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 ANEXO 1. Dimensões de Análise Vera 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕ
ES DE 
ANALISE 

Lembranças  Gestaão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

 

 

 

VERA 

“Também os meus amigos habituaram-
se a passar bastante tempo em minha 
casa por ser um sitio em que as pessoas 
se habituam a ir, muita gente, muitas 
crianças” 

“Lembro me que toda a vida cresci 
rodeada destes familiares e primos da 
minha idade e esses primos passavam ca 
muito tempo e brincavam à vontade e 
sem limitações quer de espaço quer de 
tempo com pessoas da minha idade 
embora tivessemos regras talvez por 
sermos uma família grande com muita 
convivência foram mais fáceis de 
adquirir porque os meus primos mais 
velhos iam transmitindo aos mais novos 
essas regras” 

Embora pudéssemos brincar à vontade e 
no jardim também tínhamos noção que 
havia coisas para cumprir e horas de 
jantar eram horas de jantar, banhos 
eram banhos e por isso a nível de regras 
familiares nunca também houve duvidas 
e isso fazia com que as rotinhas fossem 
normalmente naturais 

 

“A nível da relação com 
a saúde na nossa 
infância e antes de 
surgirem os problemas 
de saúde da minha mãe, 
so me recordo das idas 
normais ao medico e dos 
exames de rotina, não 
me recordo nada 
preocupante, algumas 
gripes, algumas coisa 
mas nada demais e 
sempre ate os meus pais 
foram sempre foram 
pessoas bastante 
descontraidad talvez por 
termos crescido assim à 
vontade e  com muita 
gente.” 

“eu recordo-me, por 
exemplo,  de fazer os 
trabalhos de casa aos pés da 
cama da minha mãe, porque 
chegava a casa e para poder 
fazer companhia ia para o 
quarto da minha mãe e 
sentava me num canto 
sossegada a fazer os 
trabalhos de casa.” 

“Claro que nos custou mas eu 
acho que a maneira como 
tudo foi encarado com a 
naturalidade que era possível 
face à situação também 
ajudou a que nos próprios 
fossemos interiorizando o 
que se tava a passar e como 
vimos o desenrolar da doença 
acabamos por mais tarde não 
ficar tão impressionados com 
o que aconteceu” 

quer a nossa familia que estava próxima quer quem 
não estava tivemos todo o apoio para que a nossa 
vida decorresse o mais natural possível e o meu 
próprio pai e a minha própria mãe tentaram fazer 
com que a coisa fosse o mais leve para nos possível 
que nos continuássemos a divertir e a brincar e 
sempre que pudéssemos estar próximos da minha 
mãe távamos.   
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Fase de tratamento  Morte e quotidiano  Gestão futura de saúde  

“Claro que a doença teve algum 
impacto na vida familiar ate 
porque sendo uma doença 
prolongada a minha mãe teve 
fases em que teve internada no 
hospital mas também teve 
muitas fases em que estava em 
casa e principalmente quando 
estava em casa, a vida familiar 
estava bastante alterada porque 
a minha mãe tinha que estar 
com apioio medico e com uma 
enfermeira 24 horas por dia o 
que fe com que um 
automativca/ um dos quartos 
virasse quase quarto de 
hospital” 

“optaram por te-la em casa o 
maior tempo possível não so 
para a minha mãe se sentir 
melhos mas também para estar 
próxima de nós sem nós termos 
que estar sempre enfiados num 
quarto de hospital” 

lembro me de estar a brincar no jardim 
com uma prima minha e o meu pai ir a 
casa chamar-me a mim e ao meu 
irmão, contar-nos e eu chorei tudo  que 
tinha a chorar nessa altura, e passado 
uma hora ou duas quando o meu pai 
chegou a casa e disse que a minha mãe 
já tinha morrido, eu já não chorei 
porque já para mim o luto tinha feito e 
tinha sido feito na altura em que o meu 
pai disse que a minha mãe ia morrer 
porque eu também não a vi 

nos tivemos um grande apoio de toda a 
nossa familia como é obvio, toda a 
gente que estava à nossa volta, e os 
nossos amigos que tinham apoiado até 
então, o apoio continuou e eu posso 
dizer que, ainda hoje continua 

“ajudo muito o meu pai e  algumas das 
tarefas que inicialmente o meu pai teve 
que ter sozinho, porque nós nem sequer 
tínhamos idade, mas à medida que os 
anos foram passando eu fui assumindo 
muitas dessas tarefas, o meu irmão 
algumas mas não tantas, e continuamos 
sempre com o apoio dos nossos 
primos, e dos nossos tios que vivem 
todos ao nosso lado 

“A nível da dinâmica familiar, eu acho 
que o meu pai tentou que voltasse tudo 
à normalidade e que estabilizasse tudo 
e tentou assumir um bocadinho as 
funções de pai e de mãe, a meu ver de 
uma maneira bem sucedida e a 
acompanhar-nos claro” 

“eu não considero que vivamos 
angustiados e com a reocupação de 
estarmos doentes nem que nos 
tenhamos tornado hipocondríacos, nem 
nada assim exagerado, acho que temos 
as precauções necessárias e que o meu 
pai, se calhar, se tornou sim um 
bocadinho mais, preocupado 
connosco” 

“Em relação ao futuro acho vai 
continuar a ser um bocadinho assim, 
vamos ter os cuidados necessários, nas 
idas ao médico necessárias e mantemos 
contacto com algum pessoal médico 
que acompanhou a minha mãe e, que 
também gosta de estar a par das coisas” 

“claro que o meu pai é bastante 
preocupado connosco e a nível das 
constipações e das doenças é um 
bocadinho pai galinha, o que se pode 
chamar um pai galinha” 
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Dimensões de Análise Mariana 

 

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestaão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

Mariana  “Estudávamos, o meu pai e a minha mãe trabalhavam, e 
as viagens, fazíamos tudo normal. Tivemos aqui mais em 
conta os sítios que escolhíamos com o aparecimento da 
doença. Mas de resto…” 

 

Sim, sim. Tínhamos uma hora de jantar e tínhamos 
tarefas, não muitas. Mas no geral era quase a minha mãe 
e o meu pai que faziam tudo porque a minha mãe ainda 

estudava. 

 

Sim, eu e a minha irmã íamos ao médico 
frequentemente, e dentistas e isso tudo, e a 
minha mãe e o meu pai eu não ia ao 
médico com eles mas acho que eles 
costumavam ir ao medico frequentemente. 

“a minha mãe era 
enfermeira no hospital 
Santa Maria..” 

Sim, eu e a minha irmã íamos ao médico 
frequentemente, e dentistas e isso tudo, e a 
minha mãe e o meu pai eu não ia ao 
médico com eles mas acho que eles 
costumavam ir ao medico frequentemente. 

 

“Foi, foi com o aparecimento de uma ferida, 
um corte num sinal e depois começou a gerar 
dores e isso e a minha mãe decidiu ir ao 
médico e foi aí que descobriu.” 

 

“Alguns, retraíram-se um bocado e outros 
decidiram apoiar, começara a ser mais 
presentes.”  

“eu cheguei a ir fazer com 
ela a quimioterapia, mas de 
resto quando teve internada 
quase todos os dias iamos 
ve-la mas estivemos muito 
tempo sem vr o meu pai 
porque ele passava muito 
tempo com ela” 
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 Fase de 
tratamento 

Morte e quotidiano  Gestão de saúde (pós 
vivência da doença e 
morte) 

 “quando fazia a 
quimioterapia estava 
muito cansada e um 
bocado mais 
abatida” 

“eu e a minha irmã 
só tivemos a noção 
da doença quando 
foi internada, 
pensamos sempre 
que tinha cura” 

As recaída foram 
sempre muito 
maiores que as 
melhorias.as 
melhorias eram 
poucas, era por 
exemplo uma noticia 
boa mas depois 
passado um dia duas 
ou três coisas já 
tinham piorado.As 
recaídas eram muito 
maiores e notavam-s 
muito mais. 

“teve imenso apoio 
dos médicos, porque 
teve que alterar 
muita coisa na 
alimentação, mais a 
medicação às horas 
da refeição, isto m 
casa. 

“quando cheguei a casa já 
estava tudo vstido de 
preto para ir para o 
funeral ou velório.” 

“estiveram todos 
presentes mas depois 
afastaram-se” 

“da parte do meu pai 
estamos todos muito bem, 
da parte da minha mãe 
afastaram-se consideram 
que da familia deles sou 
eu e a minha irmã, o meu 
pai, não. Dizm que não 
faz parte da família e eu e 
a minha irmã afastámo-
nos. 

“nunca me dei muito bem 
com o meu pai, tivemos 
que aprender a viver os 
três juntos.” 

“as tarefas são divididas 
até porque o meu pai 
agora tem namorada e 
mudámos para casa dela” 

“Comecei a dar-me muto bem 
com o meu pai e dou-me 
muito bem com a namorada 
dele.. e as tarefas mantém-se” 

“os meus vizinhos sempre se 
deram muito bem com a 
minha mãe perguntam sempre 
se precisamos de alguma 
coisa.”  

“começámos a ter muito 
mais preocupações com o 
sol, às saídas, à maneira 
de estar e a alimentação” 

“acho que toda a gente 
deve ter preocupação, mas 
tendo em conta o que 
aconteceu devemos ter 
mais que as outras 
pessoas” 
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 Dimensões de Análise Alexandra

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

Alexandra  “Eu dava-me muito com a minha irmã 
que é mais velha que eu, estava 
sempre atrás dela o que para ela era 
chato” 

“tenho algumas más lembranças com 
a minha mãe, e dava-me muito bem 
com o meu pai” 

“Nós viajávamos muito quando era 
miuda, segundo o que a minha mãe 
me diz, eu não me lembro muito, mas 
como sou de Lisboa e a minha família 
da Margem Sul íamos muitas vezes 
para lá, fins de semana, almoços e 
jantaradas. 

“o meu pai chegava mais cedo a casa 
e preparava o jantar…” 

 

“na altura não se falava de 
colestrol e como não havia 
antecedentes familiares…” 

“ foi uma historia que me 
contaram, e eu nunca mais 
perguntei à minha irmã se tinha 
sido verdade ou não” 

“ sentiu uma dor no braço, e  
cancro do pulmão já tinha 
alastrado para o resto do corpo e 
surgiu a ida ao medico com a 
dor no braço. A minha irmã ate 
me contou que o meu pai 
quando era miúdo tinha caído 
duma arvore e se tinha aleijado. 
“ 

“na altura enquanto o meu pai 
esteve doente, tivemos bastante 
apoio da família, amigos, 
colegas de trabalho, tivemos 
bastante apoio, tivemos!” 

“a única coisa que me recordo 
foi do meu tio que estava na 
Austrália ter vindo cá, acredito 
que tenha sido um choque para 
a família mas não tenho noção 
porque não me contaram toda a 
verdade.” 

“houve muito stress e nervos, 
mas a minha mae sempre 
aopiou o meu pai, as coisas 
tiveram qu ser diferentes.” 

“os convívios passaram a ser na 
nossa casa para o meu pai estar 
mais confortável” 
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Fase de tratamento  Morte e alteração do 
quotidiano 

Gestão de saúde pós 
vivência com doença e 
morte 

“o trabalho em asa foi mais 
dividido e mais complicado 
porque se gastou muito dinheiro 
em medicamentos” 

“recordo me d’ir ver o meu pai 
sempre com ar muito sereno e 
agora olhando as coisas, sei lá 
com um ar de quem não me 
fosse ver crescer. Lembro-me 
de ter ido visitar o meu pai ao 
hospital principalmente uma vez 
, já na fase terminal da doença 
que eu usava o cabelo 
apanhado.. ah! E era sempre ele 
que me escovava o cabelo e me 
penteva e lembro-me que levei 
o cabelo solto, e desde aí que 
levo o cabelo solto e dele olhar 
para mim e mexer-me no cabelo 
e de olhar para mim como quem 
tinha gostado” 

 

“sempre odeei ir a hospitais 
principalmente desde essa 
altura.” 

“lembro me que tínhamos na 
cozinha uma lista de 
medicamentos que o meu pai 
tinha k tomar, o dia inteiro 
mesmo, foi muito muito muito 
medicamento” 

 

 

“o meu pai estava muito mal nesse dia , 
a minha vizinha foi me buscar a casa 
para eu ir jantar com ela para não estar 
naquele ambient e eu ouvi da casa da 
minha vizinha um berro da minha mae 
e fui a correr para casa e lembro me 
que desmaiei” 

“ na altura as pessoas continuaram 
todas a apoiar, ate pouco tempo depois, 
e ate pouco tempo depois afastaram-se, 
da família,  colegas de trabalho, acho 
que devido à própria família se ter 
afastado, a minha mãe ficou uma 
pessoa muito transtornada e muito mal 
psicologicamente e foi muito dificil 
lidar com isso, e ela própria afastou-se” 

“era o meu pai que me levava a escola 
e a minha mae pediu a um colega de 
trabalho, mas ele negou” 

“foi a ama que me deu mais apoio” 

“ as tarefas agora são mesmo todas 
divididas, entre mim e a minha mãe.”  

“ a iminha mãe entretanto tem novos 
amigos, outras senhoras viúvas. Tem 
um negocio , uma papelaria e da-se 
com essas pessoas, uma forma de 
renascer na vida” 

 

“ eu sei que deveria dizer que sim, mas 
a reposta é não. Penso muito nas coisas 
mas não tenho cuidados.” 

“nunca mais tive medico de faimilia” 

“ acho que preciso ter mais cuidados 
com a saúde, quero mesmo ter cuidado 
comigo!” 

 

“não quero que me aconteça o 
mesmo!” 
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 Dimensões análise Rita

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

Rita 

“o meu pai ia sempre a casa 
almoçar, o meu pai brincava 
bastante comigo, era mais a 
minha mãe porque tinha mais 
tempo, mas brincávamos 
bastante, viajávamos bastante, 
ajudavam-me na escola” 

 

“Gostávamos muito de passear 
principalmente ao pé o Tejo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Havia bastantes, 
bastante preocupação. 
Nós fazíamos exames 
todos os anos para ter a 
certeza que estava tudo 
bem” 

“ a minh familia tem um 
grande historial de 
cancro, não só de fígado 
que foi o caso do meu 
pai, mas também no 
cérebro, senao me 
engano,  a minha avó 
morreu daí, de resto é 
principalmente pulmões 
e fígado, por isso temos 
bastante cuidado”  

“ Uma vez o meu pai foi 
fazer analises o médico 
chamou-o a dizer que havia 
alguma coisa de errado, e 
ele foi fazer mais exames 
então perceberam que tinha 
alguma de grave que já não 
dava para cuidar em si, dava 
para tentar” 

“ a minha mãe ficou 
completamente em choque, 
ela tentava não mostrar mas 
ficou tristíssima” 

“a minha ame começou a 
fazer muito mais as coisas, o 
meu pai deixou de tentar 
ajudar nas tarefas e 
começámos a ir muito mais 
ao medico porque o meu pai 
precisou de ir muitas vezes 
fazer analises e tratamento, 
e o ambiente ficou muito 
mais pesado.” 

“ minha mãe isolou-se 
bastante, não foi tanto o 
resto da família mas a minha 
mãe acabou por se isolar 
sozinha, deixou de falar 
tanto com as pessoas que 
tanto que o meu tio veio para 
tentar ajudar, porque ela não 
conseguia” 
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Fase de tratamento  Morte e alteração do 
quotidiano 

Gestão de saúde (pós 
vivência de doença e da 
morte) 

“o meu pai fiou bastante 
tempo no hospital e a minha 
foi para la para fazer 
companhia, e o meu tio e a 
minha tia ajudaram imenso, 
vieram para Lisboa, porque 
eles são da Madeira e 
passaram imenso tempo 
comigo” 

“eu acho que nós chegámos 
a ter um enfermeiro durante 
dois meses, já mais para o 
final que já estava 
complicado e a minha mãe já 
não lhe conseguia dar banho 
então pedimos ajuda de 
especialistas mesmo!” 

“eu lembro-me que o meu 
pai andava com uma bolsa à 
tiracolo que lhe doseava os 
medicamentos, mas acho 
que na altur já eram só 
medicamentos para o 
conforto” 

 

 

 

“uma dia, normalment eu chegava 
a casa e tinha sempre a minha 
mãe à espera de mim à porta, e um 
dia cheguei e tinha a porta aberta e 
a minha mãe não estava lá e eu 
entrei e a minha mãe começou a 
gritar com o motorista, porque 
nessa altura eu tinha quem me 
levasse a casa, para ele me levar a 
casa das minhas vizinhas e eu não 
estava a perceber e entrei e fui à 
procura da minha mãe e estava a 
chorar no quarto e o meu pai 
estava a dormir e eu tentei acordá-
lo, como fazia todos os dias, porue 
ele dormia a sesta porque já estava 
muito cansado, e não acordou e foi 
assim que eu percebi que as 
coisas não estavam bem, mas não 
tive tempo para muito mais 
recordações porque na altura a 
minha mãe já tinha avisado os pais 
de um amigo que tinham miúdos 
mais ou menos da minha idade e 
foram me buscar e eu não tiv tanto 
contacto com a situação porque me 
tentaram pôr sempre um pouco à 
parte” 

“ A minha mãe isolou-se ainda 
mais, o meu tio teve que voltar 
para ficar a tomar conta de mim, 
estava mesmo muito triste, e não 
ajudava muito, estava sempre em 
casa, não queria sair de casa” 

“passaram-se sete anos e só agora 
a minha mãe  está a conseguir  ser 
a pessoa que era antes do meu pai 
morrer, ou seja, agora é que eu 
tenho as minhas primas, os meus 
tios e ate mesmo os amigos a 
dizerem –me “ah esta  agora é que 
é a pessoa que eu conheço  que já 
conhecia antes”..ou seja agora é 
que vai ao cinema sozinha, 
consegue ir ao café com as 
amigas, e não fazia nada disso, 

 

“ Sim bastantes, porque a minha 
mãe já tinha grande cuidado com a 
saúde, devido ao nosso historial 
mas agora ainda tem muito mais, 
principalmente comigo, porque eu 
tenho muito mais probabilidade de 
também me acontecer uma coisas 
dessas porque tenho casos dos 
dois lados, tanto da mãe como do 
pai, portanto ela tem muito mais 
cuidado agora” 

 

“ é mais um estado de consciência 
do que medo ou receio porque nós 
temos consciência que 
provavelmente vai acontecer é que 
eu e a minha mãe possamos ter a 
mesma coisa, mas como temos 
sempre tanto cuidado, e fazemos 
tantas analises e tantos exames 
que se nos aparecer uma coisa 
dessas vai ser tão apanhada de 
inicio que não vai haver tanto 
problema como houve com o meu 
pai, porque já foi apanhado ao 
meio e já não foi a tempo” 

 

“bastante , sempre e comigo e com 
os meus filhos e com o resto da 
família.. esses receio e esses 
cuidados não são só connosco, 
nós temos o cuidado, por exemplo 
o meu tio é médico, com ele não 
temos tanto cuidado porque ele 
tem consciência, mas agora com a 
familia nós também temos bastante 
cuidado com eles” 
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primeiro porque estava muito triste 
e não conseguia fazer nada e 
depois porque adoptou o papel de 
mãe/pai, ou seja tentou dar-me o 
melhor sem eu sentir a falta do 
meu pai e então acabou por viver a 
vida dela à volta da minha, e 
acabou por deixar de fazer a vida 
dela! E agora que eu estou um 
bocadinho mais velha estou a 
tentar devolver-lhe a vida dela e 
também dar-lhe um empurrãozinho 
porque ela sozinha também não 
consegue voltar ao normal, e ela 
precisa de um empurrãozinho r da 
força das pessoas,  nós estamos 
todos a tentar..ja melhorou 
bastante” 

“ajudo muito mais em casa, agora 
a minha mãe quase que não faz 
nada, sou eu que faço tudo, mnos 
cozinhar, isso é que não, mas nas 
lidas da casa sou eu que faço tudo 
e passamos muito mais tempo em 
família. Eu tento sempre comer em 
casa, para não estar muito tempo 
fora de casa tento sempre fazer-lhe 
um bocadinho de companhia, 
também merece um bocadinho da 
minha atenção” 

 

“da parte so meu pai houve muita 
gente que deixou de falar com a 
minha mãe como se a minha mãe 
tivesse tido culpa. Comigo toda a 
gente manteve mas com ela 
deixaram mesmo de falar” 
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Dimensões análise Verónica 

 

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestaão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

Verónica 

“não viajávamos muito, passeávamos ao 
fim de semana, por Belém, outras vezes por 
Sintra” 

“ a minha mãe sempre foi muito 
preocupada com o estudo, mas sempre 
ajudou mesmo depois da doença” 

 

“eu sempre fui muito curiosa e perguntava 
o porquê de tudo(…) respondiam-me e eu 
continuava a fazer perguntas” 

 

 

“ antes disso eu acho que 
ela (mãe) nunca foi uma 
pessoa muito preocuapda”  

“preocupava-se muito com 
o nosso bem-estar físico, se 
nos magoava-mos, e não 
podes ir pai, mas eu  não 
ficava muitas vezes doente. 
Não ia muitas vezes ao 
médico.” 

  

 

“ com a doença a minha mãe 
tornou-se uma pessoa muito 
pessimista” 

“ no cancro da mama a pessoa 
faz a apalpação quando esta a 
tomar banho, e a prima direita 
da minha mãe adoeceu antes e 
portto aí a minha mãe deve ter 
ficado mais cautelosa e deve ter 
reparado e foi ao médico.” 

“ a minha mãe não quis divulgar 
a situação, nunca quis dizer 
muito como a doença estava.” 

“ a minha mãe continuou 
sempre a trabalhar, continuou 
sempre até ao fim, a não ser no 
último mês” 

“o ambiente manteve-se mais ao 
menos a não ser nos 
tratamentos” 

“houve isolamento 
relativamente à doença de forma 
a que as pessoas não 
soubessem” 

“Ninguém gosta de ser o 
coitadinho” 

“Houve apenas uma alteração 
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no meu quotidiano familiar. A 
nossa família era religiosa mas 
nós não tínhamos a pratica de ir 
à missa e mais ou menos a meio 
da doença depois de estar 
doente 5 anis a minha mãe 
retomou esse habito de ir à 
igreja todos os Domingos e 
fomos para a Catequese” 
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Fase de tratamento  Morte e Quotidiano  Gestão de saúde (pós vivência 
da doença e da morte) 

 

“ às vezes voltava triste, às vezes 
voltava com mais esperança” 

 

“Andava muito mal disposta” 

“Nós sofremos com ela porque 
pronto, ela estava sempre mal 
disposta e tinha que fixar em casa e 
isso não era ela própria e o pior foi 
no último mês da doença em que 
ela já não estava bem lúcida” 

“Ela passou o Natal cheia de dores 
e nós sofríamos com ela mas 
também não podíamos estar em 
cima dela porque ela estava com 
dores portanto tínhamos que a 
deixar a descansar” 

“só tivemos apoio (de profissionais 
de saúde) no último mês. Aí ela 
ficou sempre em casa (…) 
quisemos sempre que ela ficasse 
connosco, e ela também, e tivemos 
apoio de alguns enfermeiros que 
vieram dar as injecções.” 

 

 

“ nós tínhamos acabado de começar as 
aulas, e nos já tínhamos percebido que era 
o fim, ate porque já tinha sido dito pelo 
medico, mas achávamos que ela ia 
aguentar mais tempo. Mas no segundo dia 
de aulas estávamos a voltar para casa e o 
meu pai disse-nos. De certa forma já 
estávamos um bocado preparados por isso 
não foi um choque” 

“ nós ajudámo-nos uns aos outros, não 
precisámos de ajuda do exterior” 

“ eu não costumo espalhar a situação não 
gosto que tenham pena de mim” 

“ é como se a relação com o nosso pai 
tivesse melhorado bastante. Ás vezes nós 
tinhmos conflitos com a nossa mãe 
durante o crescimento, e nessa altura o 
nosso pai chateava-se muito connosco 
porque tinha medo que piorasse com as 
discussões. Mas era o nosso crescimento, 
portanto de certa forma nós não 
consguiamos evitar e ele chateava-se 
muito connosco e fazia o papel de mau da 
fita e depois quando a minha mãe morreu 
nós começamos a ter uma relação muito 
melhor com ele muito mais aberta. Nós 
podíamos dizer o que íamos fazer que ele 
deixava”. 

 

 

 

 

“ não é eu eu esteja excessivamente 
preocupada, mas como entrei agora para o 
curso de medicina acho que nesse aspecto 
vou star protegida porque se tiver alguma 
doença acho que vai ser detectada mais 
precocemente. De qualquer maneira se me 
for detectado um cancro de mama eu peço 
logo para me fazerem uma mastotomia 
bilateral total para não dar hipótese de me 
vir a dar problemas um dia” 

 

“ à partida só se tiver algum sintoma é que 
fico preocupada (…) se não houver nada 
não fico preocupada” 

 

“não vou ao medico para dizer a verdade”, 
quando estou bem não fico preocupada se 
vou adoecer, para continuar a viver a 
minha vida enquanto estou bem” 
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 Dimensões de análise Bruno 

  DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

Bruno 

“Tínhamos por hábito almoçar e jantar 
sempre à mesa sem televisão para 
aproveitar e conversarmos e eu contar o 
meu dia na escola e aquelas coisas de 
criança” 

“Por hábito os meus pais iam me buscar a 
escola, depois de eu sair da escola 
aproveitávamos e íamos passear, comer um 
gelado ou íamos dar uma volta pela praia. 
Lembro-me que a minha mãe me ia ajudar 
com os trabalhos da escola na altura por 
norma sempre antes do jantar. O meu pai 
fazia o jantar e a minha mãe ajudava-me” 

 

“não. Não tínhamos por 
habito ir ao medico. Eu 
cresci ao ar livre. Não 
tínhamos problemas de 
maior. Lembro me apenas 
de ir tomar as vacinas” 

“A minha mae conta-me agora 
que o meu pai andava com 
muito má cor e lembro-me de o 
ver bastante mal disposto e 
sempre cansado quando 
chegava do trabalho. Nessa 
altura ele mal comia e lembro-
me dessa fase, sim” 

“lembro-me que a minha avó 
materna ficou la em casa para 
ajudar a tratar de casa e a cuidar 
de mim, e um colega de 
trabalho do meu pai também 
passava la em casa por norma, 
era nosso vizinho e 
normalmente passava la por 
casa para saber se estava tudo 
bem e se era preciso ajudar em 
alguma coisa e ele também 
tinha um filho da minha idade e 
costumava-me ir buscar  para eu 
ir brincar com ele” 

“lembro-me que apanhei muitas 
vezes a minha mãe a chorar 
sozinha no quarto, dizia-me que 
não tinha nada, eu perguntava-
lhe mas ela tentava esconder 
dizia que estava chateada com 
problemas no trabalho, mas eu 
sabia que era por causa do meu 
pai” 

“a minha mãe continuava 
bastante fragilidade, bastante 
triste eu própria de a ver assim 
acabava também por ficar 
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naquele estado de tristeza.” 

 “ a minha mãe acabou por se 
afastar das pessoas, não queria 
sair com as amigas, não queria 
fazer nada, acabou por pedir à 
minha avó para não ir mais lá a 
casa e eu acabei por ir viver 
com a minha avó para não 
assistir à doença, para não sofrer 
tanto e não acompanhar aquela 
fase” 
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Fase de tratamento  Morte e Quotidiano  Gestão de saúde (pós vivência da 
doença e da morte) 

 

“ quando estava no hospital, a minha mãe 
ficava com ele para o ajudar e tratar dele. 
O meu tio ia la depois do jantar para 
ajudar em tudo o que pudesse, eu ficava 
com a avó” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lembro-me que chorei imenso e só queria a 
minha mãe”  

“ a minha mãe continuou sem sair de casa . Não 
queria estar com ninguém. Nessa altura só queria 
estar comigo, mas sempre em casa. Não saia, não 
atendia o telefone. Estava mesmo muito triste e 
não queria que falassem sobre o meu pai, que era 
o tema de conversa”  

“Hoje em dia temos uma empregada que se 
encarrega  das lidas domesticas.” 

“a minha mãe continua vestida de negro, mas já 
sai de casa e va ter com as amigas” 

 

“ Comecei a notar que a minha mãe já olha 
mesmo comigo idas ao medico, e no geral já 
fazemos analises periódicas e isso”. 

 

“ Lógico, para quem passou isto em casa e viveu 
isto eu acho que a partir dessa altura tenho muito 
mais receio e hoje em dia fazer muito mais 
exames e analises regulares” 
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 Dimensão de análise Beatriz

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

Beatriz 

 

“ tinha uma grande intimidade com a 
minha mãe, porque a minha mãe estava 
muito comigo. Lembro-me que a minha 
mãe na quinta ir brincar comigo e fazer 
piqueniques. Íamos muito ao cinema, 
ensinava-me muitas canções. Quando fui 
para a escola ela já me tinha ensinar as 
letras!” 

“a minha mae era muito rígida (…) havia 
hora para as refeições e nessa hora não 
havia televisão”  

“ em casa era tudo feito pela minha mãe”  

 

 

 

 

 

“não havia grande 
preocupação com a saúde. 
Havia em relação a mim se 
eu estava doente, a família 
toda ia la a casa porque eu 
acabei por ser filha única, 
neta única” 

“não havia muitas idas ao 
medico por eles” 

 

“ ela começou a emagrecer 
muito. A minha avó insistiu e 
ela foi ao medico”  

“ a família entrou um bocado 
em choque e ela sofreu muito” 

“ as tarefas passaram, ela nunca 
deixou de controlar essas tarefas 
mesmo à distancia, mas essa 
tarefas começaram a ser mais 
controladas e realizadas pela 
minha avó” 

“tentou-se sempre evitar 
manifestações de aspecto 
negativo” 
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Fase de tratamento  Morte e alteração do 
quotidiano 

Gestão de saúde (pós 
vivência de doença e da 
morte) 

 

“ela esteve muitas 
vezes no IPO. Quando 
ela estava em casa 
lembro-me de eu ter 
muita dificuldade de 
entrar no quarto” 

 

“Lembro-me dela gritar 
com dores e o meu pai 
ia esfregá-la. Depois 
gritava outra vez e a 
minha avó esfregava, 
esfregava. Eu estava no 
meu quarto a dormir, 
mas acabava por não 
dormir” 

“em casa havia 
enfermeiro. Sei que ela 
começou a ficar muito 
gorda, penso que era 
por causa da 
quimioterapia e dos 
medicamentos” 

 

“Lembro-me que as 7 da 
manha toca o telefone, o 
meu pai vai atender e nessa 
altura é nos comunicada a 
morte. Sei que me levantei 
assim muito confusa porque 
houve os gritos normais do 
meu pai e da minha avó. 
Lembro-me que me levantei 
da cama e o meu pai 
agarrou-se a mim a chorar, a 
chorar a chorar, e eu não 
deitei uma única lágrima” 

“Recusei a morte da minha 
mãe” 

“ Houve muito isolamento 
por parte do meu pai. O meu 
pai isolou-me e obrigou-me 
de certa parte a isolar-me 
porque o meu pai por 
exemplo o primeiro Natal 
obrigou-me a ir passa-lo 
com ele a Sevilha e ele 
deitou-se na cama a chorar a 
noite toda e eu a ouvi-lo!”  

 

 

“ tenho muito medo que me 
aconteça o mesmo, 
principalmente mais tarde 
quando me casar tenho 
medo que um dos meus 
filhos possa vir a contrair 
uma doença destas porque o 
sofrimento que eu assisti era 
um sofrimento tão grande 
(…) que eu não sei se 
aguentaria” 

 

“ vou quando estou mal 
disposta ou com febre” 

 

“ vou. cada vez mais há 
tendência hereditária para 
determinados tipos de 
cancros” 
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 Dimensões de análise Cátia 

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

Cátia 

 

“ era mais a frente da televisão, a ver a 
novela sempre mais com a nossa mae do 
que com o nosso pai e visitávamos a 
família” 

“a minha mãe é que fazia as coisas nós não 
fazíamos nada, só mesmo as nossas coisas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a minha mãe tinha 
sempre, desde pequena que 
sabia das vacinas” 

“todos os anos fazia 
exames de rotina” 

 

 

“ a minha mãe já estava a algum 
tempo, cerca de 6 meses, a 
queixar-se de dores nas costas e 
na barriga (…) tinha-se 
queixado ao medico de família 
que tinha detectado as dores e 
fez uma ecografia e o medico 
disse que não tinha nada..Mas 
um dia ela chegou do trabalho e 
pediu-me para ir ao médico com 
ela porque não estava a aguentar 
de dores, quando fomos ao 
hospital e isso já a noite e 
quando nós lá chegámos e fez as 
analises o medico disse que ela 
tinha que ficar lá internada” 

“ Ela entrou no hospital Sexta e 
ia ser operada na Segunda e eu 
questionava-me porque com 
ecografias feitas a algum tempo 
o médico disse que ela não tinha 
nada. Eu estava chateada e a 
minha mãe chorava” 

“era eu a ter que ir para a 
faculdade mas a querer ficar” 

“as minhas tias estavam sempre 
a apoiar e o meu tio, que tem 
carro,  era o que ia e fazia as 
compras e ia e trazia que dava 
para cima de um mês” 

“Na parte das 
reacções…Revolta. Eram 
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situações que a minha mãe já se 
queixava há algum tempo e o 
medico não viu e disse que não 
tinha nada mas estava sempre 
tudo a pensar positivo por muito 
que impactos físicos e de 
contacto mesmo a minha estava 
muito triste e muito debilitada 
mesmo porque a minha mãe não 
podia fazer esforços e se fizesse 
sentia-se muito cansada se 
estava deitada estava cansada, s 
estava sentada estava cansada, 
se estava em pé era a mesma 
coisa.. Então o estar em casa já 
se tornava incómodo porque era 
uma pessoa que ia sempre 
trabalhar” 

“o meu pai estava em casa sem 
trabalho e ia fazendo algumas 
tarefas e eu e a minha irmã 
começámos também a fazer o 
comer íamos tentando fazer o 
que conseguíamos” 

“ a minha mãe pouco ou nada 
queria fazer” 
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Fase de tratamento  Morte e alteração do quotidiano  Gestão de sa úde (pós vivência de 
doença e da morte) 

 

“ De duas em duas semanas ia fazer 
quimioterapia e vinha muito debilitada, um 
pouco ou nada fazia em casa mas depois na 
semana a seguir já estava melhor, em 
termos de alimentação a comida não lhe 
tinha gosto” 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando eu liguei à minha prima, que considero 
como irmã, só oiço choro do outro lado e eu disse: 
“não pode!”  

“Tentei através de uma amiga que desse a noticia à 
minha irmã para não ser através do telefone” 

“a minha família quando mostram sofrimento por 
alguém que morre,  chora um bocado alto. Parece 
um cântigo para quem vê de fora, mas não é. Estão a 
chorar e ao mesmo tempo estão a falar e a mostrar 
indignação enquanto aclamam ao mesmo tempo por 
quem já foi” 

“ Uma senhora da Segurança Social disse que 
tínhamos que ter um apoio. Foi daí que surgiu o 
rendimento social de inserção para mim e para a 
minha irmã” 

“Comecei a trabalhar em finais de Julho” 

“disse na altura e agora que não via mais novelas 
porque vi-as com ela” 

“agora as tarefas estão todas repartidas entre nós os 
três” 

 

 

 

 

“ eu não estava preocupada, desde dessa altura ate 
agora, não estava preocupada mas sei que aos trinta 
anos vou ter que fazer mais exames” 

“Quanto à Assistente Social é que disse que há 
muito tempo que eu não ia ao médico nem para 
fazer analises sequer. Mas ela disse me que uma das 
condições de contracto que eu tinha que ir ao 
médico e fazer os exames” 

“Deixava prolongar até me apetecer ir” 

“Não tenho medos nem receios” 

“Quando fizer exames vou pedir assim a opinião de 
muitos quando começar a sentir sintomas” 
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 Dimensões de análise Catarina 

 
DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

Catarina 

 

“ Os almoços de Domingo eram uma 
tradição” 

“Lembro me dos piqueniques, quando o 
tempo estava melhor, no pinhal e o 
estender a toalha achava giríssimo e 
gostava muito de ir às grutas porque a 
minha mãe é professora de Historia e 
adorava explicar aquilo” 

 

“Nunca fomos muito de ir para o 
Estrangeiro, os meus pais preferiam 
mostrar-nos a beleza do nosso país” 

“ os meus pais sempre me incutiram a fazer 
a cama de manha antes de ir para a escola e 
pôr a roupa suja na máquina” 

 

“Íamos sempre ao pediatra, 
anualmente e levávamos as 
vacinas, mas a minha mãe 
não era paranóica de se nós 
tivermos uma constipação 
de nos levar ao medico, 
não é?” 

“eles iam ao medico e eu 
ficava nesses dias com os 
meus irmãos na minha avó 
e lembro-me que  a minha 
mãe dizia que era porque 
iam ao médico 

 

“ Lembro-me que o meu pai 
estava frequentemente mal dos 
intestinos e lembro-me de uma 
vez apanhar uma conversa que 
ele estava a deitar sangue 
sempre que ia à casa de banho e 
a queixar-se à minha mãe” 

“Sempre tivemos o apoio dos 
casais amigos e também dos 
pais do meu pai, dava-me bem 
com eles mas como disse 
sempre me dava melhor com os 
pais da minha mãe e nessa 
altura lembro-me que os pais do 
meu pai dormirem lá muitas 
vezes em casa e nessa altura eu 
já achava estranho” 

“os pais do meu pai passavam 
os dias a chorar principalmente 
a minha avó dizia bastante que 
não acreditava que o filho fosse 
primeiro que ela, aqueles 
dramas habituais, mas coitada 
ela também já não era nova” 

“A minha mãe, péssimo, 
chorava muito no quarto 
sozinha, deixou de estar sentada 
na mesa connosco a jantar” 

“os meus irmãos não percebiam 
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porque é que a minha mãe tinha 
deixado de fazer os trabalhos de 
casa com eles, e eu refugiei-me 
nos livros, estava com eles mas 
não estava a chorar, não aprendi 
nada e acabei por chumbar o 
8ºano”  

“nós tínhamos uma empregada 
que ia diariamente e passou a ir 
mais horas até do que o que iam 
e passou a fazer muitos 
sábados" 

"eu”praticava equitação e deixei 
de o fazer porque a pessoa que 
ia comigo (pai) deixou de o 
fazer e aquilo para mim já não 
fazia sentido” 

“Lembro-me que muitas vezes 
tive que dar o jantar aos meus 
irmãos, tinha que ajudar a fazer 
os trabalhos de casa dos mais 
novos, e pronto, tive que fazer 
algumas coisas que não fazia 
por exemplo tirar a louça da 
máquina e pôr o lixo” 

“a minha estava muito sensível, 
lembro-me uma vez que 
discutiu com a minha madrinha 
porque não a queria estar com 
ninguém e a minha madrinha, 
simpática com o jantar e a 
minha mãe não queria porque 
queria estar sozinha” 

“já se chateava com a presença 
dos meus avós” “os vizinhos do 
lado foram os que continuaram 
mais a ir lá a casa (…) levavam-
nos à praia, ao jardim” 
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Fase de tratamento  Morte e Quotidiano  Gestão de saúde (pós vivência da 
doença e da morte) 

 

“ Toda a gente queria apoiar, um dos 
tratamentos não correu nada bem e foi 
nesse dia que me apercebi que era o fim” 

 

“ Melhoras acho que não teve melhoras, 
uma ou outra vez jantou à mesa 
connosco, uma ou outra vez sentou-se no 
sofá e ficámos a ver um filme, lembro-me 
nesses dois anos de ser muito no hospital 
e na cama, no quarto” 

“Lembro-me que nós tínhamos acho, que 
até era um médico, que ia lá bastantes 
vezes, era amigo do meu pai de infância e 
sobretudo quando saia dum tratamento de 
quimioterapia ele ajudava para ele se 
sentir mais confortável. Isso lembro me 
bem porque ele acabava por ficar a dar-
nos apoio e brincava com os meus 
irmãos, os mais novos” 

“os amigos que estavam eram os amigos 
que ficavam” 

 

 

 

 

“ foi um dia que eu cheguei da escola e quem me 
deu a noticia foi o meu padrinho,. Eu achei 
esquisito. Os meus irmãos costumavam estar em 
casa a essa hora, porque eu nesse dia tinha tarde 
ocupada na escola (…) e lembro-me que eles não 
estavam estava so o meu padrinho e a minha 
empregada, e o meu padrinho disse-me que 
precisávamos de falar, que eu tinha que ser 
adulta, tinha que dar força, e eu friamente 
perguntei se o meu já tinha morrido.!” 

 

“Sofri para dentro, acho eu” 

“Continuámos a ter dos amigos, dos pais, desse 
amigo, e de um irmão do meu pai que eu nunca 
me lembro dele, nem da infância nem nada, 
porque eu acho que eles até estiveram meios 
chateados (…) mas quando ele morreu começou a 
dar-se com a minha mãe, acabou por ser um apoio 
porque a minha mãe acabou por desabafar” 

“a minha mãe já se andava a isolar há uns tempos 
e lembro-me que, isso custou-me imenso, o meu 
pai morreu numa quinta – feira, e nós nesse fim 
de semana fomos passar com os padrinhos da 
minha irmã Francisca, e isso para mim foi muito 
estranho, não me apetecia deixar a minha mãe 
sozinha (…) ela pediu para ficar sozinha e eu 
tinha que compreender (…) quando voltei a 
minha mãe estava mais magra e a casa igual, acho 
que ela esteve sempre a chorar”  

 

“Agora a minha mãe já sai mais, já vai à praia, já 
vai ao cinema uma vez ou outra (...) já fala no 
meu pai e estivemos a ver as fotos de casamento” 

 

“ os meus amigos dizem que sou hipocondríaca, 
já fiz cinco endoscopias. Tenho medo, 
sinceramente tenho medo Se o meu pai tivesse 
feito exames mais cedo (…) eu acho que poderia 
ter sofrido menos e sinceramente eu quero durar 
mais anos do que o que ele durou e preocupo-me” 

 

“a minha mãe é picuinhas com o peito, já fez 
varias mamografias, acha sempre que tem 
qualquer coisa apesar do medico já ter dito que 
não tem nada” 

“No futuro, tenho medo de não ver os meus filhos 
crescer” 
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 Dimensões de análise João 

DIMENSÕES 
DE ANALISE 

Lembranças  Gestão da saúde  Aparecimento e 
Impacto da doença 

 

 

João 

 

“ Todos os anos fazíamos uma viagem 
juntos e passar ferias no Verão” 

“nos estudos, tinha as vezes ajuda quer do 
meu pai quer da minha mãe quando tinha 
um pouco mais de dificuldade” 

“nunca falei muito das coisas que se 
passavam comigo com eles” 

. Era a mãe que fazia tudo em casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os meus pais 
costumavam ir ao médico, 
mais ou menos 
regularmente, fazer 
análises. Eu mais quando 
estava doente, de resto 
nada assim especial” 

 

 

 

“ Foram aparecendo sintomas, 
dois, três meses antes de 
sabermos. Tinham que ver com, 
quando a minha mãe estava a 
comer de se engasgar e sentir a 
comida presa no esófago. Foi 
fazer análises e foi 
diagnosticado o cancro”  

“ Quando nós soubemos, foi 
mais ou menos numa sexta-feira 
e a minha mãe foi operada na 
segunda feira seguinte, na altura 
contámos à família e aos amigos 
que nos apoiaram bastante. Na 
altura iam visitar a minha mãe 
ao hospital e no pós-operatório 
foram visitá-la a casa quando 
saiu do hospital” 

“ Ficaram todos um pouco 
constrangidos e surpresos, 
pronto, porque nunca tinha 
havido assim nenhum problema 
de saúde assim especial e 
também nunca se está à espera” 

“ Era a minha mãe que 
costumava fazer as tarefas em 
casa, que cozinhava, e depois 
tive que ser eu e o meu pai a 
aprender a fazer, a cozinhar e a 
tratar das coisas em casa. Os 
meus avós vinham dar uma 
ajuda também e a fazer 
companhia, enquanto ela esteve 
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doente”  

“ Era difícil gerir esse problema, 
e toda a gente ficou um 
pouquinho abalado” 

“ serviu para maior união da 
família, passamos a estar mais 
tempo juntos com os familiares 
e amigos”  
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Fase de tratamento  Morte e Quotidiano  Gestão de saúde (pós vivência da 
doença e da morte) 

 

“ela tinha que fazer quimioterapia mas 
nem sempre melhorava, e quando não 
fazia efeito ela tinha que mudar a 
medicação” 

“o apoio foi grande principalmente da 
família e dos amigos e foi bom para nós 
também, mas também para ela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ No dia nos tínhamos sido avisados que ela 
estava mesmo em fase terminal (…) o estado dela 
estava a ser agravado dia para dia, e uma dia 
ligaram-me (do hospital Sta Maria) para que se 
tivesse disponibilidade para aparecer lá se 
pudéssemos porque em principio seria o ultimo 
dia de vida (…) fomos embora para comer 
qualquer cosia em casa e foi ai que nos ligaram a 
dizer” 

“ Para mim e para o meu pai, a família, os amigos 
em conjunto, para mim foram também uns 
amigos da minha escola” 

“ Uns tempos depois ficamos a viver sou eu e o 
meu pai em casa e na altura aproximámos nos 
mais dos meus avos paternos e da minha avó 
materna” 

“ tentamos ser nos a tratar das coisas, ás vezes vai 
lá a casa a namorada do meu pai a ajuda dar um 
jeito à casa” 

 

 

“ talvez o meu pai tenha-se preocupado um pouco 
mais com a saúde dele e ter ido mais ao medico 
fazer analises. Em relação a mim não mudou 
assim grande coisa” 

“ o facto de muita gente me dizer e as vezes ficar 
a pensar nisso, o acto do meu avo, pai da minha 
mãe, ter falecido com cancro, a minha mãe ter 
falecido com cancro e na altura os médicos me 
terem alertado para fazer análises mais ou menos 
sistemáticas e as vezes deixam me um bocadinho 
a pensar em certas coisas (…) até hoje ainda não 
os fiz” 

 

“ Talvez num futuro mais próximo comece a ter 
precaução e mais cuidado com isso. Talvez mais 
cedo do que o normal apesar de ser uma doença 
que não escolhe mais ou menos uma idade” 
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ANEXO 2. Carta enviada à Psicóloga 

 

 

 

 

Cara Dr.ª Olga,  

 

No âmbito da realização da Dissertação de Mestrado do curso 

de Sociologia da Saúde e da Doença, do Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e da Empresa, intitulado “Imagens e 

memórias: tempos de doença nas famílias”, venho por este 

meio solicitar a colaboração na recolha da amostra para o 

referido estudo. 

Os objectivos do estudo são, através da memória do(s) filho(s) 

adolescente(s)  identificar as etapas da doença, da mãe ou do 

pai, desde o processo de adoecer até ao processo de morrer e 

analisar como ainda hoje essas mudanças são sentidas na sua 

vida quotidiana e como determinam a gestão da saúde dos 

mesmos. 

A amostra pretendida deverá apresentar as seguintes 

características: 

- Adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 21 

anos; 

- A mãe ou pai ter falecido por doença crónica, há mais de 2 

anos e menos de 10 anos. 
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A recolha dos dados implica a realização de uma entrevista 

semi - directiva com duração aproximada de 30 minutos. 

O nome dos entrevistados poderá ser confidencial caso seja 

opção do próprio. 

Agradecendo desde já a atenção dispensada,  

 

Atenciosamente, 

Maria Rebelo 

 

  

                  Lisboa, 17 Fevereiro de 2009  
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ANEXO 3. Guião de entrevista 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA (THE FOCUSED INTERVIEW) 

 

TEMA: O IMPACTO DA DOENÇA E DA MORTE NA FAMÍLIA 

    

(Antes do aparecimento da doença, lembranças da infância e da relação 
com a saúde) 

1. CARACTERIZAÇÃO DA FAMILIA  
 

• Tamanho e composição 

• Duração da relação de conjugalidade 

• Redes próximas de parentesco 

• Redes próximas de apoio 

2. LEMBRANÇAS DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA ANTES DO 

APARECIMENTO DA DOENÇA 

• Familiares ou conhecidos com quem se estabelecia melhor relacionamento 

• Familiares ou conhecidos com quem se passava mais tempo 

• Regras familiares a serem cumpridas em família. As situações em que eram mais 

ou menos restritivas 

• Dinâmicas/rotinas familiares antes do aparecimento da doença ( trabalho, 

brincadeiras, viagens, estudos, actividades) 

• Tipos e tempos de diálogo entre pais e filhos 

• O que gostava e gosta mais de fazer 

• Organização da divisão do trabalho familiar. 

• Participação do entrevistado nas tarefas de casa 
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3. RELAÇÃO COM A SAÚDE 

 

• Principais preocupações com a saúde dos seus membros.  

• Medidas tomadas regularmente para prevenir problemas de saúde  

• Idas periódicas ao médico, centro de saúde e hospitais 

• Hábitos de realização de exames médicos de rotina 

• Medidas tomadas regularmente para prevenir problemas de saúde. 

( O “caminho” desde o aparecimento da doença, percebendo o impacto e as 

fases de tratamento) 

 

4. APARECIMENTO DA DOENÇA 

 

• Idade e circunstâncias (da mãe ou do pai) em que a doença surgiu 

• Idade dos filhos 

• A descoberta da doença (ida ocasional ao médico¸ aparecimento de  sintomas; 

desencadeamento de uma crise grave)  

• Quanto tempo esteve doente 

• Funcionamento do apoio das redes de parentesco, da rede de amigos, da rede de 

vizinhos, etc na confrontação com as primeiras revelações. 

• Principais reacções da família face a doença  

 

5. IMPACTO DA DOENÇA NA VIDA FAMILIAR 

 

• Alterações no quotidiano familiar (tarefas domésticas, visitas ao hospital, 

ambiente familiar, …) 

• Fontes efectivas de apoio (ou seja, de quem surgiu a organização de um plano de 

acompanhamento da família) 

• Alterações provocadas na dinâmica familiar (o isolamento da família sobre si 

própria; a procura de outros familiares; retraimento nos contactos com o 

exterior; evitamento de alguns familiares) procurando identificar as razões. 

• Momentos cruciais do envolvimento da família no acompanhamento da doença 

• Reacções face aos tipos de tratamento. 
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6. FASE DE TRATAMENTO – CASA E HOSPITAL 

(compreende todos os processos terapêuticos realizados fora e dentro de casa) 

 

• Tempo de tratamento 

• Melhoras e recaídas 

• Apoio de profissionais de saúde (higiene, alimentação e medicação)  

• Apoio de amigos/ familiares 

 

 (o impacto da morte na vida família, como ainda hoje essas mudanças são sentidas 

bem como as preocupações futuras com a saúde) 

 

7. IMPACTO DA MORTE NA VIDA FAMILIAR  

 

• Forma de conhecimento da morte do pai/mãe 

• Que idade tinha o pai/mãe quando morreu 

• Principais fontes de apoio no luto. 

• Principais alterações nas dinâmicas da família (o isolamento da família sobre si 

própria; a procura de outros familiares; retraimento nos contactos com o 

exterior; evitamento de alguns familiares) procurando identificar as razões. 

 

 

8. “ HOJE” 

 

• Apoio de amigos/ familiares 

• Alterações na vida quotidiana (tarefas de casa, tempo actividades em família) 

• Relações de parentesco que se mantém ou que se alteraram com a morte  

• Sistema de suporte (família, amigos, vizinhos) ou outros serviços como 

empregada,  entre outros) 

 

 



98 

 

 

9. “O AMANHÃ” 

 

• Influências que a doença possam ter conduzido relativamente a preocupações 

com a saúde e a doença 

• Principais receios e medos gerados 

• Principais alterações introduzidas na forma de lidar com a saúde, após a morte 

(ex: maior exercício físico, maior número de idas ao médico, maior controle nos 

exames) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


