
CONTO 

 

SOU ENFERMEIRA PERIOPERATÓRIA - As histórias que não me ensinaram 

 

 

Encontrei um doente que estava a chorar e quis saber donde vinha- era de longe.  

Se vinha só – perguntei.  

Desde há quinze natais me afirmou.  

Guardei-lhe a roupa desgraçada, lavei-lhe a pele encardida, falou sempre delicado e contou da 

filha longe, do enterro da mulher em França, da casa que vendeu, do apartamento em Pedrógão.  

Fiz-lhe a história, acomodei-o e conversámos.  

Ouvi as críticas: ...há mais gente! ...um não pode levar-te o tempo todo! …também tens de 

receber os da quatro e da sete!  

Respondi: Lá irei! 

Há um percurso desde a chegada à cama, da higiene antes dos lençóis, da apresentação das 

pessoas antes das punções e dos medicamentos. Cumpri as regras com preceito, dos riscos da 

pele, dos hábitos, das alergias, dos consentimentos preenchidos e conhecidos, da patologia em 

causa.  

Não o acompanhava mais ninguém. O perfil débil, a inconsistência das respostas, o medo da 

experiência causava-lhe frio.  

Encontrei um doente que estava a chorar e zangaram-se comigo pela delonga. O mundo das 

regras, dos preceitos e das orientações choca com o padrão da produção e da falta de gente. 

Contradições que me causam dificuldades.  

Calhou-me um viúvo frágil. Careço de cumprir os protocolos com outros dois. Espero que não 

sejam iguais. Deixei o primeiro e apresentei o serviço, integrei os seguintes. Tive sorte, eram 

jovens, cultos e já tinham passado por ambulatórios.  

Hoje calhou-me a enfermaria, noutro dia calha-me a mesa de instrumentação, há dias que faço 

a alta cumprindo aquelas listas aferidas e rigorosas. A importância da rotina, a vantagem de 

estar mais fixo é que automatizo procedimentos e não esqueço tantas sequências. Podemos 

fazer como os pilotos e levar as folhas e ir assinalando os passos dados. Faço isso com um 

pequeno computador que agora me deram.  

O bloco operatório tem inúmeras missões: verificar os materiais, verificar as rampas, certificar 

os aparelhos, confirmar validades, trazer o material das cirurgias, garantir a presença dos 

fármacos, preencher a cirurgia segura. São mais de cem detalhes que transportam conforto e 

confiança e segurança.  

Regresso ao viúvo triste que agora já se recorda porque vem a este ambulatório. Os pés cheiram 

muito, a boca mais ainda. Convenço-o das escovas, do chuveiro e percebo alguma aspereza. 

- Olhe as infeções!  



Muitas vezes não me sinto reconhecida, outras sinto que me empurram, vezes sem conta 

percebo que nem dão sentido ao trabalho que tudo aquilo obriga. Lembro-me da hospedeira a 

cuidar dum títere na última viagem. Cumpria as regras, mas ele não. Por vezes sinto-me a 

hospedeira a tentar levar sem me exasperar, organizar numa narração discreta. Tudo se vai 

cumprindo sem que se note muito.  

Quando os médicos vierem a sequência está em marcha. Também tenho de conviver com os 

muitos feitios, estilos, inquietudes, desrespeito às vezes. Nunca me ensinaram a lidar com um 

troglodita famoso! Vou a tantas formações e esta devo ter esquecido. Não contava com um tipo 

alcoolizado e um médico destemperado.  

Uma das colegas acaba aos gritos com os dois. Acalmo-os como posso.  

Chega o anestesista e ri-se! Parece que é costume este espetáculo. 

Encontrei uma enfermeira que estava a chorar.  

O dia acabou bem com todos a regressarem a casa sem queixas e alimentados e com inquéritos 

e questionários explicados, pensos revistos. 

Encontrei um viúvo contente preocupado com aquela enfermeira que tinha estado a chorar! 

 

Lígia Antunes (Enfermeira – UCA HJLC Anadia) 


