
Entrevista nº 6 

Descreva-me a sua experiência de doença 

Em relação à minha situação de doença que levou ao internamento, não foi uma 

doença propriamente dita, pronto, eu tinha alterações de.. de peso, que não 

conseguia controlar através de .. de consulta e de dieta, e exercício físico, e foi-

me sugerido uma intervenção cirúrgica, cirurgia de obesidade e entretanto, foi 

uma cirurgia que … que foi opcional, que os riscos estavam mais ou menos 

controlados, porque eu sabia os riscos que corria e que não, não tinha o peso 

da, do saber o prognóstico. Normalmente nas cirurgias estão sempre com medo 

do que se pode encontrar, eu era um tipo de cirurgia diferente.  

Ao princípio não tive assim muita abertura, só depois de ter, para a cirurgia 

propriamente dita, só depois de ter feito uma pesquisa, assim mais alargada é 

que eu aceitei mais. Pronto, em relação ao período de internamento e assim, no 

acolhimento, foi o acolhimento que eu já estava à espera só que estava à espera 

de outro tipo de informação por parte das pessoas que me fizeram o 

acolhimento! Normalmente os enfermeiros é que fazem o acolhimento e.. e o 

que eu senti é que se não tivesse me preparado, antes, iria ter dificuldades em 

passar por o período de internamento e da cirurgia, porque, pronto, essa 

informação não é dada apesar de a cirurgia ser feita lá há vário.. há mais tempo; 

já fazem todas as semanas ou duas vezes por mês fazem esse tipo de cirurgia lá 

no serviço.  



Em relação depois no dia da intervenção, o acolhimento no bloco foi normal, 

pronto, aquelas conversas banais que a gente costuma ter, a anestesista teve 

uma conversa prévia comigo e não houve assim problemas nenhuns, senti-me 

bem. 

Em relação, mesmo, ao pós-operatório já mesmo imediato, na UCPA, o acordar 

é terrível, são uma dores que a gente não sabe como é que há-de estar e, mas 

senti-me bem na UCPA, porque via que a preocupação deles era eu estar estável 

e estar sem dores, porque a minha preocupação antes, quando a anestesista 

falou comigo era, dizer o que não queria era ter dores!, pronto isso eles 

mantiveram sempre e senti-me bem, sentia-me pro … não é protegida, sentia-

me segura, não é? Sabia que tinha, o médico já me tinha dito que eu tinha 

perdido muito sangue, que tinha perdido algumas gramas de hemoglobina mas 

que tinha uma hemoglobina elevada e que não havia problemas e tal e eu sentia 

as taquiarritmias, era uma coisa que eu sentia, estava muito bem e disparavam 

completamente. Quando fui para a cirurgia propriamente dita, para o 

internamento, aí já a coisa complicou um bocadito mais porque, a gente, pelos 

conhecimentos que tem, eu estava com uma hipotensão severa, porque eu 

tinha hipotensões de 7-3, 7-4, 8-4, nunca tinha tido tensões dessas e com 

taquiarritmias na casa dos 120-130, e tinha avaliações esporádicas de tensão e 

frequência cardíaca; quer dizer, eu ficava um bocadito assustada (risos); estava 

sempre assustada, juro-te que estava sempre assustada! porque, só pensava 

assim: ‘ eu estava num quarto sozinha, não é?; as pessoas, iam poucas vezes lá 

ao pé de mim, porque..porque eram poucas as pessoas a trabalhar, também! 



sentia-as no corredor sempre para um lado e para o outro; como somos 

profissionais inibimo-nos de tocar á campainha. 

Porque é que te inibes de tocar á campainha? 

Não si, porque? ‘ah enfermeiras, a gente tem a mania… (pejorativa) ‘; há esses, 

há esses preconceitos, não é? Essas coisas que a gente tem, a enfermeira é 

queixinhas, está sempre a tocar a campainha e tal, estás a ver? (gozo e risos). 

Pronto, a gente inibe-se sempre um bocado, não é?  e depois, pronto, e depois 

eu dizia assim ‘se eu precisar de alguém de noite está cá um enfermeiro sozinho 

(é pouco!), de noite, aquelas camas eram horríveis pá, para me mobilizar tinha 

que se mobilizar na cama, porque tinha o dreno; o dreno é uma sensação 

indescritível, é a sensação mesmo de um buraco, a sensação de um buraco; uma 

coisa, que tu a mexeres-te tens a sensação de que tens falta de tecido ali, uma 

coisa… uma sensação que nunca tinha tido uma coisa assim. A sonda vesical, 

apesar de não te incomodar, se estiver o saco muito cheio, para te mobilizares 

já custa um bocadinho e tens mais limitações, porque o saco também não é 

assim tão leve, se estiver do outro lado da cama, não é? imobiliza-te um bocado 

e o soro, como eu tinha umas veias péssimas, era só na mão, e eles têm uns 

cateteres horríveis!!, eu não conseguia mexer a mão porque, eu era puncionada 

duas a três vezes por dia, isso era por causa do potássio, aquilo queimava-me as 

veias todas, só tinha estas da mãozita, não tinha mais nada!, era muito 

complicado. E pronto, eu acho que o me custou mais foi, foi o primeiro levante, 

fiquei traumatizada também (risos). Não consigo, eu acho que o primeiro 



levante de uma cirurgia, abdominal, é muito importante e que não pode ser 

feito de qualquer forma, não é? levantam-me de rajada para a cadeira, foi 

directo, foi quase um voo directo! Cheia.. com um DIB com morfina, morfina 

não - tramal, completamente chumbada, eu queria estar chumbada, eu disse 

que não queria dores, ora isso foi uma opção minha!, e eu estava.. depois, um 

profissional de saúde, que era o enfermeiro, dizer-me ‘ai tem que se aguentar, 

senão o seu médico ralha consigo!’, eu fiquei doi… fiquei passadinha! (risos) 

completamente, juro-te, passei-me! Mas só não disse nada porque a gente 

não… só disse, quero lá saber! Ou me deitam ou então, eu caio!! Eu não me 

conseguia lavar, era impossível, então olha: ‘esgró’ como eu estava, eu estava 

completamente pedrada, porque eu também faço pouca medicação e 

metabolizo aquelas medicações que é… limitações, porque tinha o soro, tinha o 

soro numa punção, o DIB noutra, tinha os drenos, as sondas, quer dizer, não me 

conseguia lavar, não me conseguia olhar de frente sequer que ficava nauseada, 

não me conseguia lavar pura e simplesmente! Passei-me só por água, assim só 

com uma manápula e toca a andar! Mas… mas foi complicado. Mesmo, por 

exemplo, houve uma colega que ainda me fez uma massagem e ajudou-me a 

posicionar, acho que isso é importante porque as camas são péssimas, mas não 

há muito essa preocupação. Senti isso, que é uma coisa que a gente no serviço 

faz, não é? e que a gente, pelo menos pela experiência que eu tenho, aos anos 

que lá trabalho, é uma coisa que a gente gosta, gosta e sabe que faz bem aos 

doentes e não abdicamos de fazer, foi uma coisa que só fizeram uma vez e que, 

para mim, foi óptimo. Senti melhorias porque como estamos sempre na mesma 



posição, lateralizar de um lado tem o dreno, o outro lado tem …não é, é 

complicado lateralizar muito. depois na região lombar e dorsal, aquilo dói 

mesmo a sério!  

Mas em relação, também como eu já tinha dito, as pessoas não estão 

preparadas para este tipo de pós-operatório. (a equipa?) A equipa não está. 

Não está e eu, quando eu fiz, eles sabiam e disseram-me, eu também já sabia, 

que tinha de beber o azul-de-metileno, que é uma experiência traumática 

(risos), aquilo é horrível! Eles já sabiam que eu tinha que beber, pronto, eles 

puseram lá o azul-de-metileno e tal e explicaram, eu não bebi como eles 

queriam, porque eu tive de beber aquilo de uma vez toda, senão não conseguia; 

tive que fechar os olhos e beber assim de penalti, mesmo. E.. elas até me 

puseram lá uma palhinha, para não ficar com os lábios azuis mas eu quis lá 

saber de ficar com os lábios azuis, aquilo não se consegue beber de outra forma. 

E depois não havia aquela preocupação de controlar o início da ingestão de 

líquidos, neste caso que é líquidos, não era? Por exemplo, a minha ideia, tinha lá 

líquidos, chá ou liquida sem açúcar e eu tinha sempre dois pacotinhos de 

açúcar, isso era sempre. E depois, eu só podia beber mais ou menos 20 cc, não 

é? (porque tinhas essa informação?), porque sabia, tinha-me preparado para 

isso! Eles chegavam lá e diziam: ‘ai, tens que beber mais!! tens que beber mais! 

Olha que tu tens de beber, tens de beber’ e eu dizia ‘não posso!; não posso! – 

‘mas tens que beber!’ e eu – ‘opá, anda cá que eu vou explicar-te porque é que 

eu não posso!’; tinha que explicar à enfermeira que estava responsável por mim 

porque e que não podia beber e isso incomodou-me um bocado, porque, 



porque eu acho que as pessoas, se fosse uma coisa nova no serviço e eles não 

estivessem à espera, não é?, isso acontece, por exemplo, nós no serviço 

aconteceu-nos com as hepatectomias, apareceu-nos uma hepatectomia e a 

gente não tinha a noção do que … mas acabámos por organizar um grupo e 

fizemos uma formação sobre hepatectomia, pronto e as pessoas foram-se 

informar e foram … agora uma coisa que é feita há anos, porque aquele médico 

já faz aquilo há uns anos, incomoda-me um bocados estás a ver?; como 

enfermeira incomodou-me (ter que explicar), ter que dar e no dia em que eu 

tive alta, a R. esteve à minha espera, para eu explicar a uma senhora que ia ser 

operada, como é que era o pós-operatório, porque eles não conseguiam 

explicar á senhora, porquê? Porque, se eles explicarem como fizeram a mim, ela 

não percebia de certeza; eu tive que lá estar mais de uma hora no 

internamento, para lhe explicar a ela, a uma senhora que ia ser operada no dia a 

seguir, como é que ela tinha que fazer e quais eram os passos, e da introdução 

da alimentação e tudo. Estás a perceber, por acaso incomodou-me, incomoda-

me porque são profissionais que lidam com aquilo todos os dias, e uma cirurgia 

digestiva, a minha era digestiva porque era da obesidade, mas numa cirurgia – 

gastrectomia vertical ou parcial, a introdução é gradual, da alimentação; 

qualquer serviço, em qualquer cirurgia que se faça não é, não vai beber aquilo 

tudo, não é? vai fazer uma introdução gradual, porque aquilo dói!, introduzir a 

alimentação dói! Porque o estômago está pequenino, não é? não vai às 

primeiras! 



Relativamente à tua experiência de seres cuidada; o que é que sentiste nesse 

período? 

Eu, houve alturas em que achava que não era cuidada. É assim: eu tenho uma 

perspectiva do cuidar a que estou habituada, não é? cuidar tendo em atenção o 

doente e assim, as principalmente o doente e a patologia, e a condição do 

doente e eu tina a noção que não era cuidada, eu às vezes tinha a noção de que 

- até parece que estava abandonada, estás a perceber? Era uma coisa que me 

assustava; eu estava um bocadito, eu não dizia a ninguém porque, por exemplo, 

a minha família já estava um bocado preocupada, não é?, por acaso tinha 

sempre muitas visitas, até não estava ausente… mas eu, às vezes, até me dava a 

sensação de que estava ali sozinha – ‘ se me acontece alguma coisa, estou feita 

ao bife!!’ depois olhava para trás e dizia assim: ‘ se eu preciso de oxigénio, isto 

aqui do oxigénio já aqui está há uma semana, estás a perceber?, o tubo e a 

água, estava tudo a abobrar; enquanto eu lá estive aquilo esteve lá, eu nem me 

apercebi se quando eu entrei aquilo já lá estava; mas eu não quero isso, se eu 

preciso de oxigénio eu não quero!!!, estás a perceber (risos)? Essas coisas que a 

gente, que a gente está habituada a lidar e que são, parecem pouco 

importantes, são muito importantes porque a gente sente-se insegura no 

hospital, não é? é importantíssimo! Eu juro-te, eu estava mortinha para vir para 

casa, porque eu sentia-me mais segura aqui do que lá, eu vim para casa com um 

dreno.  

Foi a teu pedido? 



Não, o meu filho fazia anos e depois alguém disse ao médico que o meu filho 

fazia anos e então? ‘oh, o seu filho faz anos vai para casa!’, ‘mas leva o dreno’ e 

eu ‘está bem!’; mas disse – ‘você tem algum problema em eu levar o dreno?’ e 

eu disse ‘não! Então eu sei cuidar do dreno!?; por exemplo, o dreno não.. eu 

tinha o dreno, o clampe do saco colector era uma seringa e eu ao mobilizar-me, 

a seringa aleijava-me na perna, não me podia deitar com o dreno, tinha que 

dobrar aquilo e depois … aquilo era um filme! Quando eu vim para casa, a R. foi 

ao IPO buscar um clampe para o saco, porque senão, uma coisa básica, porque 

uma seringa é grande, mesmo de insulina, tinha que ser de insulina porque era 

a mais pequena, mas aquilo é comprido, não é?, então aquilo vincava na pele, 

vincava aqui na barriga porque eu ainda tinha, tinha muito mais barriga não é?, 

e aquilo era horrível, eles não tinham..também não tinham nada! Os próprios 

sacos também era doloroso, porque aquilo, eu faço reacções a tudo, mesmo o 

tipo de adesivo que eles tinham, depois a R. trouxe-me de lá do nosso, do IPO, 

porque eles não têm nada, os cateteres soa horríveis, é uma coisa, uma coisa 

enorme, são mesmo grandes, estás a perceber?, são aqueles antigos, aqueles 

cateteres que a gente utilizava, antigos, é horrível, mas pronto; em relação à 

minha … como profissional, como pessoal, quer dizer, foi uma experiência um 

bocadinho traumática. 

Mas E., mesmo ainda em relação ao facto de seres cuidada, tu sentiste que 

não foste cuidada, mas de alguma forma e nalguns momentos ainda foste 

cuidada? O que é que sentiste no papel de seres cuidada? 



Sim.  Opa eu é assim, eu estava sempre, como é que eu te hei-de dizer, eu 

estava sempre naquela expectativa de ser cuidada, de alguém me vir dar uma 

massagemzinha, de alguém me ajudar a esticar a roupa que estava enrudilhada, 

estás a ver?, eu como que…, agradecia que me cuidassem, estás a perceber?, 

porque, no meio de … tocar em mim não me afectou, estás  a perceber?, 

porque eu tinha tanta necessidade de aliviar alguns pontos e de sentir bem, que 

a pessoa agradecia que me fizessem era ao menos alguma coisa, não me 

incomodou absolutamente o ele cuidarem-me, nem … porque há pessoas que 

têm no toque, o mexer que incomoda, a mim não; soube-me muito bem uma 

massagem, que foi uma enfermeira que lá, foi a única que me fez!, com creme, 

que foi espectacular. Soube-me bem, tas a ver?, ajudarem-me a posicionar, eu 

estava à espera que as pessoas me fizessem isso, estás a perceber?, a minha 

expectativa é que foi grande, em relação ao que eu costumo fazer, em relação 

ao que fazem ali! não sei mas, mas pronto..não, eu acho que não fui cuidada! 

Pronto, fui cuidada por muito poucas pessoas. Mas senti-me bem, era o que eu 

estava á espera que me fizessem, mas não …  mas não, por exemplo, não pensei 

– ‘a, está a fazer a massagem assim, se calhar eu não fazia assim’, por exemplo a 

puncionar, só uma é que foi, na entrada, quando me puncionou, porque tinha 

de colher sangue, ela estava a ver as veias e eu disse-lhe ‘eu tenho umas veias 

péssimas’, eu estava a ver – ‘esta gaja vai-me picar esta e não é esta!’, pronto 

mas (risos), mas depois ela picou e teve de ir picar a outra, estás e perceber?, 

porque .. eu não disse nada, percebes?, ela disse ‘ah, esta é melhor!’ eu disse 

‘ah, às vezes até vão a esta mão e tal’, eu ainda dei umas dicas mas ela coiso e 



eu … uma pessoa não vai dizer, tu acabas por não dizer, se não te perguntarem, 

porque é assim ‘qual é a veia que tu achas que é melhor e tal?’, tu dizes, agora 

se tu não perguntas ‘ah, eu costumo picar esta, mas às vezes costumam picar 

aquela e tal’ mas eu vi logo que aquilo ia dar para o torto (risos), estás a 

perceber? mas não, opa, não, não …  a gente inibe-se. Quando tu estás do outro 

lado inibes-te um bocadinho de … também isso tem a ver com o meu feitio, não 

sei! 

A tua inibição, era por não quereres demonstrar que tinhas conhecimentos ou 

por sentires que, de alguma forma, a tua postura podia interferir com a 

postura dos colegas?   

É. A minha postura podia interferir, não é. Podiam dizer ‘esta agora vem-se aqui 

armar em boa ou uma coisa … não é bem isto, não sei como é! Quando tu estás 

numa situação de dependência dos outros, tens sempre uma inibição, inibes-te 

sempre, principalmente porque, por exemplo, iam-me puncionar, eu nunca 

estava.. eu até virava um bocadito a cara e tal porque, porque às vezes, se tu 

estás a olhar de frente para o colega pode inibi-lo também, porque a gente 

sabe, quando trata de enfermeiros ou de médico, a gente parece que fica assim 

um bocado.. é diferente, não é? é diferente, porque está a lidar com uma 

pessoa que sabe, e tu nem sabes ‘vamos lá ver se isto corre bem e tal’, a gente 

também faz isso no nosso serviço, não é? 

Em relação a toda esta experiência, achas que.. qual foi o impacto dela em 

termos pessoais, profissionais na tua pessoa?   



Olha em termos pessoais, quer dizer, comecei ver as coisas de outra forma. É 

porque é assim, a gente tem, a gente pensa que sabe ou que se consegue por 

no lugar do outro, mas a gente não se consegue por no lugar do outro (alguma 

mágoa), por isso eu … estão a ser simpáticas, eu entendo, mas é compreender o 

outro, não é, não se consegue nunca estar no lugar do outro. Por mais que 

digam não consegues, seja em que tipo de situação, tu podes imaginar como é 

que o outro se sente, não é?, agora já consigo perceber, por exemplo, como é 

que, perceber melhor, estás a perceber? quando os doentes dizem alguma coisa 

- ‘que a sonda, a sonda vesical, aquilo tens sempre vontade de urinar, ponto, 

eles dizem e é verdade, é a sensação que tens sempre!, tens de te concentrar 

para não estares sempre e dizer a mesma coisa; se não estiveres a dormir, estás 

sempre a dizer a mesma coisa e isso era uma coisa que eu não, estava sempre a 

dizer ‘tem uma sonda!’, (opa já lhe disse que tem uma sonda e não percebe que 

tem uma sonda!) (risos), porque a gente, às vezes, tem esse comentário mas ele 

não consegue entender que tem uma sonda, porque ele adormeceu sem sonda 

e acorda com aquela impressão, é a sensação de ter vontade de urinar; não 

consegue perceber, estás a ver? Isso é uma coisa que mudou. 

Em relação ao cuidar dos doentes, acho que não mudei muito, porque a gente 

já tinha uma, lá no serviço, temos uma filosofia de trabalhar já de encontro com 

aquilo que eu ia à espera de encontrar!, que eu disse-vos a vós, quando lá 

foram, ‘ai meu rico IPO!’ (risos), pronto já ia de encontro; esse cuidar já ia de 

encontro; a dor a gente já tinha uma preocupação excessiva com a dor e temos, 

sempre, lá no serviço; em relação á monitorização nós, quando sabemos que há 



alterações, os doentes estão sempre monitorizados, nunca são deixados sem 

monitorização. 

Em relação à parte profissional, mudou algumas …mas, o posicionar, se calhar 

valorizo mais o posicionamento, mas gente também já posicionava, estás a 

perceber?, entendo melhor as queixas dos doentes, apesar de a nível de postura 

profissional e de cuidados não mudou muito; não mudou muito mas entendo 

melhor as queixas deles, pronto. Pronto acho que é isso! 

Em termos da tua postura, enquanto doente, perante todas essas 

adversidades em que estiveste, achas que foi uma postura quê? 

Passiva. Foi muito passiva. 

Passividade. Mas essa passividade também te condicionou se calhar, algum 

outro tipo de sentimentos? Pelo que eu percebi, o facto de tu veres e 

debitómetro do oxigénio com as mesmas tubuladuras, de tu sentires que 

tinhas uma taquiarritmia e não eras monitorizada nem te viam a tensão ou a 

frequência cardíaca regularmente, isso causou-te alguma insegurança? 

Claro. Causou-me muita insegurança, tanto que eu, eu agora estou-me a 

lembrar de outra coisa que, a gente vai-se esquecendo não é?, entretanto a 

chefe do serviço, no, nos últimos, não sei se foi no último se foi no penúltimo, 

veio falar comigo ‘então, como é que tinha corrido?’; eu não ia dizer que foi 

mau, não é?, claro que não disse aquelas coisas, o que não dizia isto assim, 

porque ela também  veio perguntar mas não era muito aberta à resposta, 



porque depois eu disse-lhe: ‘olhe realmente eu acho eu é pouco pessoal para os 

doentes que têm, ela não gostou! ficou um pouco zangada comigo, mas depois 

eu comprei-lhe uma florzinha para a Santa e ela ficou melhor, e ela disse, eu 

disse que achava muito pouco pessoal, que há muita gente dependente, porque 

eles tinham, o serviço era grande, principalmente de noite, eu achava que era.. 

era horrível estar só uma pessoa de noite, porque eles não paravam, porque de 

noite eu sentia-os no corredor, quer dizer, até à uma e tal da manhã, estão a 

preparar a medicação, eu estava na cama 3 e só chegavam ao pé de mim à uma 

e meia, tu sentias partir as ampolas, sentias preparar a medicação e depois, 

sentias toda a noite as pessoas a andarem no corredor, estás a ver? Aqueles 

chinelitos deles, que o hospital, aquele hospital é barulho toda a noite, é os da 

roupa que vêm a cantar à uma e meia da manhã, duas da manhã, é as urgências 

que entram, estás a ver? Aquilo há barulho sempre, pessoas que estão 

desorientadas e que ouves, há sempre barulho, não é? e eu disse-lhe que 

achava que era pouco pessoal, para cuidar dos doentes  e tal e ela não gostou, 

ficou um bocado zangadita comigo e disse ‘ah e tal, …’ e eu disse que também 

não achava correcto, já que ela me estava a perguntar e eu vinha-me embora, 

podia dizer. Estou a brincar!! É, é verdade, senti-me mais à-vontade, porque 

sabia que vinha embora, não é? e disse-lhe que também não achava correcto, 

por exemplo, o enfermeiro vinha de manhã, ás sete e meia, trazer o doente, 

vinha com dois doentes, com um auxiliar, duas camas, para o bloco, um auxiliar, 

e a colega que estava na UCI é que tinha de vir cá fora, tomar conta dos doentes 

todos; como é que ela conseguia!? Não havia pessoal também, estás a 



perceber? Há coisas que se calhar, era falta de motivação das pessoas que lá 

trabalham, mas outras também era a impossibilidade, porque não havia 

pessoal. E ela não gostou muito! Mas eu, opa, ela perguntou, se ela não 

perguntasse, eu não dizia nada; vinha-me embora na boa, não dizia nada. Mas 

agora assim não, perguntou e eu não consigo… claro, tive de lhe dizer de forma 

diplomática, para não dizer de outra forma, mas é assim… mas senti-me muito 

insegura! Isso foi outra coisa que .. eu só dizia assim… assustava-me mesmo, 

adormecia sempre com medo, porque depois eu acordava com as arritmias, 

com a taquicardia, porque eu estava a dormir e acordava assim e tinha que me 

concentrar, a ver se não .. para depois não ficar, não entrar… porque depois, se 

eu ficasse mais nervosa aquilo nunca mais parava, não é? e tinha de me 

concentrar e tal e demorava às vezes a passar. Às vezes pensava ‘vou ter que 

chamar alguém’ mês depois lá estava, lá me controlava, lá avaliava eu e, ainda 

ficava pior (risos), não, mas a insegurança é grande.  

Achas que o facto de sermos detentores desses conhecimentos condiciona 

essa insegurança? 

Eu acho que sim, quando mais informação tiveres sobre as coisas, mais 

conhecimentos tiveres sobre as coisas, mais, se veres que as pessoas não te 

cuidam como tu achas que deves ser cuidada, não é?, causa sempre 

insegurança, tu não podes ter medo daquilo que não conheces, não é?, tu nãos 

tens medo daquilo que não conheces, se não conheceres não tens medo; a 

ignorância, às vezes, é uma bênção, como dizem os velhotes! Mas nestas 



situações não é nada uma bênção, não!, estás a perceber?! mas é.. porque se 

nós, eu sabia que ia ter taquiarritmias por causa da insuficiência de potássio, 

aquilo dá uma baixa brutal de potássio, no pós-operatório imediato, porque eu 

fazia 10 ampolas de potássio por dia, eu sabia disso! Sabia que até regular o 

potássio ia ter essas taquiarritmias, mas, opa, o motivo podia despoletar outra 

coisa qualquer, não é?, mas não, eu acho que tem a ver com a insegurança, 

quanto mais sabes, se chegas a um sitio em que achas que não te estão a cuidar 

como é … não é como deve ser!, porque o deve ser é uma coisa… mas como 

devia ser norma ou protocolo do serviço, sentes-te cada vez mais insegura e 

depois falas com as pessoas e o feedback que tu tens delas é que elas também 

nem estão para ai viradas, não é?, elas não te conhecem. 

Na tua opinião, é difícil para um enfermeiro abdicar do papel de enfermeiro e 

assumir na totalidade o papel de doente? 

Não consegues! Não consegues, não consegues assumir o papel de doente total, 

porque tu estás sempre …, porque com os conhecimentos que tu tens tu não 

consegues ser doente, só! Estás a ver? Não consegues despir do papel de 

enfermeiro; estás sempre preocupada: estás a ver o dreno - isto hoje deitou 

mais, estás sempre a ver as características do dreno, as características de coiso.. 

estás sempre preocupada com  a punção, estás sempre, estás sempre 

preocupada com tudo. Tu, a maior parte das pessoas nem está, algumas 

perguntam: ‘ah então…?’, e outras estão perfeitamente nas tintas, eu já não 

perguntava, eu olhava logo para o monitor porque já sabia fazer a leitura, não 



é?, não perguntava nada a ninguém: ‘ah, isto está quase normal’ e eu a ver que 

tinha 130, quer dizer, percebeste? Eu conheço, são aqueles dinamaps azuis! 

(risos) não consegues, tu não consegues tirar, sair desse papel que tu tens! 

Da tua experiência falaste que ficaste num quarto sozinha, até que tinhas 

algum receio se alguma coisa te acontecesse estavas sozinha e, por outro lado, 

inibias-te de tocar à campainha. Sobe a parte da inibição já falámos um 

bocadinho, mas fala-me um bocadinho da experiencia que foi teres estado, 

durante estes dias e no processo de uma intervenção cirúrgica, com alguns 

riscos, como é foi/sentiste passar este período num quarto sozinha?     

Eu não gosto de estar sozinha! Essa é a primeira! E não estou habituada a estar 

sozinha, eu não, nunca estive! Ou muito raramente estou! 

Apesar de eu ter muita gente a visitar-me, havia períodos longos em que eu 

estava sozinha, e quando tu estás com alguém ao lado, sentes que, se não 

estiveres bem, tu podes manifestar-te que o que está ao lado pode transmitir-te 

alguma segurança ou até ajudar-te a pedir ajuda, se for preciso. Claro, tu 

sozinha não! Estás, está bem, dizem ‘ah, privacidade’, tudo bem! Privacidade, 

ninguém teve mais privacidade que eu, com um quartinho de banho só para 

mim e tal. Mas eu também tinha coisas que não podia usufruir delas; o quarto 

de banho, eu não podia ir sozinha. Apesar de que acabei por ir! Mas, estás a 

perceber?, a gente sente-se muito mais segura com outra pessoa ao lado, 

porque tu, se precisares de ajuda o outro também te ajuda, nem que não se 

possa mexer, toca a campainha, agora tu estás sozinha não tens ninguém a 



quem recorrer. Se as pessoas vão poucas vezes ao pé de ti, eu também não 

goste de estar sozinha, também tem a ver comigo, não gosto! Não gosto de 

estar sozinha. 

Se eu te pedisse para me enunciares algumas palavras, adjectivos, 

sentimentos, o que quer que seja, sobre esta experiência o que é que me 

dirias?   

(risos) olha foi um bocadito assustadora aquela parte de não te sentires 

cuidada, a insegurança, o medo, também o medo, tive! Alguma satisfação com 

alguns colegas, que até foram.. até se preocuparam e auxiliares, as auxiliares 

foram porreiras, uma até conhecia já (sorriso), mas … mas foi uma …, o que 

marcou mais foi mesmo a insegurança. Foi uma coisa que ficou mesmo. Não 

estava à espera de me sentir tão insegura! Tão… de ter medo, tu estás á espera 

de entrar num hospital, tens pessoal treinado e de te sentires segura, não é? é o 

sitio onde te devias sentir mais segura, não é? e isso foi coisa que eu raramente 

senti.  

O facto se ser profissional de saúde, achas que isso teve alguma influência na 

forma como foste cuidada? 

Não sei. Não sei, eu também nunca estive assim perto deles. 

O que é que notaste no dia-a-dia: notaste alguma preocupação diferente ou 

sentiste que era exactamente o mesmo, que se não soubessem que eras 

enfermeira teria sido exactamente da mesma forma?   



Não. Eu acho que teria sido exactamente da mesma forma, porque a postura 

deles pareceu-me que era mais ou menos para todos. Não… apesar de alguns 

aparecerem lá e ‘então oh colega, trabalhas aonde e tal?’ mas iam só meter 

conversa, não (não se notou na prestação?) não notei na prestação, não houve 

uma preocupação por eu ser enfermeira, acho que não. Senão havia uma 

preocupação logo no primeiro levante e isso não se passou. As pessoas não se 

preocuparam com isso. Eu acho que é tudo da mesma forma. 

Há pouco frisaste um aspecto e notei na tua cara que sorriste quando falaste 

que era o facto de tu já teres tido conhecimento de alguns auxiliares com 

quem estiveste. Pela tua expressão, compreendi que isso te facilitou de 

alguma forma, o facto de já conheceres algumas pessoas. O que é que achas 

sobre isso?  

É assim, há uma auxiliar que já trabalhou comigo, trabalhou lá no IPO, porque 

aquilo é uma luta, nunca há roupa, nunca…nunca há toalhas, eu tinha as minhas 

mas elas não queriam que eu usasse as minhas, então essa auxiliar, quando 

estava de serviço de manhã, a preocupação dela era escolher a roupinha e ia lá 

pôr-me a roupinha, essa era a vantagem que eu tinha e punha-me sempre 

perto, porque nunca ninguém me ajudou a tomar banho. Eu, por exemplo, uma 

das experiências mais desagradáveis que eu tive foi não conseguir limpar os pés, 

porque é uma coisa que a gente não dá valor nenhum, não é?, porque a ente faz 

isso todos os dias e não valoriza, mas uma pessoa que está ali não consegue 

secar os espaços interdigitais e os pés, é uma coisa horrível, é uma sensação que 



dá mau-estar, pronto. Olha isso foi uma coisa em que mudei, ando sempre… 

nunca me esqueci (risos), a partir daí (risos), já não esquecia: eu umbigos e 

espaços interdigitais, é uma coisa que eu, mete-me confusão, pronto porque 

normalmente são o que as pessoas até cuidam menos, até quando estão em 

casa. Isso eu vou ver sempre que eu na trauma era acusada de ‘não vais ver os 

umbigos!’  e, mas estás a ver, é aquela sensação de tu não teres quem te limpar 

os pés, o simples facto de vestir uma cueca, tu não te podes baixar e ninguém te 

ajudar, por acaso houve uma colega que disse ‘epá, espera aí, eu não estou 

contigo’, ía  a passar, não era a enfermeira que estava comigo, ‘não estejas a 

fazer isso, eu ajudo-te, então não vais fazer isso sozinha e tal’ e ela disse, ‘epá 

não estejas  a fazer isso sozinho, chamas sempre, a gente tá cá e tal’, mas foi a 

única que se manifestou nesse sentido. O simples facto de eu não conseguir 

secar os pés, quando ela lá estava, ela já me limpava os pés, por exemplo, estás 

a perceber? Esteve lá poucas manhãs, mas quando ela lá estava á tarde já me 

levava a roupa e deixava lá na casa de banho, para o outro dia, estás a ver? 

Porque depois não havia toalhas, secas, aqueles paninhos para pôr no chão, ao 

pé do polivan está tudo debaixo dos pés, depois tu, se não tiveres uma coisa 

seca molhavas os chinelos, estás a perceber?, a gente não tem agilidade 

nenhuma, não é?, para vestir e tudo,  mas ela ajudou-me nesse aspecto porque, 

sempre que ela lá estava fazia-me coisas que … a roupa, não é? e os espaços 

interdigitais, por amor de Deus, eu cheguei a casa foi a primeira coisa que eu fiz 

foi lavar os pés e a minha J. secou-me os pés; eu vinha mesmo … é uma coisa 



horrível, é uma sensação indescritível, porque ficas sempre com os pés 

húmidos, parece uma coisa horrível. Mas isso ajudou-me, o ela lá estar. 
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