
Transcrição da entrevista (Código: G7) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

PG7/R1.4 – Só houve uma coisa que mudou e mudou mesmo que foi a parte sexual, 

porque a partir do momento em que eu soube daquilo que tinha, na parte psicológica 

houve um bloqueio que eu penso que seja normal e acabou, não conseguia ter relações. 

E ele dizia-me caramba já tens isso há tanto tempo…e aí entravamos em constante 

desacordo…ele teve muita paciência, diminui-se, não havia penetração, de maneira a 

que eu me sentisse mais calma e mais segura. Só com o sangramento antes já não me 

sentia à vontade, a partir do momento em que alguém me diz você tem um cancro no 

útero eu bloqueei e pensei: aqui não entra mais nada a não ser os médicos para o 

tirarem. O que se tornou mais conflituosos inicialmente por ele não perceber o que eu 

sentia mas que calmamente eu lhe fui explicando, ele conseguiu assimilar e 

encontramos um equilíbrio para os dois…em acordo…e ele também nunca foi pessoa 

para insistir…porque não dá nem para o doente nem para o outro… 

 

EG7/P2 – Fora as relações sexuais alguma coisa mudou? 

PG7/R2 – (…) ele não gosta de falar sobre a doença…fecha-se, que eu acho que é pior 

para ele mas é a maneira dele ser…e respeitei-o sempre (…) mais apoio dele 

impossível… 

 

2 – Influência da relação na doença 

 

EG7/P3.15 – Como classifica a influência da relação na doença? 

PG7/R3.15 – Melhorou…fortaleceu…porque há aqueles pequenos gestos diários que 

não ligamos e quando estamos doentes tudo muda…porque qualquer gesto mínimo…é 

um apoio excelente… 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG7/P4.16a – Acha que alguma coisa vai mudar no futuro? 



PG7/R4.16a – Os costumes essencialmente…eu sempre fui muito programada e agora 

vou viver um dia de cada vez…que é assim que a vida tem graça…e uma das nossas 

grandes diferenças é que ele leva tudo com muita calma…não há pressa para nada  

 

EG7/P5.16b – E alem dos costumes? 

PG7/R5.16b – Eu penso que é essencialmente essa parte…a parte das relações sexuais 

vai modificar alguma coisa…mas também como tenho o apoio dele e ele percebe toda 

essa situação penso que conversando com o médico e ele explicando, isto pode 

acontecer, acho que vamos conseguir ultrapassar mais uma fase os dois juntos, acho que 

vou repor a vida sexual e se calhar até melhor.  


