
Como nos vemos, quem somos! 

 

Falam-me que “anjos são seres espirituais que têm inteligência, emoções e vontades. “ 

Referem igualmente que “velam, protegem, orientam e acompanham”. 

A meu ver há Anjos que são Humanos…que têm inteligência, emoções e vontades! 

Que velam e acompanham o utente na mesa operatória como uma mãe vela pelo seu filho. 

Que lhe garantem que nunca estarão sozinhos! 

Que o protegem de qualquer risco: 

-cuidando que aquele membro fique bem posicionado e confortável; 

-cuidando que aquela “alma”, refiro-me aos olhos, se mantenha integra durante o sono induzido (não fossem os 

olhos o espelho da alma); 

-cuidando que não haja oportunidade para quedas, traumatismos ou erros, antes, durante e após a cirurgia. 

Por tal, penso que há Anjos da guarda e Anjos da guarda! 

Ser Enfermeiro peri-operatório é algo mais que um Anjo da guarda! 

Não temos asas, mas voamos! 

- Quem não voaria quando uma equipa está empenhada em manter uma vida, um ser! 

-Quem não voa, quando aquele homem, aquela mulher, aquela criança depende de ti para respirar, para sorrir 

quando teme, para confiar quando duvida!? 

Não Somos Santos, mas por vezes até parece que fazemos milagres! 

O milagre de manter o “Mundo” complexo e inconfundivelmente belo que é o corpo Humano”! 

Pensam que não? 

Bem…tentem auxiliar o “Criador” na manutenção do bom funcionamento da sua Criação! 

- O Milagre de pôr a sorrir um idoso que de olhos fechados recusa, ao passar na “montanha russa rolante” (transfer, 

para os menos imaginativos) ver o lado de lá da vida quotidiana, habitual e normal que é o Bloco Operatório! 

- O Milagre de ser reconhecidos só pelos seus olhos! Olhos estes, que tentam transmitir confiança, calma, 

serenidade, fé e esperança! Afinal vestidos de verde, de barrete e máscara nos apresentamos na labuta diária, como 

se super-heróis fossemos! 

- O Milagre de com um simples toque, uma mão dada, uma caricia na face, encorajar o caminhar pelo mundo dos 

sonhos (que é a anestesia) e o regressarem da luta pela sobrevivência (que é o pós-operatório imediato); 

- O Milagre de transformar o mais frio e impessoal dos ambientes, num local mais colorido, quente e humano! 

As toucas coloridas dão cor às paredes brancas e frias; 



Os lençóis quentinhos, os dispositivos de aquecimento de fluidos e aquecimento corporal disponibilizados, no antes, 

durante e após a cirurgia, é como uma onda de calor e penetra pela pele até aos ossos; espalhando um conforto sem 

igual, uma sensação comparada ao chegar a casa e ser-se abraçado pelos que mais gostamos. 

Não, não somos “Anjos” nem Santos! 

Mas dia após dia os seres humanos angustiados confiam em nós os seus medos, as suas alegrias, seus sonhos, suas 

vontades, sua fé…sua vida”! 

Não duvidem: 

É tão bom ser Enfermeiro! 

É tão gratificante ser Enfermeiro Peri Operatório! 

É tão bom trabalhar com os “anjos”! 
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