardíaca, tive lá 4 anos, já aqui estou há 

16, já há vinte e tal anos, faço a amigdalectomia e já não volto a ir para a 

cardíaca e quando regresso, da dita baixa, uma semana ou duas, não me lembro 

vim logo aqui para o IPO, e é assim, foi uma experiência muito má, comparando 

foi muito má, muito má, fiquei internada pronto lá na otorrino, apropria cirurgia 

em si foi muito tenebrosa, uma anestesia local, sentada numa cadeira, por 



arrancamento, nem foi por dissecção, dores horrorosas, eu a mandar parar, mas 

eu nem podia já falar e o médico não podia para porque tinha acabado de me 

arrancar uma amígdala, que é mesmo arrancar!, puxá-la, teve que avançar logo 

para a outra, porque a hemorragia já era abundante, já era muita, se ele 

esperasse…. Para mim essa foi uma experiência, de todas as que possa ter 

passado … FRIA, uma coisa FRIA, sem … 

Mas no tratamento dos colegas para contigo?  

No tratamento, sim. Até eram, pronto, estava a sangrar, pronto realmente há 

diferença, entre, eu acho, entre o ser-se enfermeiro, há aquela obrigação se 

calhar dos colegas para com o colega que está doente ou que está internado e 

outra coisa é, eu estar num serviço, onde trabalho, que estou com os meus 

colegas, eles não fazem por obrigação, a gente sente isso, mas porque até é 

meu amigo, é meu colega, a gente estamos cá sempre, não é?. É uma coisa mais 

próxima, não é? Eu acho que é isso; ali é o papel deles, olha é mais um doente 

que ali está, calha ser enfermeiro, não é? E aqui por ser conhecida. 
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