
Transcrição da entrevista (Código: G2) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

Entrevistadora G2/P1 - Agora pedia que baseada nos mesmos itens fizesse a 

comparação entre a fase anterior à doença e a fase posterior, que me falasse um 

bocadinho sobre cada um deles e se existiram diferenças ou não… 

Paciente G2/R1.1a - Na religião é assunto que não debatemos muito, não falamos 

muito… 

 

EG2/P2.1b - Mas estão de acordo… 

PG2/R2.1b - Eu sou católica não praticante e ele pronto não é…não é aquela pessoa 

que fale ou discuta… 

 

EG2/P3.1c - E relativamente à sua fé notou diferença? 

PG2/R3.1c – Não…mais ou menos…está na mesma 

 

EG2/P4.1d - E a dele igual? 

PG2/R4.1d – Sim…não somos muito crentes… 

 

PG2/R5.2 - Nas demonstrações de afecto continua a mesma coisa…não houve mudança 

nenhuma…até porque ele é muito positivo…muito para cima… 

 

PG2/R6.3 - Nas tomadas das grandes decisões estamos sempre em acordo…geralmente 

eu tenho até a palavra mais preponderante que a dele… 

 

PG2/R7.6 - Nas decisões da carreira…Ele sempre me incentivou a estudar mais…a 

ir…eu é que fiz, acabou e chegou…mas tive sempre a parte dele a dizer porque é que 

não vais fazer, porque é que não vais estudar, devias ter feito mais…pronto. 

 

PG2/R8.7 - Terminar a relação nunca pus a hipótese… 

 

PG2/R9.8a - Discutir…nunca discutimos. 

 



PG2/R10.9 - Não estamos arrependidos de ter iniciado a relação …nunca me passou 

pela cabeça… 

 

PG2/R11.10 - Quando vocês se enervam um ao outro…também não… 

 

PG2/R12.11a - Os mesmos interesses sim…de ir à praia, de sair, de ver futebol… 

EG2/P13.11b - Acompanham-se sempre… 

PG2/R13.11b - Eu quero ir a um lado e ele nunca diz que não e vice-versa, tentamos 

sempre conjugar as coisas. 

 

PG2/R14.12 - Conversas pronto…falamos uma, duas, três vezes, mais por mês…uma 

vez por dia não porque também acho que era demais ter tantas conversas interessantes. 

 

PG2/R15.13 - Nos projectos que se fazem são sempre comuns…não há nada que eu 

faça ou que ele não faça que não discutimos antes como comprar um carro ou uma casa, 

ou mesmo para a filha, ou isto ou aquilo… 

 

PG2/R16.8b - E discutir, discutir…discutimos às vezes…acho que é o normal… 

EG2/P16.8c - A doença veio agravar ou modificar… 

PG2/R16.8c - Não, não, antes pelo contrário, mais apoio dele, mais para cima, tudo… 

 

EG2/P17 - Há aqui algum item que gostasse de salientar pelo facto e ter havido uma 

mudança com a doença… 

PG2/R17 - Não… 

 

EG2/P18.5 – E em termos de costumes? 

PG2/R18.5 - Não 

 

EG2/P19.4a - E em termos das relações sexuais… 

PG2/R19.4a - Até à data da operação normal como era antes… 

EG2/P19.4b - Sem alterações? Em termos de dores…há algumas pessoas… 

PG2/R19.4b - Não…nunca senti dores…não…não… 

 

2 – Influência da relação na doença 



 

EG2/P20.15a - Até agora estivemos a falar sobre a influência da doença na relação 

agora gostava que pensasse na influência da relação que tem com o seu marido na 

doença…(silêncio)…Se não fosse casada como acha que seria? 

PG2/R20.15a - Não faço a mínima ideia…como ia reagir…não só o meu marido como 

a minha filha… 

EG2/P21.15b - Como classifica a ajuda do marido ou apoio? 

PG2/R21.15b - Tem sido cinco estrelas e a dela também…apesar dele não gostar de 

falar sobre o assunto…eu não, sou mais massacradora…ele é mais ponderado…mais 

calmo… 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG2/P22.16 - E agora deixando de falar um bocadinho no passado e passando a falar 

no futuro, olhando para estes itens há algum que ache que se vai alterar daqui para a 

frente? 

PG2/R22.16 - Agora sinceramente não…destes itens aqui nada me preocupa…são 

coisas que não me fazem pensar como será ou não…acho que vai continuar tudo na 

mesma…só o tempo o dirá… 


