
Entrevista nº 5  

Descreva-me a sua experiência de doença? 

Olhe Enfª Isabel, a minha experiência de doença, começou eu estava num 

cinema, até estava a ver um filme num cinema europeu que eu costumava ver 

muitas vezes à quarta-feira, e começo com dores de cabeça, muito fortes, e eu 

pensei que não seria nada de especial, tomei uns anti-inflamatórios, 

antipiréticos também, analgésicos, mas o que é certo é que a dor de cabeça não 

passava, dava-me espasmos a nível vascular na cabeça fortíssimos, aqui na zona 

frontal e aquilo não me passou e eu tive que recorrer às urgências, dos HUC. O 

que é certo é que estive nas urgências 4 horas e o que eles me queriam fazer 

era dar-me um analgésico intramuscular, de nome petidina e fazerem-me 

análises sumárias ao sangue; quer dizer, na altura eu já sabia que aquilo não 

poderia ser diagnosticável só por umas simples análises, teria que haver exames 

auxiliares de diagnóstico mais completos e queria análises serológicas, na altura 

eles não me fizeram. Não me fizeram isso, estive 4 horas nas urgências dos HUC, 

foi um.. foi péssimo, péssimo porque, como profissionais de saúde, nós depois 

tomamos conta do que é entrarmos num serviço de urgência, até por questões 

simples e somos colocados de uma forma, como utentes, utentes gerais, de um 

forma que, para mim, eu não encaro muito bem, sobretudo a nível de urgência 

nacional, as coisas como se passam, quer dizer, as pessoas são ostracizadas, são 

imputadas quase a um canto, são analisadas pelas várias especialidades que a 

triagem entende que devemos ser avaliados mas, quer dizer, com uma grande 



impessoalidade. Foi aquilo que eu senti e senti que a nossa opinião não é 

minimamente tida em conta, inclusivamente como profissionais de saúde, foi o 

que eu senti na urgência. 

Mas eu sentia-me tão mal, depois dessas 4 horas, estava quase sem comer e 

percebi que aquilo não me ia resolver o problema, porque o que eles iriam era 

dar-me algo paliativo para a minha situação e que me podia tirar as dores 

eventualmente mas não me iriam resolver o problema, resolvi deslocar-me ao 

meu local onde trabalho, que é no IPO de Coimbra. Isto foi a um sábado, e 

realmente as pessoas foram impecáveis comigo, fizeram-me análises 

serológicas, porque não se sabia bem o que seria e acabo por ser internado no 

meu serviço. Ora bem, realmente este internamento, tem uma data de 

conotações e tem uma data de diferenças para um internamento normal; 

primeiro porque sou profissional de saúde e fui internado numa unidade de 

saúde, portanto logo aí eu sinto diferenças e eu penso que os profissionais de 

saúde são tratados de forma diferente e é automático e até compreensível que 

assim seja, pelos outros profissionais de saúde, primeiro porque são do ramo, 

têm uma noção diferente das coisas, eu estou convencido que noutras 

profissões também, também será assim, quando uma pessoa está dentro de 

uma profissão e recorre a elementos dentro da mesma profissão ou de 

profissões semelhantes, o grau de conhecimento é diferente e o tratamento 

será diferente e acho que é uma situação relativamente normal, mas isso 

acontece muitas vezes a nível da saúde e dos cuidados de saúde, eu sinto isso e 

senti isso também quando fui internado, mas não só! A minha situação é 



especial, não diria especial, é curiosa, é sui géneris pelo facto de eu ter sido 

internado no serviço onde trabalho e portanto, logo aí tem, as conotações ainda 

são mais diferentes do que só com uma pessoa pertencendo à área da saúde ser 

internado num, num hospital. Tive várias sensações como é óbvio, é um bocado 

estranho ter pessoas com quem trabalhamos diariamente a cuidar de nós, na 

inversão dos papéis; chega mesmo a ser um pouco angustiante e depois nós 

temos reacções, dos profissionais que trabalham connosco muito diferentes. Eu 

notei relativamente aos colegas que trabalham comigo, na forma como me 

trataram note alguma apreensão, algumas pessoas, medo noutras, notei que 

algumas iam lá só para fazer ou iam visitar-me ou estavam comigo só mais para 

fazer o jeito, digamos assim ou para parecer bem e outras meramente por 

curiosidade, inclusivamente pessoas que me visitaram durante o meu 

internamento doutros serviços, que não o meu, mas iam lá mesmo só por uma 

questão de curiosidade e de coscuvilhice, o que também é natural quando 

trabalham muita gente juntas. Eu notei muito isso também. 

Mas outra coisa que eu notei e que eu tive muita dificuldade em lidar: primeiro 

com a dor, porque de facto tinha dores muito intensas e nem os analgésicos 

mais poderosos que nós temos ou que nós tínhamos ao nosso alcance a altura 

endovenosos me faziam qualquer efeito; o único medicamento que me fez 

algum efeito foi um medicamento inalatório e que teve de ser comprado fora 

do hospital, portanto, o hospital não o possuía e nem sequer o adquiriu; 

portanto nesse aspecto, eu penso que às vezes há doentes que passam por 

situações que requerem determinado tipo de medicação mas os hospitais não 



estão preocupados com isso, porque se calhar também deve ser difícil ser-se 

administrador e administrar todos os orçamentos que têm ao seu dispor, mas 

por outro lado há medicamentos mais ou menos eficazes mas por questões de 

custos, é um bocado posto de lado. Mas por outro lado, fui atendido com uma 

atenção diferente, eu noto uma atenção diferente na forma como fui atendido 

ou durante o meu internamento, pelos vários profissionais de saúde que 

provavelmente um doente comum não terá. E recordo vários episódios: eu fui 

atendido pela neurologia, a neurologia fez-me dois ou três exames ou quatro 

durante o meu internamento; eu fiz exames auxiliares de diagnóstico que, 

normalmente, numa pessoa perante a minha situação provavelmente não faria 

e num tão curto espaço de tempo como eu fiz também não o faria. Posso dizer 

que fiz um TAC, uma ressonância magnética cerebral, portanto penso que são 

exames auxiliares de diagnóstico que não são pedidos do pé para a mão e não 

são, de certa forma, céleres a serem pedidos. Fiz também exames serológicos, 

nós estamos a falar no instituto português de oncologia, óbvio que a minha, o 

meu internamento não tinha a ver com, com casos oncológicos, portanto foi um 

internamento de uma pessoa que trabalhava lá e por quem as pessoas teriam 

um certo carinho e por isso é que eu realmente fui internado lá. Mas não só o 

que me custou mais foi a dor, porque a dor era realmente pouco suportável, 

como depois a medicação que eu fazia, que me provocava vómitos e me 

provocava uma grande dificuldade em alimentar-me; também tive muita, muita 

dificuldade a esse nível, porque eu sentia-me bastante nauseado, com tonturas, 

com dificuldade em dormir, sobretudo á noite, mas os padrões de sono 



alteraram-se com o internamento e nós, às vezes, não temos capacidade de 

avaliar isso mas de facto é muito duro, porque há rotinas estabelecidas e pré-

definidas hospitalares, em internamento, em que a pessoa que está internada 

tem que obedecer a essas rotinas e de facto é um bocado duro, porque às vezes 

só queres que te deixem um pouco em paz ou que te dêem mais espaço para 

dormir, ou para quê tanta avaliação, para quê às vezes tantas coisas, quer dizer, 

se estás bem, eu compreendo a preocupação mas às vezes é um bocado difícil 

de integrarmos essas rotinas, é a diferença de rotinas da gente normal de casa 

para um ambiente de internamento, é complicado, também senti algumas 

dificuldades a esse nível.  A dor, sim. Bastante, bastante penalizante e também 

senti muito outra coisa, porque o diagnóstico nunca, acabou por ser feito, mas 

nunca, foi sempre um diagnóstico duvidoso, portanto o diagnóstico com que eu 

fiquei foi com uma Meningite Transitória de Resolução Espontânea, mas esse 

diagnóstico nunca foi confirmado e o que é certo é que acabei, no prazo de 5 

dias, toda a sintomatologia me passou e portanto, nunca se chegou a descobrir 

realmente o que era. Isso preocupava-me bastante e era um grande factor de 

preocupação para mim, era eu não conseguir definir o diagnóstico, nem 

ninguém o conseguir definir, nem eu próprio o conseguir definir, como 

profissional de saúde. Isto é que me estava a intrigar mais. Só fiquei mais 

descansado, foi quando fiz realmente a ressonância magnética; o TAC não 

revelou nada, a ressonância magnética depois também acabou por não revelar 

nada e aí eu fiquei mais descansado, estava realmente muito apreensivo porque 

poderia ser um problema mais grave a esse nível, curiosamente o dia a seguir à 



ressonância, portanto comecei a ter melhoras significativas e foi de uma 

resolução espontânea. Por ouro lado, a preocupação dos familiares também, eu 

acho que isto é sui géneris, por causa de, precisamente o que eu referi antes, de 

estar internado num serviço onde eu trabalhava com as pessoas directamente e 

essas pessoas tiveram uma atitude para comigo diferente, é como eu digo 

algumas com muita preocupação, algumas com muita apreensão e com grande 

carinho, outras com mais num proforme social, mas eu penso que isso teria a 

ver com o tipo de relações que nós também já estabelecemos, a nível, a nível 

profissional e outras mesmo só por uma questão de curiosidade, mais isso, mas 

a preocupação dos familiares mais directos também; era uma preocupação para 

mim, como utente internado a preocupação que os outros tinham para comigo 

de fora e, às vezes, tentava transparecer que as coisas iriam ficar bem, até para 

tranquilizar as pessoas de fora; foi uma preocupação que eu tive e que, às 

vezes, nós também não damos muito valor como profissionais de saúde, às 

visitas dos doentes e, às vezes, aos doentes terem a necessidade, uns um pouco 

mais dependentes da família, mas outros também, numa tentativa de dizerem 

que são ou que estão, de certa forma, bem para tranquilizarem os outros. 

Muitos procuram a tranquilização na família mas já há muitas famílias também 

que necessitam de ser tranquilizadas, mesmo até pelos próprios doentes e pelos 

profissionais de saúde, eu senti também isso bastante e isso mudou um pouco a 

minha forma de ver as coisas. É óbvio que estar do outro lado não é bom, eu 

não gostei da experiência como penso que é lógico, penso que ninguém gosta 

de estar doente, sobretudo não sabendo o seu diagnóstico e não sabendo 



quando é que aquilo iria parar e ver a angústia dos outros e a nossa própria 

angústia não conseguimos dar a volta por cima, é bastante desagradável.  

Depois mais situações, que eu posso dizer da minha experiência: a alimentação, 

considero que a alimentação, e já não é, não só desta experiência mas por 

aquilo que eu também vejo, não é a mais adequada para doentes internados, 

acho-a insuficiente e acho-a pobre a nível de nutrição em geral; foi também 

uma das coisas que eu reparei, embora tivesse muitas dificuldades em comer e 

estivesse nauseado, mas era muito insuficiente, do meu ponto de vista e não 

sou uma pessoa que coma exageradamente, não tenho um peso ou seja um 

homem que come bastante mas tinha necessidade de comer entre as refeições, 

acho que não é, o aporte nutritivo não era suficiente para o meu caso e 

imagino, eu lido com doentes oncológicos e imagino que com doentes 

oncológicos, que necessitam de aportes nutritivos, sobretudo proteicos e 

hiperproteicos, acho manifestamente insuficiente. Até fez eco em mim, depois 

de ter estado internado, aquele estudo que foi efectuado por uma investigadora 

portuguesa na área da nutrição, que ganhou o prémio internacional, 

precisamente sobre isso e sobre a recuperação dos doentes oncológicos, 

relativamente à nutrição que fazem e isso fez-me, fez-me a mim mas tanto é, e 

lógica, acho que sim, acho que a nutrição devia ser, devia ser mais cuidada, a 

nível de internamento nas porções que distribuem que são, no meu ponto de 

vista, insuficientes. Relativamente ao internamento em si, foram esses os 

aspectos que eu senti mais, mais dificuldade ou que me penalizaram mais a 

mim: a dor, o significado disto para mim e para as outras pessoas, o ver as 



outras pessoas preocupadas, causou-me também preocupação a mim e o facto 

de não conseguir farmacologicamente lidar com, com a dor e não conseguir, eu 

e os outros, arranjar um diagnóstico, arranjar uma causa, isso mexeu muto 

comigo: o não saber a causa, o nãos saber propriamente porque é que aquilo 

me estava a acontecer; por outro lado, considero que às vezes e em 

determinados casos, não só no meu, às vezes a ignorância também é um ponto 

interessante, porque o sabermos demais, muitas vezes, também pode ser 

prejudicial ao nosso, ao nosso internamento e até ao nosso tratamento, porque 

nos causa uma ansiedade suplementar, eu acho e eu senti isso também, porque 

sendo profissional de saúde, preocupei-me demasiado em tentar estabelecer 

um diagnóstico, como não o conseguia fazer isso provocava-me realmente uma 

ansiedade acrescida que o sabermos demais, nesse sentido, provoca. Acho que 

como profissional de saúde internado tive um tratamento 5 estrelas, impecável, 

superior ao comum das pessoas que sejam internadas, sinto isso claramente e a 

atenção é diferente, relativamente aos colegas, porque tratam de nós a atenção 

é claramente diferente, não sei seria por eu estar internado no serviço onde 

trabalho, também por isso, mas a tenção é claramente diferente, precisamente, 

como eu já referi, os meios auxiliares de diagnóstico são mais céleres e acho 

que os tratamentos e a atenção das pessoas é diferente, de facto é diferente 

para melhor, nesse sentido. A alimentação é idêntica aos, aos outros utentes de 

internamento e, do meu ponto de vista, insuficiente e relativamente, queria 

dizer mais um conjunto de coisas, a ver se me lembro de encadear (risos). Ah, 

outra coisa interessante, que eu, que eu achei e se calhar por estar mais à-



vontade, por ser o serviço onde eu trabalho, é que eu próprio cuidei de mim em 

determinadas circunstâncias, como por exemplo, fazer pensos de cateter, era 

eu que todos os dias de manhã, depois de tomar banho, porque eu ia tomar 

banho, fazia o meu próprio penso de cateter, porque sabia onde estava o 

material, tinha material à mão e não pedia a ninguém para fazer, sentia-me à-

vontade nesse nível; controlava o meu próprio soro, quer dizer, acabei por fazer 

coisas, embora não me sendo destinadas a mim, mas pelos conhecimentos que 

tinha acabei, acabei por os executar, os procedimentos mais simples; no sentido 

de talvez de tentar ser o mais independente, mas depois, por outro lado, 

porque não me conseguia afastar do meu lado, mesmo como utente, do meu 

lado profissional e, de certa forma, acabei por o fazer.  

Quando tu dizes que controlavas o teu próprio soro, sentias alguma ansiedade 

no sentido de teres de ter as coisas controladas?    

Não necessariamente a esse nível; a minha maior ansiedade tinha a ver com o 

diagnóstico, tinha a ver com a tentativa de percepcionar o que é que me estava 

a acontecer. Essa era realmente a minha maior preocupação, para além da dor, 

a segunda maior preocupação e a terceira, o sentimento das pessoas 

relativamente à minha situação, ou porque eu vi realmente alguns colegas 

meus, eu não diria em pânico como é óbvio mas preocupados, com bastante 

preocupação e isso também me preocupava a mim. Curiosamente o 

transparecerem essa preocupação. 

Mas conseguias sentir essa preocupação da parte deles? 



Sim, claramente. Claramente e sinto que é uma preocupação diferente daquela 

que se tem por um outro qualquer utente. É uma preocupação de amigo, é uma 

preocupação de colega. Eu acho que eles ali não me estavam a ver como um 

utente; eu acho que eles e estavam a ver como um elemento da família, muitos 

deles, como um elemento da família, inclusivamente os vários profissionais, eu 

não estou a dizer só os colegas enfermeiros, estou a dizer os médicos, estou a 

dizer os senhores das análises clínicas, os técnicos de análises e estou a dizer 

também os técnicos de RX. Penso que sim, que há um tratamento claramente 

diferente e há uma preocupação diferente. Notei outra coisa, porque depois fiz 

uma coisa muito mazinha, que se calhar não devia ter feito (risos) e que 

também as pessoas normais não têm acesso a isso, mas eu acabei por o fazer, 

que foi ver o meu próprio processo; no final vi a, porque fui avaliado pela 

neurologia, pela especialidade, e depois acabei por ver o que escreveram no 

meu próprio processo e vi coisas escritas no meu próprio processo, e achei uma 

coisa curiosa – eu acho que se escreve um bocadinho menos, ou pelo menos 

achei que pouco, não foi rigoroso, mas achei pouca escrita, achei porque como, 

como, como a atenção é tão dirigida e andam sempre em cima de nós, quer 

dizer durante o internamento, há uma atenção acrescida, há depois uma certa 

displicência, não diria esse termo mas, mas não há, se calhar a necessidade de 

os profissionais de saúde serem tão discriminativos relativamente os registos, 

de todos eles, quer médicos quer de enfermagem, e eu achei uma coisa curiosa, 

depois pensei no assunto, cá com os meus botões e cheguei a uma conclusão, é 

que eu acho que os colegas têm um certo pejo até em escrever ou em falar de 



uma pessoa que conhecem muito bem e que está internada; acho que são 

menos pormenorizados a esse nível, acho que são mais superficiais; foi uma 

coisa que eu senti e que eu notei a nível de registos, e sobretudo na 

enfermagem. 

Depois da reflexão que fizeste sobre isso chegaste a alguma conclusão sobre 

porque é que será assim? 

Eu penso que é uma reacção natural das pessoas. É quase como não há, não há 

necessidade de deixar escrito, pormenorizadamente, o que é que acontece, isto 

porquê? Porque os profissionais, como já estão, eu acho que têm uma atenção 

especial, ou pelo menos comigo tiveram, e portanto nas passagens de turno, 

provavelmente isso aconteceria e portanto, as pessoas estavam tão bem 

informadas, conheciam tão bem a pessoa que não havia aquela necessidade de 

exaustivamente explicar aquilo que se passava, a nível escrito e eu não tenho 

dúvidas de que se passava até muito mais do que qualquer outro utente, a nível 

oral, ou de uns para os outros, ou a situação passava com muita facilidade e 

passou com muita facilidade, porque eu fui visitado por várias pessoas doutros 

serviços, portanto havia uma certa preocupação dos profissionais. Agora notei 

que a nível de registo escrito, essa, esse acrescento não se verificava e eu 

interpretei dessa forma, por a pessoa ser conhecida, se calhar haveria um certo 

pejo dos profissionais em serem mais discriminativos ou não, não pressentiriam 

essa necessidade. Eu notei isso! 



É óbvio e é natural que estas situações, quando nós nos vemos numa situação 

de fragilidade, seja ela qual for e, neste caso, a doença com internamento é 

sempre de grande fragilidade, sobretudo no meu caso não sabendo o 

diagnóstico e era uma cosa que me afligia bastante, é natural que muda a nossa 

forma de ver as coisas, primeiro porque estamos do lado de lá, porque não 

temos, às vezes, a percepção de como profissionais de saúde cuidadores o que é 

ser cuidado e embora eu tenha estado numa situação de internamento bastante 

independente, ainda assim bastante independente, o meu maior problema era 

o controlo da dor, de facto, imaginei e pus-me a imaginar numa situação de 

maior dependência e imaginei-me, porque eu não sabia ande é que aquilo ia 

dar, não sabia o internamento aonde é que ia parar e senti-me muito 

desconfortável com a noção ou com a percepção de que poderia tornar-me 

mais dependente, ainda do que o que estava. Dependente ao ponto de as 

minhas necessidades humanas básicas serem postas, postas em causa e ter que 

ser cuidado com pessoas com quem eu trabalhava diariamente, e isso causou-

me bastante angústia. Não tinha…, não queria! Não queria que isso 

acontecesse! Não me sentia bem, acho que até me sentiria melhor (por pessoas 

não conhecidas), por pessoas que não que não conhecesse, embora, embora 

soubessem que eu era profissional de saúde, porque penso que teriam sempre 

um cuidado extra, mas por pessoas que conhecesse sentia-me um bocado 

desconfortável com essa ideia, embora isso nuca tivesse vindo a acontecer mas 

pensei-o, pensei-o na altura do internamento e é curioso, porque nós, depois 

como profissionais, a cuidar dos outros, quando passamos por situações deste 



género, às vezes ligamos a determinado tipo de pormenores que antes não 

ligávamos, pormenores como, como, eu liguei e lembro-me perfeitamente do 

descanso, das rotinas, da… e de certa forma fiquei também sempre com a ideia 

de que nunca tive a experiência que um utente, dito normal, portanto um 

utente que não seja da área da saúde, passará; porque mesmo assim, a 

experiência do profissional de saúde internado acho que é sempre um 

bocadinho melhor ou mais aliviada do que se for outro (risos), noutra situação, 

outro utente; fiquei com essa sensação. Agora é óbvio que há vários 

pormenores do nosso quotidiano como cuidadores que altera, altera a tua 

forma de ver as coisas, mas isso também acho que se dilui com o tempo, acho 

que tu estás muito, muito sensível após a questão de internamento, nos 

primeiros meses, primeiras semanas primeiros meses, estás muito sensível 

aquilo que te aconteceu mas depois acho que há um esquecimento progressivo 

da situação; tu entras depois novamente nas rotinas, de vida, profissionais, e  

acho que depois começas  a descurar outra vez aqueles factores que te foram.. 

que te causaram impacto, quando tu estiveste do outro lado, acho que isso tem 

tendência para desvanecer com o tempo, para … para, para tu começares a ligar 

outra vez menos importância, ou seja, nas primeiras semanas, primeiros meses 

estás muito sensível aqueles pontos, ‘olha aquilo aconteceu-me’ e agora vou 

cuidar deste utente e este utente está na mesma situação ou, é curioso, eu tive 

este e este sentimento nesta circunstância, vou tentar e não vou menosprezar 

isto, vou tentar fazer com que a pessoa se sinta melhor porque eu senti isto e 

depois com o passar do tempo, tu acabas por esquecer um bocado a 



experiência, a experiência por que passaste e, consequentemente, vais valorizar 

menos esta, e esta é a sensação que e tenho, vais valorizar menos realmente 

esses pormenores os quais valorizaste na altura que estiveste no internamento, 

foi essa a sensação também com que eu fiquei. Mas, de certa forma, penso que 

isso se passa em tudo na nossa vida, quando nós passamos por um problema 

mais complicado, neste caso será de saúde, aquilo faz muito, muito sentido e 

andamos um pouco fragilizados depois do acontecimento e depois as coisas têm 

tendência a desvanecer com o tempo, foi isso que eu senti também. Não sei se 

queres que eu acrescente mais alguma coisa ou que eu pormenorize mais 

alguma coisa? 

Já falaste um bocadinho também na diferença de papéis, não é?  

É significativa a diferença de papéis, sabes que é muito diferente e muito 

desagradável estar na situação de cuidado, sobretudo quando tu és cuidador. 

Eu acho que quando tu és cuidador ainda é mais difícil estares na situação de 

cuidado, porque é um hábito enraizado em ti o estares a cuidar de outrem e 

quando te vês numa situação de dependência, acho que as tuas estratégias de 

coping são mais difíceis de serem conseguidas, provavelmente não tem muita 

lógica aquilo que estou a dizer porquê?, porque sempre sendo cuidador, quer 

dizer, à partida tens um manancial de informação e de capacidade para te 

entenderes como cuidado mas eu não vejo as coisas assim, ou pelo menos não 

as senti assim; eu como cuidado, senti-me num papel … um pouco 

desconfortável. 



Será um bocadinho em termos de missão, ou achas que não? 

Não sei. Não .. quer dizer, eu acho que a nossa profissão é extraordinária, não é 

só uma profissão. Eu não a encaro só como uma profissão, tu falavas em missão 

e a palavra missão, eu encaro-a também um pouco como missão, muitas vezes! 

Não é, não é … não são poucos os dias ou os turnos que fazemos que .. que 

possamos por essa palavra de lado, porque mais que uma profissão, às vezes, 

torna-se quase uma missão porque não é, não é.. vai para além daquilo que te 

pagam tu não estás a fazer aquilo porque te estão simplesmente a pagar, tu 

chegas a um ponto de envolvimento às vezes com a outra pessoa e não é com o 

individuo em si, é com o ser humano, portanto com o Homem, homem com H 

grande; há um envolvimento com o ser humano, que se pode mesmo, 

realmente, falar em missão para além de uma profissão do qual és remunerada 

e do qual utilizas para sobreviver no teu dia-a-dia, mas tem um lado de lá, é o 

contacto com o humano, eu prezo muito isso e sempre prezei isso em toda a 

minha vida e sinto-me um privilegiado por realmente ter a profissão que tenho, 

porque me abriu muitos horizontes a esse nível e fez-me crescer muito como 

pessoa individualmente e a nível de personalidade, porque depois é uma 

profissão, eu se calhar agora já estou a fugir um bocadinho ao tema, mas é uma 

profissão que nos trás um conjunto de e um manancial de informação e de 

necessidade de organização que às vezes, as pessoas conseguem tirar para a sua 

vida prática esses ensinamentos: organização e contacto humano, porque o 

contacto humano é sempre extraordinário mas contacto com outro humano 



que está com um grau de fragilidade muito grande ou muito elevado é, é do 

mais puro e é do mais complicado que pode existir, acho eu! 

De alguma forma aquilo que me estás a dizer, não sendo direccionado à 

experiência de doença, estás a transpor a tua relação com o mundo a 

influencia que tem a tua profissão? 

Sem dúvida! Sem dúvida! E a influência que tem as nossas, as nossas, as nossas 

facetas, ou as nossas alturas de vida mais complicadas como é no caso de 

doença ou no caso de um internamento. Sem dúvida que muda a tua forma de 

ver as coisas, muda particularmente determinado tipo de situações mas 

espaçada num tempo mais curto; agora muda a tua forma de ver as coisas mais 

à frente mas de uma forma mais global, eu acho que pormenorizei muito 

quando estive internado, epá apareceu-me isto, aquilo e aqueloutro e fiquei 

muito sensível aqueles pormenores e tentava, nas semanas e meses seguintes, 

estar muito atento aqueles pormenores, isso veio a desvanecer; agora o global, 

a lição de vida que tu tiras, mais global ah essa permanece! Acho que sim, que 

permanece! 

Relativamente à prestação de cuidados por parte dos colegas, quais foram as 

áreas que, no teu entender, foram mais valorizadas por ti? 

Olha eu acho que isso tem muito a ver com a imagem que nós temos de nós 

próprios como profissionais, eu acho que aquilo que valorizei colegas que 

tratavam de mim e mesmo dos médicos, digamos assim, é aquilo que eu 

valorizo em mim ou aquilo que eu tenho em ideia de ser um bom profissional 



ou um profissional completo. E eu valorizava, se calhar hipervalorizava por estar 

por dentro da situação, por estar por dentro da área da saúde e porque nós 

sabemos dos procedimentos e sabemos, e sabemos como, como são feitos e se 

calhar, às vezes, até hipervalorizamos isso, por isso é que eu dizia há pouco: o 

não sabermos, possivelmente, nos causa menos ansiedade, mas valorizava tudo, 

valorizava o outro como, como profissional completo do ponto de vista técnico 

e humano; é óbvio que do ponto de vista técnico, não tenho grandes coisas a 

dizer, portanto cada um tem, tem sua forma também de actuar, há pessoas 

melhores e piores como em tudo, mas do ponto de vista humano, realmente 

senti uma grande diferença por estar internado no serviço e por ser o serviço 

onde eu trabalho e por as pessoas terem um à-vontade totalmente diferente 

para comigo, como é óbvio, brincavam, tinham um certo humor, um humor 

característico que nós utilizamos muitas vezes para levantar a moral a uma 

pessoa que esteja doente, mas no meu caso senti claramente que era uma 

relação de proximidade muito grande, que ultrapassava a relação de utente 

internado para profissional de saúde. Como é óbvio, era uma relação de 

amizade, quase familiar e realmente utilizaram muito o humor comigo, 

utilizaram muito a tentativa de me, de me pôr para cima, portanto de me 

levantar o astral, como se costuma dizer! agora é curioso porque eu também 

senti e já referi na entrevista, na altura em que eu estava pior, passei uma ou 

duas noites pior, com muitas dores de facto e a incapacidade, também senti a 

incapacidade de abordagem de determinados colegas, não conseguiam 

abordar-me, do ponto de vista verbal e da comunicação verbal, por estarem 



preocupados. Eu sentia-os preocupados e sentia-os com uma certa 

incapacidade de como é que nós agora o vamos abordar; senti isso na cabeça 

deles: ‘como é que nós agora lhe vamos sugerir este fármaco’, porque os 

fármacos não me eram administrados porque estavam prescritos, outra coisa 

curiosa, eram-me sugeridos, eles diziam-me: ‘olha tens isto prescrito, queres 

fazer, não queres?’, portanto havia também essa abertura, havia essa abertura 

e às vezes sentia uma certa dificuldade nos colegas de me, de me questionarem 

ou de perguntarem ou de … ou de me dizerem, ‘opa, isto está prescrito, queres 

fazer, não queres fazer’ e na altura em que eu estava pior senti, realmente, uma 

apreensão de que as pessoas já não conseguiam ter aquele humor natural, 

senti-as mais preocupadas. Eu inicialmente estive num quarto, que só tem a 

lotação de duas camas, até isso foi um luxo porque, de facto, estava sozinho 

nesse quarto e só quando o serviço, realmente, houve necessidade de, de ser 

ocupada essa vaga é que passei a ter um companheiro, durante a noite, 

portanto, a dormir no mesmo quarto, não foi uma situação que me tenha 

afectado minimamente, ou seja, estava bem sozinho como estava com um 

companheiro, se calhar se estivesse num quarto com muitas pessoas se calhar 

era uma situação que me tinha afectado, hoje penso nisso e acho que sim, quer 

dizer, eu encaro uma situação de internamento, ou num quarto sozinho ou num 

quarto com outra pessoa mais aceitável do que se for num quarto com várias 

pessoas; acho que se fosse num quarto com várias pessoas sentir-me-ia pior. 

Mas depois aconteceram coisas engraçadas, como por exemplo nunca despir o 

papel de profissional de saúde, nunca o consegui fazer, inclusivamente para o 



meu colega de lado, do quarto; lembro-me perfeitamente de estar a fazer o 

penso de cateter ao doente que estava ao meu lado, porque o colega 

entretanto tinha coisas para fazer e o doente tinha o penso para fazer e eu, até 

para me entreter, quase como terapia ocupacional, inclusivamente fiz-lhe o 

penso ou então tinha o soro dele acabava eu fechava o soro e tocava a 

campainha o pedia a um colega meu para lá ir, portanto o despir do papel 

profissional nunca chegou a acontecer, até por uma questão de distracção ou 

até porque eu estava no meu ambiente, estava no meu meio, no meu local de 

trabalho e portanto é muito difícil, às vezes, conseguirmos fazer essa barreira, 

conseguirmos fazer essa distinção, era quase para em ocupar. Outra coisa que 

eu também notei é que as, as refeições que eu tomei durante a minha estada de 

internamento eram tomadas na copa do meu serviço e portanto, eram 

tomadas, não junto com os outros doentes internados mas junto com os 

profissionais que trabalham comigo diariamente, onde eles almoçavam eu 

também almoçava, embora viesse o meu tabuleiro, portanto, da cozinha como 

utente e também foi uma vantagem, isso também é um luxo e é uma forma de 

nós estarmos, de certa forma que não acontece com as outras pessoas do 

internamento, portanto eu penso que independentemente de tudo aquilo que 

nós possamos passar no internamento, maiores ou menores dificuldades, 

maiores ou menores sensações, mais ou menos destrutivas ou mais ou menos 

complicadas de se gerir, eu penso que como profissional de saúde, só posso 

estar grato às pessoas que cuidaram de mim e penso que, nessa perspectiva, 

quando nós estamos … é diferente, é diferente para melhor, para muito melhor 



o que qualquer outro utente, nota-se uma diferença muito significativa, eu pelo 

menos noto ou notei!  

Quando tu falaste, no inicio que ficaste quase 4 horas nos HUC, não conhecias 

as pessoas? 

Não. Mas foi uma experiência muito negativa para mim, foi uma experiência 

muito negativa porque para além de ser profissional de saúde, quer dizer, notei 

alguma diferença de trato relativamente a um doente comum, mas acho as 

urgências, de um modo geral, se calhar não foi só na qual eu fui atendido, mas 

de um modo geral muito impessoais, de uma impessoalidade extraordinária; 

mesmo até a própria triagem que é um bocadinho mais pessoal, a própria 

triagem em que nós somos sujeitos mas depois é de uma grande 

impessoalidade, mesmo as especialidades clínicas que nos vêem, acho que são 

de uma grande impessoalidade, estão sempre a tentar desdramatizar a nossa 

situação. Eu penso que será por, quase por defeito profissional ou por o dia-a-

dia de uma urgência, provavelmente ao entrar um politraumatizado, a entrada 

de uma situação realmente grave, de urgência, terá outro tipo de atenção e por 

as pessoas estarem diariamente a trabalharem com esse tipo de situações mais 

graves, tendem a menosprezar as situações menos graves, eu acho que isso 

acontece sucessivamente. E eu senti-me muito menosprezado a esse nível por 

ser uma situação que não poria em risco a vida ou que não, ou que não 

implicaria provavelmente um internamento directo, que por acaso depois veio a 

implicar, mas senti que …. Senti isso, senti que havia uma grande 



impessoalidade e senti menosprezo pela situação e mais, senti menosprezo 

também pela minha opinião, até como profissional de saúde, porquê? Porque, 

eu sabia que aquilo que me sugeriram fazer e depois sugeriram-me 

inclusivamente eu assinei um termo de responsabilidade para sair, porque eu 

próprio é que pedi para sair do serviço de urgência; eu entendi que não, não me 

conduziria a lado nenhum, eu posso dizer, eles queriam-me fazer uma 

bioquímica e um hemograma, queriam-me me dar uma petidina intramuscular e 

aquilo não ia resolver o meu problema e eu sabia disso, como profissional de 

saúde, que não ia resolver o meu problema, tive oportunidade de dizer a duas 

ou três pessoas, a dois ou três médicos que me viram, mas eles não me 

pareceram muito entusiasmados ou não queriam muito saber, quer dizer, o 

feitiço virou-se contra o feiticeiro nesse sentido, o profissional de saúde até 

acabou foi por ser um bocado olhado de lado, do género ‘olha agora vem para 

aqui este a tentar; então se estás doente e vieste para aqui recorrer aos nossos 

préstimos agora estás tu a tentar dizer o que pensas ou aquilo que sabes, ou 

aquilo que entendes?!!’  ; não é bem assim, ou cumpres o que dizemos ou então 

vai-te embora!’; foi quase um bocado isso, mas, mas há um menosprezo, eu 

senti menosprezo e, e.. não estava errado a esse nível, podia estar mas não 

estava!, porque entendi que aquilo que realmente me queriam fazer não me iria 

resolver o meu problema, porque pois certamente não resolveria, e tive 

necessidade de me recorrer a outro sítio, mas para isso assinei o termo de 

responsabilidade e assinei-o!!, porque sabia que não havia problema! Outra 

coisa, foi realmente a questão da alimentação, é a tal impessoalidade, ninguém 



pergunta nada, tu podes lá estar 4, 6, 12 horas e isso faz-me muita confusão, 

como profissional de saúde faz-me muita confusão, nunca trabalhei num serviço 

de urgências, nem gostaria de trabalhar, por esta dinâmica, porque é uma 

dinâmica que a mim não me encaixa como profissional, pois lá está, 6, 12 horas, 

ninguém te pergunta se queres um copo de água, se queres um chá, não sei, 

provavelmente foi uma má experiência minha, mas é se calhar até como visita 

de pessoas que vão para a urgência aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto.  

Quando falaste há pouco, pelo que tu disseste, pareceu-me que havia uma 

certa negociação entre os colegas do teu serviço e contigo, em termos de 

medicação..                                       

Há uma diferença clara! Há uma diferença clara, de colega para utente comum, 

de colega para profissional de saúde e de colega para profissional de saúde que, 

ainda por cima, também é colega de trabalho. (fala-me um bocadinho sobre 

isso) Eu vou-te explicar a diferença. 

Normalmente tu administras medicação a um utente, dito vulgar, sem ser 

profissional de saúde, e regra geral o tal consentimento informado que se fala 

na administração, normalmente só explicas aquilo que estás a administrar ou 

explicas aquilo que é se fores solicitada a isso, eu pelo menos sinto que não há o 

hábito, erradamente! Erradamente e eu penalizo-me a mim próprio também 

por isso e, curiosamente, foi uma das coisas que eu até tentei mudar mas 

depois acaba por se diluir com o tempo; só quando tu és questionada sobre isso 

é que realmente praticas o consentimento informado. Normalmente e isto é a 



minha visão das coisas, é a forma como eu vejo os outros fazerem e como eu 

sinto e como faço, se for relativamente a um profissional de saúde, tu já não, 

normalmente eu informo, já peço o consentimento informado relativamente ao 

fármaco que estou a administrar, mas regra geral essa informação não, é uma 

informação sólida, básica mas sólida, mas..mas que, normalmente, não invalida 

ou não há negociação, não costuma haver  

Mas porque é que o fazes a profissionais de saúde? 

Porque sou impelido porque como a pessoa sabe da área, sou impelido a 

explicar aquilo que estou a fazer, porque a um leigo, penso que há aquela 

confiança que tem que haver no profissional de saúde e portanto, se me 

questionarem eu explico, se não me questionarem … pronto é aquilo que está 

prescrito, eu sei o que estou a fazer e não sinto essa necessidade, erradamente 

provavelmente.  

Mas como doente e, por exemplo, no serviço de urgência, sentiste essa 

necessidade de questionar o que é que te queriam dar ou não? 

Eu fui visto pela especialidade de neurologia que disse-me que eu não tinha 

nada e depois fui visto por clínica geral, por uma médica espanhola e por um 

médico português; a médica espanhola teve uma atitude diferente que o 

médico português; a médica espanhola explicou-me aquilo que pensava e 

sugeriu-me, portanto, um tratamento. Fez-me essa sugestão e eu disse-lhe que 

isso não iria resolver o meu problema e que preferia fazer outro, um conjunto 

de exames auxiliares de diagnóstico diferentes. Depois ela contactou com o 



médico português e o médico português, realmente, foi mais agressivo nesse 

sentido, do género ou fazes isto ou nós não temos mais nada para te oferecer, 

era quase, era quase isto e eu disse-lhe ‘então não, então não vale a pena, eu 

assino um termo de responsabilidade e saio, porque isto não vai resolver o meu 

problema’. Mas estava-te a fala da diferença de enfermeiro, de profissional de 

saúde para utente, aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo, no meu quotidiano 

aquilo que eu analiso; estava-te a explicar, portanto, de profissional para 

profissional de saúde, há já essa necessidade ou eu pelo menos sinto-a, essa 

necessidade de consentimento informado, mas se for de profissional de saúde 

para profissional de saúde e ainda por cima colega de profissão, apara além 

desse consentimento informado e do discurso ser diferente já há mesmo essa 

negociação, poderá haver com o outro profissional de saúde mas ainda é mais 

intenso, eu sinto-ma mais intensa, a esse nível: queres não queres, olha é isto é 

aquilo, o que é que tu achas?; acho que há um asso mais à frente nessa 

negociação, acho que sim. Eu consigo distinguir essas três, essas três vertentes; 

mas também consigo distinguir no utente comum a.. esse consentimento 

informado e a forma d discurso, mas eu acho que isso é natural, consoante o 

grau académico da pessoa. Não por uma questão de hierarquia ou de poder 

económico, eu não me refiro a isso, eu refiro-me à capacidade intelectual de 

cada um, cognitiva de cada um, é diferente e provavelmente há uma 

abordagem do profissional de saúde diferente a esse nível. Também sinto isso e 

também o faço! E também acho que os outros o fazem. Acho que sim, 



mesmo…mas isso, também temos que adequar o discurso à pessoa e ao grau 

cognitivo que temos à nossa frente. Penso que também é natural. 

Para terminar gostaria de, se conseguisses, enumerasses alguns adjectivos ou 

palavras que te surjam quando te peço para falares na tua experiência de 

doença.    

Solidão; angústia, apreensão.. doloroso; … não direi só adjectivos: mal-estar… é 

sobretudo esses, os principais apreensão e angústia.  

Isto no processo. E no resultado? 

Do resultado, alívio, sem dúvida! Pelo menos neste caso particular, porque foi 

uma coisa transitória.  

Mas do resultado da experiência em si? 

Alívio, primeira palavra, imediata – alívio! 

Uma vontade extraordinária de voltar a respirar, de sair do ambiente, sair do 

ambiente hospitalar, não te disse isto, mas agora que me fazes essa pergunta, 

foi óptimo sair do ambiente hospitalar, eu lembro-me que passado um dia de 

ter alta, portanto eu tive alta a uma quinta-feira, não estou a mentir, portanto 

foi a uma quinta-feira que eu tive alta, na sexta-feira passei-a em casa e sábado 

fui todo o dia, inteiro para o Porto; tinha uma necessidade muito grande de 

conviver com espaço aberto, com liberdade, LIBERDADE; sensação de voltar a 

reconquistar o mundo, de voltar a reconquistar a natureza, de espaço aberto, 

de sair de um lugar claustrofóbico; para mim, não era claustrofóbico, porque eu 



até o conhecia, mas o estar vários dias no mesmo sitio, com as mesmas pessoas, 

tive uma grande necessidade de me libertar e lembro-me perfeitamente de, 

portanto, só estive um dia e provavelmente até deveria estar em convalescença 

mas a minha convalescença foi ir para o Porto todo o dia, para a rua de Stª 

Catarina e espairecer entre milhares de pessoas. Tive essa necessidade, muito 

forte, e estava frio, já era, portanto, seria Outono-inverno na altura, ou da 

transição de Outono para Inverno, já estava frio, mas tive muito essa 

necessidade; essa necessidade de estar com os amigos, de estar com as pessoas 

de quem eu gostava e de sair, sair, espairecer, espairecer, foi muito importante. 

E como profissional de saúde, modifiquei a minha forma de ver as coisas, como 

eu te disse, particularmente, isso durou semanas ou meses, que se diluiu com o 

tempo mas globalmente mantém-se. Mantém-se porque deu-te uma 

perspectiva diferente e, no meu caso particular, deu-me uma perspectiva 

também diferente das pessoas com quem eu trabalho; deu-me uma perspectiva 

de utente, portanto eu conheço a personalidade das pessoas com quem eu 

trabalho, mas .. mas como utente não conhecia e deu-me realmente uma 

perspectiva diferente sobre uma ou outra pessoa, se houve pessoas que  se 

calhar até têm um raciocínio lógico, muito interessante, e até os consideramos 

pessoas de referência a nível técnico - profissional, mas depois a nível humano 

têm muita dificuldade em lidar com as situações, quer dizer, as referências que 

tu tens, das pessoas com quem trabalhas, técnicas e emocionais e de relação, 

modificam-se ou tens uma percepção diferente. Algumas confirma-las mas 

outras, são radicalmente, até diferentes, curiosamente. Senti isso, de facto.  
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