
Transcrição da entrevista (Código: G12) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

PG12/R1.1 – Quase nunca íamos à missa e a partir de então comecei a arranjar tempo 

para ir à missa…ele não diz nada…ele não vai porque o trabalho não lhe permite 

tanto…mas sempre de acordo. 

 

PG12/R2.2 – O afecto está a 100%. Eramos muito diferentes e eu sentia falta desta 

parte que ele está a demonstrar agora…muito mais afectuoso, deve ser derivado à 

doença, é 100% em tudo…até com o filho. 

 

PG12/R3.4 – Desde que soube da doença nunca mais fizemos amor, e falamos do 

assunto e foi ele próprio que quis, não quero que te sintas mal, e decidimos que não 

fazíamos até estar em condições.  

 

EG12/P4.6 – Relativamente às decisões de carreira. 

PG12/R4.6 – Aí estamos um bocadinho em desacordo, porque ele achou que eu devia 

trabalhar menos, só fazia os almoços e à noite ia para casa, não era muito do meu 

acordo porque estava a sacrificar as minhas colegas…e agora não sei ele ontem disse: 

não voltas a pôr lá mais os pés! Mas logo se vê o que se arranja . 

 

EG12/P5.8 e 10 – Relativamente às discussões, a enervarem-se um ao outro… 

PG12/R5.8 – Nunca mais discutimos com nada…dantes discutíamos até porque temos 

uma casa a fazer na terra e as ideias eram totalmente desiguais e eu cedia quase sempre 

e agora é ele que cede sempre. 

 

EG12/P6.11 – Relativamente às actividades que fazem juntos? 

PG12/R6.11 – Se eu disser vamos a um sítio, ele nunca põe a hipótese de não 

ir….agora muito mais que antes…agora participa em tudo.  

 

EG12/P7.12 – Conversam menos ou mais? 



PG12/R7.12 – Conversamos mais, mesmo por telefone, quatro a cinco vezes ao 

dia…nem tanto sobre a doença porque tentamos esquecer um bocadinho para não fazer 

mal, sobre a nossa vida. 

 

2 – Influência da relação na doença 

 

EG12/P8.15 – Descreva-me o apoio que ele lhe tem dado na doença. 

PG12/R8.15 – É uma relação a 100%, é aquilo que todas as mulheres querem quando se 

sentem doentes e quando não se sentem também. Era este tipo de relação que desejava 

antes de estar doente. 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG12/P9.16 – E futuramente acha que alguma destas questões vai mudar? 

PG12/R9.16 – Não sei…relativamente à afectividade um com o outro vai continuar a 

ser como está a ser agora…ele é outra pessoa…acredito que isto serviu para a gente 

parar e pensar…ele não nos fazia muita companhia…acredito que vai continuar como 

está. 

 


