
Transcrição da entrevista (Código: G4) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

EG4/P1 – Relativamente à religião mudou alguma coisa com a doença?  

PG4/R1 – Não mudou nada pelo contrário aconchegou-nos mais… 

 

EG4/P2.2 – Demonstração de afectos? 

PG4/R2.2 – Muitas…muito mesmo…não houve nada que…aproximou-nos mais… 

 

EG4/P3.3 – Tomada das grandes decisões 

PG4/R3.3 – Sempre de acordo  

 

EG4/P4.4 – Relações sexuais  

PG4/R4.4 – Depende da altura e depende…a gente respeita um ao outro  

 

EG4/P5.5 – Aos costumes…aquilo que acham apropriado… 

PG4/R5.5 – Sempre em acordo 

 

EG4/P6.6 – Decisões de carreira  

PG4/R6.6 – Também 

 

EG4/P7.7 – Frequência com que discutem terminar a relação 

PG4/R7.7 – Nunca discutimos esse assunto… 

 

EG4/P8.8 – Frequência de discussões… 

PG4/R8.8 – Nunca  

 

EG4/P9.9 – Alguma vez se sentiu arrependida de ter iniciado esta relação? 

PG4/R9.9 – Nunca…a doença parece que nos aproximou ainda mais. 

 

EG4/P10.10 – Relativamente ao enervarem-se um ao outro? 

PG4/R10.10 – Às vezes acontece…mas a gente passa um pano por cima  

 



EG4/P11.11 – Partilham os mesmos interesses? 

PG4/R11.11 – Sempre…mesmo depois da doença… 

 

EG4/P12.12 – Têm conversas estimulantes que agradam aos dois? 

PG4/R12.12 – Sim…não são constantes mas sim… 

 

EG4/P13.13 – Com que frequência trabalham juntos no mesmo projecto? 

PG4/R13.13 – O nosso projecto é a saúde…mas trabalhamos juntos e apoiamo-nos um 

ao outro. 

 

EG4/P14.14 – Com que frequência conversam calmamente um assunto? 

PG4/R14.14 – Uma duas a três vezes por dia conversamos calmamente…sobre as 

nossas vidas, filhos, sobre a nossa situação… 

 

2 – Influência da relação na doença 

 

EG4/P15.15 – Agora pedia que se centrasse na influência da relação na doença, como 

considera que o marido a apoiou na doença…  

PG4/R15.15 – Se não o tivesse seria muito pior…não tinha o apoio todos os dias, 

noites, naqueles momentos mais triste…um apoio que foi muito importante para mim e 

é! 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG4/P16.16a – Agora gostava que se centrasse no futuro…há algum item do 

questionário que ache que vai mudar no futuro? 

PG4/R16.16a – Eu não sei…o futuro o dirá…penso que o futuro só a Deus pertence… 

EG4/P17.16b – Há alguma coisa que a preocupe? 

PG4/R17.16b – O meu filho… 

EG4/P18.16c – E na relação…alguma coisa vai mudar? 

PG4/R18.16c – Não… 

 


