
Transcrição da entrevista (Código: G1) 

 

1 – Comparação entre a fase anterior e posterior da doença 

 

Entrevistadora G1/P1.1a – Enquanto preenchia o questionário já me falou um pouco da 

evolução da sua relação desde a fase anterior ao diagnóstico até à fase posterior. Pretendia que 

agora se volte a centrar nos itens e que me fale das diferenças que ocorreram…no aspecto da 

religião… 

Paciente G1/R1.1a - Eu aproximei-me mais de Deus sem dúvida, mas o meu marido não, está 

zangado, acho que é o termo, mas ele também nunca foi muito ligado à religião… 

 

EG1/P2.1b – O que faz com que entrem em desacordo… 

PG1/R2.1b - Não…porque eu não o pressiono, respeito…não quero…não quero…respeito! 

 

EG1/P3.2 – E ao afecto? 

PG1/R3.2 - O afecto melhorou…ele já era uma pessoa afectuosa e tornou-se mais… 

 

EG1/P4.3 – E a tomada das grandes decisões? 

PG1/R4.3 - Continua a ser em conjunto… Não alterou… 

 

EG1/P5.4 – Nas relações sexuais tinha-me dito que continuam em acordo porque ele percebe-

a mas alteraram os hábitos… 

PG1/R5.4 - Sim….claro, porque eu tenho limitações, dores, e falei com ele e ele 

concordou…portanto…é isso… 

 

EG1/P6.5 – Os costumes… 

PG1/R6.5 - Mantêm-se…os mais importantes não se alteraram…houve outros que se tiveram 

que alterar…Em relação ao pequenino…quem o leva à escola…porque ele dependia de mim. 

 

EG1/P7.6 – Decisões de carreira 

PG1/R7.6 – Sempre…eu apoio-o a ele e ele a mim…falámos… 

 

EG1/P8.8 – Discussões  



PG1/R8.8 - Eu fervo em pouca água…eu discuto muito, falo muito, ele nada…não me dá luta, 

tenta não me irritar, faz de conta que não está a ouvir…O primeiro mês a frequência 

aumentou…mas ele não alinha…está sempre a dizer não te irrites…não te enerves… 

  

EG1/P9.11a) – E actividades de lazer? 

PG1/R9.11a) - Caíram mais sobre ele…primeiro mês…não quero fazer…não vou fazer…eu 

vou morrer…dava-me essas maluquices… 

EG1/P10.11b) – E passear… 

PG1/R10.11b) - Isso não curtamos porque em relação ao pequenino era muito complicado 

acontecer…manteve-se…mantivemos…com muito esforço mas conseguimos…sim. 

 

EG1/P11.12a) – Em termos de conversas estimulantes…esteve-me a dizer que sentia falta de 

falar mais com ele… 

PG1/R11.12a) - Sim ele é uma pessoa que não fala assim muito. Ele agora fala mais, mas 

agora também não temos… 

EG1/P12.12b) – Um assunto que a estimule? 

PG1/R12.12b) - Sim! Não, também não há…por enquanto. 

 

EG1/P13.13 – Continuam a trabalhar juntos nos mesmos projectos? 

PG1/R13.13 – Continuamos…espero bem que por muitos anos! 

 

EG1/P14.14 – Discutem calmamente os assuntos? 

PG1/R14.14 - Discutimos sim…embora eu levante mais o tom de voz…mas de modo geral… 

 

2 – Influência da relação na doença 

 

EG1/P15.15a) – Relativamente à influência que a doença teve na vossa relação, como 

descreve essa influência? 

PG1/R15.15a) - Aproximou-nos mais…muito mais…não sei explicar muito bem..mas neste 

momento estamos os dois muito sofridos…se é este o termo, não sei…estamos mais próximos 

mas ainda há aqui muitas incertezas…que ele diz que não quer pensar…tudo bem…mas eu já 

não consigo pensar bem assim…há dias em que penso como ele…há outros que seja o que 

Deus quiser… 

EG1/P16.15b) – A relação influenciou a vivência da doença? 



PG1/R16.15b) - Sim, se fosse o contrário iria ficar triste…não só em questões que tem a ver 

com doença…e realmente nesta altura, se isto não tivesse acontecido…não estávamos a fazer 

nada um com o outro… 

EG1/P17/15c) – Sentiu-se apoiada? 

PG1/R17/15c) - E de que maneira…nós temos um filho de 6 anos…e era ele que incentivava 

e puxava, porque havia dias que eu não tinha vontade de sair de casa. O saldo é positivo… 

 

 

3 – Perspectivas futuras  

 

EG1/P18.16a) – Agora queria que voltasse a estes tópicos…acha que as coisas se vão alterar 

depois da cirurgia? 

PG1/R18.16a) - Eu acho que nada vai ser igual…nem para mim nem para ele…para toda a 

gente que nos rodeia….mas se continuar a ter o apoio que tive até agora…acho que vou 

conseguir ultrapassar…a minha vida e a dele mudou…mas eu penso que foi para 

melhor…pode parecer um bocadinho estúpido mudar para melhor com uma a doença…mas 

mudou…sem dúvida…porque a gente às vezes passa uma vida estúpida apesar de estar quase 

um dia inteiro com uma pessoa do nosso lado…não ligamos a certas coisas…não 

valorizamos…e portanto um gesto uma palavra…ele sempre o fez…mas eu acho que vou 

passar a valorizar isso…acho que ganhei ali um amigo já o tinha mas descobri ao fim de dez 

anos… 

EG1/P19.16b) – Olhando para estes itens acha que algum se vai alterar especialmente? 

PG1/R19.16b) - Eu acho que todos eles se vão alterando…é impossível não alterar…mas 

acho que se vão alterar positivamente.  

EG1/P19.16c) – Acredita que vai haver mais acordo entre ambos? 

PG1/R19.16c) - Eu penso que sim…vai haver mais acordo…eu acho que ele vai falar 

mais…demonstrações de afecto ele já era…porque isto faz-nos pensar duas vezes. Neste caso, 

eu já as sinto e são positivas…agora aqui ele vem-me ver e já fala mais um bocadinho…ele 

comunica mais…agora há coisas que ele tem de falar…ficou como encarregado de educação 

do meu filho…coisa que antes não era capaz…agora vai e fala… 

EG1/P20.16d) – Nota evolução? 

PG1/R20.16d) - Noto e estou à espera que a gente, os dois, os 3 cresça neste caso, porque o 

pequenino está numa fase muito complicada, acho que está zangado, chora todos os dias, e 

agora a reacção é a agressividade, dá pontapés ao avô, ao pai, agora viu-me e já não chora… 


