
Transcrição da entrevista (Código: G5) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

PG5/R1.1 – Sobre a religião somos ambos religiosos e praticamos, e os aspectos da 

interrupção médica da gravidez afectou-nos porque foi contra os nossos princípios mas 

acho que tomamos a decisão acertada e em acordo. 

 

PG5/R2.2 – A demonstração de afecto faz-se a cada momento…ele tem muito sentido 

de humor e eu também, brincamos e manteve-se…aliás houve mais demonstrações, 

mais união…serviu um bocadinho para nos juntar mais 

 

PG5/R3.3 – Na tomada das grandes decisões…tudo o que decidimos é em 

conjunto…telefonamo-nos várias vezes ao dia…quer em relação aos garotos quer em 

relação a fins-de-semana, festas ou aniversários… 

 

PG5/R4.4 – As relações sexuais também se mantiveram…duas a três vezes por 

semana…em acordo…normais, carinhosas, afectuosas… 

 

PG5/R5.5a – Sobre os costumes…temos uma vida social agitada…vários grupos de 

amigos…passamos férias juntos, fazer visitas… 

 

EG5/P6.5b – E são comuns? 

PG5/R6.5b – Sim…uns amigos, outros familiares…mantêm-se os costumes, os afectos 

estreitos… 

 

PG5/R7.6 – Decisões de carreira…agora não temos nenhuma…quando foi para eu por 

baixa ficamos em acordo… 

 

PG5/R8.7 – Com que frequência falamos em terminar a relação…é tudo na base da 

brincadeira… 

 



PG5/R9.8 – Discutimos o normal…as tarefas diárias…têm que ser muito 

controladas…porque ele acomoda-se…é uma discussão calma e conseguimos controlar-

nos… 

 

EG5/P10.11 – Continuam a partilhar os mesmos interesses? 

PG5/R10.11 – Continuamos…os hobbies…ele é geólogo e eu professora…gostamos os 

dois muitos de música…ele é maestro da banda, eu executo, a Mariana também, e 

houve um concerto depois do diagnóstico e as pessoas ficaram surpreendidas por me 

verem com um sorriso na boca…e é para continuar…agora estou apenas dispensada dos 

ensaios…temporariamente… 

 

EG5/P11.12 – Com que frequência têm conversas estimulantes? 

PG5/R11.12 – Não podem ser quantificáveis…mas frequentemente…semanal…e 

continuamos a falar de assuntos relacionados com a nossa vida sexual, familiar. 

 

EG5/P12.13 – E têm projectos juntos? 

PG5/R12.13 – Sim…agora já somos cotas…já vivemos mais de metade da vida e não 

estamos preparados para o avanço em relação aos namoros dos miúdos… 

 

2 – Influência da relação na doença 

 

EG5/P13.15 – Agora gostava que pensasse na influência da relação na doença… 

PG5/R13.15 – Tenho tido muito apoio…todo o apoio…tem sido essencial…é muito na 

troca…mas sempre com o jogo de sedução…troca de olhares… 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG5/P14.16a – Peço que se baseie nos itens e que me diga como é que a relação ficará 

daqui para a frente? 

PG5/R14.16a – Vou tentar ter uma postura mais calma…sou muito impulsiva…e isso 

atrapalha a relação…começo a ver a vida de outra forma…conhecer-me a mim e a ele… 

 

EG5/P15.16b – E alguma coisa vai mudar destes itens? 

 



PG5/R16b – Talvez o afecto…aumentou e futuramente também… 

 


