
Transcrição da entrevista (Código: G11) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

PG11/R1.1a – Na religião relativamente a mim não mudou absolutamente nada, 

relativamente a ele diz: se há Deus porque é que ele te deu essas coisas sabendo que tu 

não mereces? 

EG11/P2.1b – Mas continuam sem se desentender relativamente à religião? 

PG11/R2.1b – Sim, exacto.  

 

EG11/P3.2 – O afecto…tinha-me dito que aumentou? 

PG11/R3.2 – Sim…mas há alturas que andamos mais nervosas também por causa do 

trabalho…é capaz de afastar um bocadinho, mas depois há aquele reaproximação…mas 

chega-se a acordo e consegue-se conjugar… 

 

EG11/P4.5 – Costumes… 

PG11/R4.5 – Eu isolei-me um bocadinho mais…e agora não, eu já gostava mais de 

ficar sozinha em casa…e ele nunca se manifestou, eu é que dizia a ele…não ando aqui 

para mostrar a ninguém que estou doente, deixa-me sossegada vai tu que eu não me 

importo, e ele nunca foi contra a minha opinião.  

 

EG11/P5.6a – E nas decisões de carreira? 

PG11/R5.6a – Eu estou em desacordo ele reformar-se…mas ele está pensar deixar de 

trabalhar… 

EG11/P6.6b –Acha que a sua doença influenciou essa decisão? 

PG11/R6.6b – Em parte sim, para me dar mais assistência, mas eu não estou muito de 

acordo.  

 

EG11/P7.8 – Com que frequência discutem agora? 

PG11/R7.8 – Tem dias, mas é muito raro, com a doença não aumentou, pode haver uns 

dias mais nervosos, mas haver aquela zaragata a ponto de olha assim, olha assado isso 

não. 

 

EG11/P8.10 – E enervarem-se? 



PG11/R8.10 – Às vezes um bocadinho…entramos em desacordo, mas acho que 

também será olhando à situação que se vive… 

 

EG11/P9.11 – Fazem mais actividades juntos? 

PG11/R9.11 – Depois da minha doença não…agora tem saído mais ele sozinho… 

 

EG11/P10.12 – Agora conversam mais ou menos? 

PG11/R10.12 – Depende. Tem dias que dá melhor para conversar porque estou mais 

calma e aceito melhor as coisas. Depois, há dias que só de olhar para ele irrito-me. 

 

EG11/P11.14 – Com que frequência discutem calmamente um assunto? 

 

2 – Influência da relação na doença 

 

EG11/P12.15 – Como classifica o apoio que o marido lhe tem dado na doença. 

PG11/R12.15 – Eu acho que o meu marido não encarou a realidade até eu ser operada, 

porque nunca pensou na gravidade do assunto, na minha opinião…porque ele ontem 

disse nunca pensei que isto fosse tão grave…apoiou-me mas não encarou a gravidade da 

situação, agora noto-o mais meigo… 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG11/P13.16 – E futuramente, vai mudar alguma? 

PG11/R13.16 – Eu acho que não…talvez nos irá ainda unir mais…já é um casamento 

de 34 anos… 


