
 

 

 

 

 

 

 

 

Volume I 

 

 

Tese de Candidatura ao grau de Doutor em 

Ciências de Enfermagem submetida ao Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto 

 

Orientadora: Prof. Dr.ª Maria Manuela Martins 

Professora Coordenadora  

Escola Superior de Enfermagem do Porto 

 

Coorientadora: Prof. Dr.ª Margareth Angelo 

Professora Titular  

Escola de Enfermagem da Universidade São Paulo 



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                   

 
 2 Júlia Martinho 

 



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                    

 
3 

Júlia Martinho 



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                   

 
 4 Júlia Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                    

 
5 

Júlia Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a 

forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos 

mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 

ficado, para sempre, à margem de nós mesmos…”
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Membros da família presentes na entrevista no 

estudo exploratório 

N= 

Membros da família – presentes na entrevista 4 
Cônjuges 2 
Filhos 1 
Namorada 1 
  
Género  
Masculino 2 
Feminino 2 
  
Idades  
≤18 Anos  
˃18 Anos ≤29 anos 1 
˃29 Anos ≤39 anos 1 
˃39 Anos ≤49 anos 1 
˃49 Anos ≤59 anos 1 
˃59 Anos ≤69 anos - 
˃69 Anos - 
  
Escolaridade  
Sem estudos - 
Ensino Primário 2 
Ensino Secundário 2 
Ensino Universitário - 
  
Profissão  
Trabalhador não qualificado 2 
Trabalhador qualificado industria 1 
Desempregado 1 
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Membros da família presentes nas entrevistas  N= 

Membros da família – presentes na entrevista 24 
Cônjuges 15 
Pais 2 
Filhos 3 
Cunhado (transplantado) 1 
Avó 1 
Sogra 1 
Tia (não portadora) 1 
  
Género  
Masculino 9 
Feminino 15 
  
Idades  
≤18 Anos 3 
˃18 Anos ≤29 anos 2 
˃29 Anos ≤39 anos 5 
˃39 Anos ≤49 anos 5 
˃49 Anos ≤59 anos 5 
˃59 Anos ≤69 anos 3 
˃69 Anos 1 
  
Escolaridade  
Sem estudos - 
Ensino Primário 16 
Ensino Secundário 8 
Ensino Universitário - 
  
Profissão  
Funcionário Público 2 
Trabalhador não qualificado 3 
Trabalhador qualificado industria 1 
Operador de instalações 1 
Trabalhador rural 4 
Doméstica 5 
Reformado 4 
Desempregado 1 
Estudantes 3 
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continuum

CONSTRUINDO UMA IDEIA DE DOENÇA SENTINDO O IMPACTO DA DOENÇA NA 

FAMÍLIA, 

na saúde no trabalho na família
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TOMANDO 

DECISÕES SOBRE A DOENÇA TENTANDO TER UMA VIDA COMO OS OUTROS 

VIVENDO 

COM A SOMBRA DA DOENÇA, OLHANDO PARA A FRENTE RECONSTRUINDO 

UM NOVO CICLO
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práxis

Contatando com a doença

vendo um dos pais adoecer, vendo o progenitor perder a autonomia, 

caracterizando a doença, identificando sinais e sintomas, 

 

Vendo um dos pais adoecer

endo o progenitor perder a 

sua autonomia
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“Eu ver a minha mãe a comer pelas próprias mãos e depois ela não conseguir…” 

continuum

Caraterizando a doença: identificando sinais e sintomas

“Ela começou a ficar doente. A ter tonturas, a ter muitos vómitos, a ficar com muita 

falta de força. (Familia3-K) 

“…era o raro dia que havia…. bem, se não fosse diarreia era vómitos, era muito à base 

de vómitos, estava sempre enjoada, o não comer, acamada…” (Família 9- L1) 

“…a minha mãe eu vi sempre a andar de gatinhas, porque não se segurava nas 

pernas, porque caia, desmaiava sem mais nem menos. (Família 11- P1) 

“já não aguentava mais com o corpo, não podia. Eu vi com os meus olhos. (Fam13 T1) 

“Começou na urina, ele ia às vezes à casa de banho, já se notava também nos pés e a 

emagrecer… andava a trabalhar e já encostava… Não tinha aquele apetite… Andava 

muito de joelhos… nervoso, de querer fazer e não conseguir… revolta-se pelo facto de 

não conseguir fazer as coisas por ele próprio. (Família 16- C1) 

“…37 kilos a pegar nela e isso é que foi a parte mais difícil…(Familia4-R D) 

 “…ele cambaleava por todo o lado, mal se segurava em pé…” (Familia4-U D) 

Fazendo suposições sobre a doença
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Descobrindo que a doença não é conhecida

“…na altura a mãe estava doente e depois os médicos “A”, “B” e “C” diziam coisas que 

não é doença, não é isto, não é aquilo, isto é manha da pessoa, não sei das quantas - 

porque começa a ficar debilitada… na altura eu não sabia o que era… eu já tinha 11 

anos…” (Familia4-R dourado) 

 “Quando a minha mãe ficou a sofrer, eu tinha 10 anos. Ela ao primeiro não sabia que 

era aquele problema e andou muitos anos no médico, ou que ele não soubesse ou que 

ele não tivesse experiência da doença, andou ali a minha mãe três anos enganada. O 

meu pai na França ganhava e a minha mãe sempre ali a gastar, e ele dizia que não 

era nada, que era sistema nervoso. Naquela altura não se ouvia falar muito nisto. 

(Familia3-K) 

“A minha mãe foi a primeira a ter sintomas, isto é, sintomas de doença não sabia o 

que era, foi-se, foi-se, foi-se até um ponto que: “-Olhe! Vamos fazer esta despistagem, 

se calhar é disto!” (Familia4-U D) 

“…os médicos naquela maré não sabiam o que era…” (Família 14- V1) 

“…diziam que era doença que era do fígado, eles faziam naquela época o que eles 

sabiam… a gente não sabe o que era, o que não era.” (Familia7-I1) 

 “…O meu pai casou com 27 anos… A partir dos 37 anos o meu pai era só infeções na 

bexiga, era o rim... A partir daí ele ficou sempre doentinho. Aos 40 anos foi internado 

no St.º António. Fez um corte de costela, foi internado no S. Familia6-C1, mas tudo em 

estudo… Depois aos 45 anos cegou …um Sr. Dr. novo muito bem entendido e a minha 

mãe naquela maré não percebia, o meu pai a sofrer muito e o Sr. Dr. para medicar o 

meu pai nas urgências lia um livro... esse médico é que desenganou a minha mãe que 
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doença era e depois a minha disse: - “Sr. Dr. diga-me se é contagiosa?”; - e ele dizia que 

não: - “Não, quantos filhos tem?” - Tenho oito. Diga-me Sr. Dr. que eu tenho oito 

filhinhos todos menores e eu quero saber se os filhos têm a doença do pai!”; - o que é 

certo é que depois o meu falecido pai morreu e passado um tempo fomos chamado ao 

St.º António, aí é que a gente ficou a saber, foi assim. Era-se muito ignorante 

antigamente, nem os médicos desenganavam, nada.” (Família 14 - V1) 

Sabendo o que é a doença numa fase tardia

“Andou em médicos e mais médicos e pronto… até que já numa fase tardia é que se 

apercebeu que realmente era a doença, não é! ” (Família 4 - O) 

orrendo gente sem saber o que era a doença 

“Porque os médicos eram assim: - “Isso é reumatismo agudo... era não sei quê… 

quando ela foi ter às mãos do Prof. Dr. Corino de Andrade, foi ele que lhe disse o que 

ela tinha e depois para confirmar fez o teste e aí foi que ela soube, mas já estava 

muito ruinzinha, muito adiantada” …muita gente morreu sem saber… a minha mãe 

sequer tinha ouvido falar naquele nome - e saber quem é que teve antes?!” (Fam11- P1)    
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“…a minha avó morreu de cancro e toda a gente pensou que foi de cancro, mas não foi 

disso, só agora mais tarde, só há uns anos é que eles vieram a descobrir…” (Fam3-K) 

“A minha mãe, do homem dela não sabia pois não? O marido dela dizia que era outra 

coisa qualquer, mas não falava disso, a minha mãe não sabia, soube depois quando foi 

o meu pai, mas a minha avó não.

“Hoje pensa-se assim antigamente não se pensava tanto nisso. Não passavam por ela 

tão pouco, muitas pessoas não sabiam.

A gente na altura não sabia que era esta doença, esta doença não estava muito 

descoberta

“…a minha avó morreu de cancro e toda a gente pensou que foi de cancro, mas não foi 

disso, só agora mais tarde, só há uns anos é que eles vieram a descobrir…

“Nunca suspeitou, na altura. Já no pai dela, nunca suspeitou, pronto, ele até usava a 

bengala mas nunca suspeitou que fosse da doença.”

Percebendo a doença como um problema de família
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“Teve a minha mãe, a minha tia, logo depois dela o meu padrinho e depois mais tarde, 

a irmã mais nova.”  

“Morreram três irmãs e um irmão…”  

“…há dias que até sinceramente nem penso, mas há outros dias que falar numa 

doença ou outra e eu lembro-me sempre desta aqui, que é um problema de família 

 

“…eu agora olho esta doença de outros olhos, mas no princípio eu achava e tenho 

quase a certeza que «a mãe tinha, os filhos têm. O pai tinha, os outros têm». Um 

cancro aparece, a pessoa morre, mas não deixa familiares com a doença e nesta 

doença como deixava para mulheres - a mãe tem, o pai tem, os filhos têm. 

“O facto de ter aquilo na nossa família, quando comecei a perceber essa doença para 

mim era um bocado tudo estranho, tudo muito estranho de eu perceber…” (Fam16- C1) 

“eu via o meu irmão a sofrer e dizia assim: - Será que eu vou ficar como ele? (Fam8-J1) 

“…O povo falava doença dos “pezinhos” e que era transmitida, era a única coisa que 

nós sabíamos, era pela fofoca do povo.” “Era um preconceito principalmente por causa 

de namorar. A gente tinha namoradas e os pais falavam sempre com elas: - “São filhos 

de pais doentes, doença dos pezinhos…”   

SENTINDO O IMPACTO DA DOENÇA NA FAMÍLIA 

                

Vendo as perdas consecutivas na 

família, Observando o sofrimento na família e Assumindo as tarefas no 

quotidiano, : 
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Vendo as perdas consecutivas na família

Ficando os filhos novos sem pais

Ficando as famílias reduzidas

endo criados pelos irmãos ou outros 

familiares

Sabe com que idade a minha mãe também tinha quando o pai dela faleceu?! – 8 anos. 

Isso ela contava muitas vezes. Eu fiz treze anos e a minha mãe morreu…A minha mãe 

faleceu, na altura fui eu que fui para a minha tia e tenho um irmão que também 

esteve em casa duma tia e da minha avó. O pai teve de ir para fora. Eu às vezes dava-
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me saudades e pedia à minha tia para ir dormir em casa e ela deixava-me… ia-me 

levar pela mão lá!  

Observando o sofrimento na família  e

Vendo o sofrimento dos avós

Vendo os pais chorar

“…Eu vi pela minha mãe e vi que era triste… ela não falava mas chorava Eu via a 

minha mãe pelos cantos da casa a chorar”  

“…A minha avó que tem sido uma mulher de guerra … acompanhou todas os filhos… 

ela já sobreviveu a três filhos a morrer jovens. A idade de morte foi mais ou menos a 

mesma…  

Calando o sofrimento
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 “…eu não sabia que doença era, ninguém sabia, o meu pai não explicava, a mãe não 

dizia nada. Eu só via a minha mãe assim… ela não falava, mas chorava.   

“…ela [a mãe] não sabia que eu que tinha, nunca lhe disse, nunca desconfiou nem tal 

coisa, como ninguém… Não se partilha por aí mesmo, é por causa de não puxar o 

assunto à baila para não estarmos a criar sofrimentos … não a partilhava por uma 

questão que não se via saída. Não valia a pena estar a falar… vou estar a bater ali 

para quê?!  (Família 4-R) 

“…nós na altura não partilhamos o mesmo barco. Acabamos por navegar cada um nas 

suas águas… nunca falamos entre nós, entre medos e preocupações, se calhar falamos 

mais agora. Era natural… havia um sofrimento fechado, muito solitário. Eu acho que 

nesta doença nós sofremos muito sós…” 

“…não se fala … aquilo magoa-o… é difícil falar com ele! É! Eu acho que o magoa 

bastante e eu nunca cheguei a aprofundar mais nada com ele porque não quero 

forçar…” 

“…o meu pai tinha muito receio sobre a doença e não se sentia à vontade, tinha muito 

medo da doença e o meu pai “passava-se” logo quando se falava disso, nem se podia 

falar”   

ASSUMINDO AS TAREFAS NO QUOTIDIANO

ubstituindo o progenitor nas tarefas, Deixando de ter infância Deixando de 

estudar. 

“…e depois comecei a pensar «estamos nós a fazer as camas, estamos nós a varrer, 

estamos nós a lavar a louça, estamos nós a fazer o comer»… (  

“…a minha adolescência foi muito a olhar para a minha mãe. Eu não tive uma infância 

mais ou menos como outras minhas colegas, eu não podia fazer o que as minhas 

colegas faziam porque eu tinha que ficar em casa a olhar pela minha mãe e aliás eu 

entrei para o ciclo e tive que deixar o ciclo para olhar para a minha mãe… Só quando 

ela faleceu é que eu fui novamente estudar.”  
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“A senhora já viu nós com dez anos, já a fazermos tudo, tudo, porque a minha mãe 

pegou logo a ficar muito, muito - começou também a não encarar muito - ela mais 

para o fim começou a encarar melhor, mas no início nós é que tínhamos que fazer 

tudo. Nós é que tínhamos que lavar (que não havia máquinas naquela altura era um 

tanque), tínhamos que cozinhar, tudo. Depois éramos da lavoura, tínhamos gado, nós 

é que ainda tínhamos que ir apanhar a erva para o gado, tínhamos que fazer tudo. O 

meu irmão já não, que era mais novo, mas nós três raparigas, fomos muito 

castigadas, muito castigadas, logo de muito pequenas, muito novas…  

Deixando de ver o progenitor 

como era

“…Comecei-me a lembrar – olha o que a minha mãe era e o que ela é…a partir daí a 

minha mãe nunca foi a mulher que era, nunca mais. Não podia fazer nada, nadinha, 

nadinha.”  

DESENVOLVENDO PADRÕES DE ENFRENTAMENTO NA FAMÍLIA
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Lidando com a diferença

Procurando informação

Lidando com a diferença 

Tendo uma prova que não é doente

“E eu peguei por mim quis ir lá fazer o teste… fui lá buscar o teste, e ele disse que era 

negativo, que não tinha nada, mas assim a falar… mas depois eu comecei a pensar, a 

pensar! Na tropa também fui lá à enferFamilia1-A e contei-lhe a situação da minha 

mãe e eles fizeram o teste e também não tinha nada. Eu fiz na Póvoa, fiz na Marinha, 

estive um ano e meio e depois fui ao Porto fazer o exame… e foi logo negativo. Sr. Dr. 

eu quero um documento a provar isso! …e está guardado”. 

“É a doença dos pezinhos, isto é uma doença que se apega, vocês também tendes! Se os 

pais têm, os filhos têm!”… “Olha, tu tens a doença dos pezinhos, a tua mãe está muito 

mal no Hospital com a doença dos pezinhos, eu não vou namorar para ti!”; - e partir 

daí ela contou à Drª que disse: - “Vais fazer o exame!”… e depois que viu era negativo, 

a Drª tirou uma fotocópia e disse assim: - “Esta fotocópia é para ti, se algum dia tiveres 

algum problema, pegas neste papel e mostra-lhe!”; - e ela tem o papelinho lá em casa 

guardado…” (Família 14- V1) 

“…foi fazer o teste trouxe um papel, o diagnóstico… eu quero o teste, que eu vou 

mostrar à minha namorada, para ela mostrar à mãe! (Família 11- P1) 
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Escondendo a doença

“…na altura nós escondemos todos uns dos outros. Provavelmente, por humilhação. 

Também, se calhar alguma, talvez alguma proteção social, porque a sociedade 

estigma um bocado…  

“Eu andei um ano e meio sem dizer a ninguém! Não achava que tinha direito de 

destruir a felicidade do marido, dos filhos”.  

“…eu escondia-me…”  

“Era por isso que em parte escondi, não era esconder mas não tocava no assunto.” 

“No núcleo “duro” digamos assim da família sabia-se quem tinha e quem não tinha. 

Não se sabia era num plano mais alargado, digamos, os primos que estão mais 

afastados, aí é que não sabiam.”  

“É…nós na altura… para o exterior não, num, num, num… transmitimos, pronto quer 

dizer… porque de um certo modo, havia uma certa descriminação, entre aspas não 

sei! Eu pressentia um bocado isso, quer dizer, não sei! Eu chegava à sociedade, quer 

dizer, olha o gajo, já está condenado a morrer! Eu pressentia quando a minha mãe a 

teve, quando se soube não é cá fora… as pessoas começavam a olhar para nós, eu 

pressentia que as pessoas reparavam em mim, quer dizer…se já estava, como diz o 

outro, se já estava para ir, ou não, está a perceber, quer dizer…!Sentia esse peso… 

isso é um fardo, que enfardei ali, um peso com aquela idade!”   

“As pessoas de fora vêem-nos com uns “coitadinhos”, eis o motivo porque é que eu não 

quero que se saiba disso!”  
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“…na altura quando a minha mãe faleceu ou quando eu vi-a na altura pessoas com 

essa doença “mexia” muito comigo, eu não queria estar envolvida no meio de pessoas 

que tivesse a doença…”

“Eu nunca gostei de andar ali, não gosto de ir com essas pessoas que têm esse 

problema, depois eu ando ali umas semanas muito doente, e então o meu marido é que 

me leva e que me trás, para eu não estar a conviver com as pessoas…eu sofro em ver 

as outras pessoas. Eu quando vou à missa vejo um mocito, eu quando olho para ele, eu 

fico toda arrepiada, parece que o meu corpo até treme todo. Há os convívios lá no 

Centro, eu nunca vou. Eu gostava de ir, mas depois eu ando doente, uma semana, é só 

para me prejudicar, então antes não quero ir, porque assim não vejo aquela pessoa, 

não vejo aquelas pessoas e quando vejo essas pessoas fico doente. E depois imagino o 

que a minha irmã sofreu e a minha mãe e penso: - O que elas estão a sofrer e a passar 

passou a minha mãe e passou a minha irmã, pelo menos a minha irmã! Custa-me um 

bocado ver assim essas pessoas e depois fico um bocado em baixo, porque a gente 

sentiu muito em casa o problema  

stress

Procurando informação

Aprendendo com as vivências dos outros

Recorrendo a sites e blogs 

Recorrendo às associações
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“…não quero saber disso para nada”…mas depois com os amigos e na internet e 

nessas coisas…”  

“…nós hoje em dia temos informação a um clic!  

“É claro que toda a gente sabe se for fazer uma busca ou assim à internet consegue-se 

saber rapidamente que não há nenhuma cura 100% eficaz que possa dar garantias de 

vida.” “…ficava registado no computador mas com um nome fictício… ao ter aquela 

informação, ver as perguntas que o outro fez anteriormente,… nós às vezes achamos 

que aquilo é uma coisa e chegamos lá e vemos que é outra.”  

“…eu procuro essas pessoas…e crio amizade com essas pessoas que é… porque me 

podem ajudar nessas áreas e trocarmos impressões e quer dizer… e a gente apoia-se, 

apoia-se entre aspas quer dizer… trocamos experiências…”  

Aprendendo com o acompanhamento do familiar

aprendendo no acompanhamento às consultas; 

aprendendo com os profissionais no domicílio; aprendendo com o familiar.

“…Na altura já acompanhava muito a minha mãe, porque estando eu a trabalhar por 

minha conta, tocava-me tudo mim... a doença da minha mãe sempre ali a marcar 

passo a par comigo, consultas, mais consultas… Virava para o lado chorava, virava 

para a frente e ria, é muito complicado, isso emocionalmente… deixava-a para fazer 

hemodiálise e vinha trabalhar, voltava a ir, conjugava as coisas.”
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“…Na altura tínhamos o apoio aqui da PAF, ia à minha mãe. A enfermeira ia lá todos 

os dias fazer o tratamento e essas coisas, o motorista por vezes ficava lá na conversa 

e ele ganhava terreno e aí conseguia aperceber-se das coisas e estar informado e falar 

de outros assuntos do mesmo caso que passavam pela PAF e nesse aspeto teve sorte e 

abriu o caminho para nós. Neste aspeto foi muito bom

“Comecei a andar com ele nas consultas, andei em tudo e agora para mim isso não é 

nada de novo.” 

“…Acompanhei bastantes vezes o meu irmão. Acompanhei-o muitas vezes para aqui, 

para acolá, para fazer testes, consultas e tudo mais  

“A minha mãe em termos de doença foi sempre muito aberta, sempre tentou explicar o 

que é que sentia, o que é que tinha. Era o apoio de muita da minha família e acabava 

por nós já estarmos habituados e lidarmos com a doença de uma forma diferente.” 

CONSTRUINDO O SELF
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“…comecei a ver o meu pai, a ver os sintomas…

“Como eu já conhecia da parte da minha mãe, tinha um bocado de receio, porque 

sabia que era ruim.” (

“Fatal, pronto! …esta doença que era há 20 anos uma coisa marcante… No tempo da 

minha mãe, não havia esperança…”

“…é uma doença que vem cedo e morrem cedo…” (

“…achava que eram marcadas…era falado pelos outros  Acho que esta doença não era 

uma doença como ser por exemplo um cancro”.

“…ele era mais novo, mas aos rapazes dá mais cedo…” Antigamente diziam que ia até 

à 5ª geração

“Dizem aqui há uns anos grandes que isto vem até à 5ª geração…

“eu não fazia ideia bem do que era… É, assusta-me um bocado, pois também não há 

nenhum método eficaz e assusta. …Sim, porque eu sinceramente acho que a maior 

parte não tem a noção do que é, e eu acho que sinceramente ainda não tenho bem a 

noção do que é, mas pronto tenho uma pequena ideia … tenho a minha ideia de mais 

ou menos do que é …

“…ficava triste, porque a minha mãe era muito ativa e acabou por ir pouco a pouco 

abaixo, digamos foi ao fundo. “Eu da minha mãe tirei conclusões… 

“…é uma doença de nicho, daí ela nunca ter sido muito estudada, nem aprofundada.”

Sentindo-se diferente
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Sentindo-se marcado

“…achava que eram marcadas… Depois como quando começou a aparecer o 

transplante e assim, já ficou uma coisa mais banal, encarava-se já talvez de outra 

maneira, embora começou a aparecer também outras doenças que também eram 

fatais e as pessoas acho que começaram a encarar de outra forma.”

“…você entra num café: - “Olha vai acolá o carimbado….”; - não se passa nada, mas 

você sabe, porque as costas “ferram”, os olhos parece que “picam nas costas”… não 

vejo o porquê… de uma certa forma vai ser descriminado, isso vai ser um ponto que é 

como eu falei é muito complicado lidar com isso, por mais espírito, por mais vontade 

que nós tenhamos é complicado, essa parte é complicada… ”

“Aquela doença era como fosse a SIDA, no antigamente… essa doença era uma coisa 

como se fosse contagiosa. ”

“Era um preconceito principalmente por causa de namorar. A gente tinha namoradas e 

os pais falavam sempre com elas: - “São filhos de pais doentes, doença dos pezinhos…”; 

- aqui em Portugal sentíamos muito preconceito contra a doença e mais aqui nesta 

zona… só não convivia com as pessoas daqui de X, ia mais para Y, lá tinha os amigos e 

tudo que fazia quando vinha cá de férias, aqui nunca fiz muitos amigos. ”

“Houve amigos que não eram amigos, eles desapareceram logo, nunca mais ninguém 

ouviu falar deles, decerto pensavam que é mesmo contagioso, mas é bom decerto faz-

se uma limpeza, e é assim também é boa altura de ver onde eles estão, porque há 

pessoas - mesmo esses amigos que os tenho -, eles não têm coragem de falar isso 

comigo, eles doem-se de falar isso de abordar esse tema, de falar disto ou de falar 

daquilo, quer dizer eles não se sentem à vontade, isso também me deixa um bocado 

inferior entre aspas, mas pronto o que eu vou fazer?! Nada, não tenho muitas 
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soluções, nenhumas. É um dia de cada vez, mas é complicado, é um bocadinho 

complicado nesse ponto, existe essa tal descriminação que eu falo…  

sentindo que os olhavam de forma 

diferente; sentindo-se discriminados; sentindo que tinham uma doença 

contagiosa; sentindo o preconceito.  

Sendo rejeitado por ter a doença

“…eu namorava para um rapaz se lhe contasse que a minha mãe tinha falecido com 

aquela doença eles acabavam por dar a volta e terminar o namoro derivado a isso.” 

“…eu não era a única que passava por isso, eu cheguei a ter colegas que elas tinham e 

também passaram o mesmo. Eu tenho uma tia que me disse que havia pessoas mesmo 

que: - “Ah, fulana tem a doença…!”; - podia muito um rapaz gostar muito daquela 

rapariga, mas os pais…”

 “…e eu tinha alturas que tinha que fugir porque depois sentia que as pessoas por fora 

diziam «Tem doença, não andes com este ou com aquele» ou «não andes com esse ou 

com aquele porque a família tem».

Percecionando o risco
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Sabendo da doença pelos pais

“…só soube mesmo quando o meu pai foi transplantado, nesse dia a minha mãe 

contou-me! Só soube mesmo naquele momento…”

“Foi um peso, foi um fardo pesado na altura, foi um fardo… foi uma bomba, quer 

dizer… se você quer…, foi um fardo pesado, pronto a gente não tinha formação! 

“…isto é um fardo agora não tenho mais saída… (riso forçado), quer dizer, isto é quase 

como quem diz: isto é o fim!” “Nós na família reagimos todos com um peso grande quer 

dizer, foi um peso grande! A gente não tinha informação, não conhecia nada da 

doença… só se ouvia falar, aquilo falava-se na doença, como se fosse o fim! Qualquer 

pessoa que tivesse aquela doença, no fundo… quer dizer, no fundo sentimo-nos 

condenados! Um peso de… a condenação! Psicologicamente, aquilo afetou muito! Eu 

próprio o reconheço! É uma fase, muito dura, muito dura!”
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sabendo da existência da 

doença por outros

 

 “…isto tudo passou-se numa conversa, não foi ninguém que me disse nem ela me disse 

sequer que tinha problemas desses da família, disto ou daquilo. Isto foi tudo zum, 

zum, mais nada e depois quis tirar a história a limpo, por iniciativa minha… foi um 
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zum, zum que ouvi no café… Um dia ouvi falar, como ouço muitos assuntos e muitas 

coisas ouvi falar, só que cai na real de dizer assim: - Eles estão a falar da minha 

família. Alguma coisa aqui que não está bem! - e fiquei assim um bocado a pensar… 

há certas coisas que deviam ser abordadas”  “…aí foi mesmo uma facada nas costas, aí 

está a preocupação, começa a trabalhar muita coisa… começar a pensar - Filhos da 

mãe não disseram nada! Se for verdade filhos da mãe; mais a pensar: - Filhos da mãe, 

tenho uma filha! Filhos da mãe! A minha mulher como é que vai ser?  

“…estou a pagar por males, ou defeitos dos outros. É isso que eu também não quero 

fazer aos meus filhos, porque não acho isso certo! Por isso o passo mais importante 

para mim é sempre os filhos, sempre! 

“Enfrenta-se as coisas, apareceu isto, faz-se assim, pronto acabou, anda para o lado, é 

como um livro de matemática. É um livro de matemática é resolver os problemas vira 

a página, é sempre assim que funciona, e para já tem funcionado, não vejo grandes 

problemas, mas seja no que for, estamos a falar em métodos, tanto em casa como no 

trabalho, como no escritório, como fora de casa, como de férias, como em qualquer 

lado, tento sempre ultrapassar as coisas o melhor possível…nunca fazer aquilo que me 

fizeram, ocultar tudo e mais alguma coisa e…”  

Reconhecendo a possibilidade de ser doente

“…Ver o meu pai, a situação e também saber que poderia passar por essa situação…”

“…a imagem dos meus irmãos, da minha mãe é a coisa que me vem logo à ideia…”

“…Olhava para ela [Irmã] e era como tivesse a olhar para a minha mãe

“…Cria uma certa preocupação em relação a isso e se calhar menos atenção em 

relação ao facto da Universidade…sinceramente cria aquela indecisão. Se calhar em 

vez de tentarmos saber mais coisas sobre aquilo que devemos fazer ou não a nível 

profissional, se calhar preocupamo-nos mais com a doença 
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“…Sabendo eu um pouco dos sintomas, conhecendo eu um pouco, porque conheci na 

mãe…” 

Questionando-se quanto ao futuro

“…é uma incerteza de vida. Nós não sabemos se podemos alcançar os 60 ou se 

podemos ficar pelos 30 ou pelos 40 e é uma incerteza muito grande… Será que eu vou 

fazer toda a minha vida até aos 30 ou se vou fazer para além disso, se vou programar 

a minha vida para além disso?! (  

“O X, que tinha a doença, morreu com trinta e cinco anos. Depois a seguir foi a XX, que 

também tinha a doença e morreu já fez catorze anos, ela morreu seis meses antes de 

eu ser transplantada. Morreu da doença, com quarenta e sete anos”  
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Contatando com a doença 

  

VENDO UM DOS PAIS ADOECER 

VENDO O PROGENITOR PERDER A 

AUTONOMIA; 

CARATERIZANDO A DOENÇA: 

IDENTIFICANDO SINAIS E SINTOMAS; 

 

 

   Vendo as perdas consecutivas 

na família 

FICANDO OS FILHOS NOVOS SEM PAIS; 

FICANDO AS FAMÍLIAS REDUZIDAS; 
SENDO CRIADOS PELOS IRMÃOS OU 

OUTROS FAMILIARES 

  

  

Observando o sofrimento na 

família 

DEIXANDO DE VER O PROGENITOR 

COMO ERA; 

VENDO O SOFRIMENTO DOS AVÓS; 

VENDO OS PAIS CHORAR; 

CALANDO O SOFRIMENTO. 

 

  

  

  

CONSTRUINDO UMA IDEIA DE DOENÇA  

 

SENTINDO O IMPACTO DA DOENÇA NA FAMÍLIA 

 

Percecionando o risco 

SABENDO DA DOENÇA PELOS PAIS; 

SABENDO DA EXISTÊNCIA DA DOENÇA POR 

OUTROS: 

RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE SER 

DOENTE; 

QUESTIONANDO-SE QUANTO AO FUTURO 
  

  

Fazendo suposições sobre a 

doença 

DESCOBRINDO QUE A DOENÇA NÃO É 

CONHECIDA;  

SABENDO O QUE ERA A DOENÇA NUMA 

FASE TARDIA; 

MORRENDO GENTE SEM SABER 

ARATERIZANDO A DOENÇA: 

IDENTIFICANDO SINAIS E SINTOMAS; 

PERCEBENDO A DOENÇA COMO UM 

PROBLEMA DE FAMÍLIA; 

  

Causa 

Procurando informação 

APRENDENDO COM AS VIVÊNCIAS 

DE OUTROS 

RECORRENDO A SITES E BLOGUES; 

RECORRENDO A SITES DAS 

ASSOCIAÇÕES  
APRENDENDO COM O 

ACOMPANHAMENTO DO FAMILIAR 

APRENDENDO NO 

ACOMPANHAMENTO ÀS 

CONSULTAS;  

APRENDENDO COM OS

PROFISSIONAIS NO DOMICILIO 

APRENDENDO COM O FAMILIAR 

 

  

 

  

Assumindo as tarefas no 

quotidiano 

SUBSTITUINDO O PROGENITOR NAS 

TAREFAS; 

DEIXANDO DE TER INFÂNCIA 

DEIXANDO DE ESTUDAR 

 

Definição da experiência 

Sentindo-se Diferente 

SENTINDO QUE OS OLHAVAM DE FORMA 

DIFERENTE; SENTINDO-SE DESCRIMINADOS; 

SENTINDO QUE TINHAM UMA DOENÇA 

CONTAGIOSA; SENTINDO O PRECONCEITO 
SENDO REJEITADO POR TER A DOENÇA; 

 

 

Lidando com a diferença 

TENDO UMA PROVA QUE NÃO É DOENTE; 
ESCONDENDO A DOENÇA;  

EVITANDO ENVOLVER-SE COM AS PESSOAS DOENTES 
  

DESENVOLVENDO PADRÕES DE 

ENFRENTAMENTO NA FAMÍLIA 

CONSTRUINDO O SELF 

Estudo Misto - 1 

PERCECIONANDO A DOENÇA NA FAMÍLIA 
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: 

. 

 

TOMANDO DECISÕES: INTEGRANDO A DOENÇA NA VIDA DA FAMÍLIA

TOMANDO DECISÕES: INTEGRANDO A PAF NA VIDA DA FAMÍLIA 
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.  

Querendo saber se tem a doença, 

Sentindo a doença; rocurando ajuda; Confirmando se tem a doença; 

Participando em estudos; Abrindo a porta à esperança

Não querendo saber da doença, Sentindo a doença, 

Procurando ajuda, Confirmando a doença Participando em estudos; Abrindo a 

porta à esperança

não encarando a doença Tendo ideias próprias sobre o tratamento
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PROCURANDO SOLUÇÕES APOSTANDO NA SORTE
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Querendo/não Querendo saber se tem a 

doença, Procurando ajuda, Confirmando se tem a doença

Procurando ajuda Confirmando se tem a doença

Sentindo a 

doença; Abrindo a porta à esperança, Investindo no futuro Não encarando a 

doença Tendo ideias próprias sobre o tratamento

PROCURANDO SOLUÇÕES APOSTANDO NA SORTE
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mas a cabeça está sempre a pensar em arranjar uma solução, porque sempre tive 

aquela coisa de ir sempre para a frente, não me acomodar. Eu sou capaz de chegar e 

agora tenho este objetivo, se falhei este objetivo vou para outro…” 

Querendo saber se tem a doença

“Se é… se foi uma sentença que foi lida… entre aspas, eu… vou tratar de saber, vamos 

ver o que realmente isto é! Temos que enfrentar as coisas de frente não vamos virar as 

costas! O problema tem que ser enfrentado de frente não tem outra fórmula! A 

fórmula é aquela enfrentar, de frente!” (

“Mesmo para saber mais cedo se eu tivesse para me tratar, porque convinha saber, 

uma pessoa não ia esconder, esconder e depois chegar ao fim e ser tarde para fazer 

transplante e o facto também dos meus familiares para cima todos terem, eu também 

tive curiosidade em saber se também tinha ou não… Tive um bocado de medo no dia 

em que fui fazer, isso sim. No dia que fui fazer teste estava assim com um bocado de 

receio, mas fiz o teste, vim embora e correu tudo bem.” 

“Eu queria fazer o teste

“É complicado, mas é como digo acabávamos sempre por ser levados de reboque e da 

força da minha mãe. Ela tinha uma vontade de viver enorme e toda a gente ia atrás 

daquilo!”   

sites Blogues

Sendo aconselhado pelos pais a fazer o teste diagnóstico 
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“…Foi a minha mãe até que sugeriu e fomos ao Porto fazer o teste. Penso que foi mais 

pela mãe e o pai que disse: vamos fazer o teste!” 

“É bom saberes, porque tu agora não tens companheiro não tens nada, um dia 

arranjas uma pessoa, queres ir viver com ela, queres fazer a tua vida, tu não sabes se 

tens o problema se não tens. Se calhas de ficar grávida entra aqui mais uma criança 

para sofrer e para te fazer sofrer como eu agora ando a sofrer por tua causa!” 

“A minha mãe fez força, foi comigo, estava lá! - Qual é a vantagem de eu saber que eu 

tenho a doença?! É que mais cedo vou tratando de saber o que há, o que não há, o que 

é que posso fazer, o que não posso fazer.” 

Tendo medo do resultado

“Agora tu não penses no problema da tia, porque agora as coisas estão muito mais 

avançadas, ela já morreu há dez anos e agora isto está mais avançado!”  
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Sentindo a doença

Pressentindo os 

primeiros sintomas

“Eu tenho primos que também tem doença e muitos não quiseram saber de fazer o 

teste antes, só depois quando apareceu a doença é que eles…” (

“Na altura eu pressenti os primeiros sintomas, pronto os primeiros sintomas… Eu 

começava andava aqui a trabalhar, eu chegava ali 4 da tarde, o pá! Eu já não podia, 

das pernas pesava-me as pernas, carago…sentia-me cansado… eu ia para casa de 

banho, sentava-me na zona já não sabia se queria fazer a minha vida, eu quer dizer… 

sentia ali uma alteração… sentava-me ali… não sabia o que queria…comecei a ir para 

casa de banho, a não fazer a minha vida, comecei a ter ali alguns problemas… pronto! 

E a partir daí tratei logo de falar com o doutor…”

“…Eu só dava por ela que estava doente e sentia-me muito cansado à noite quando me 

deitava na cama, não tinha tempo para pensar que estava doente…já bastava olhar 

para o lado e ver de facto a mãe… foi a doença que começou…todo o desenrolar 

emocional e de começo de vida, fim de mãe, princípio de uma vida minha… eu tive a 

doença ela começou-me a “bater”, eu comecei a sentir sintomas, comecei-me a queixar, 

comecei a andar a fazer exames e começou a haver um certo desenvolvimento da 

minha parte”. 

Vendo a vida alterar-se
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“…Nós estávamos no auge da vida profissional, tínhamos um pouco de dinheirinho, 

tínhamos um carrinho, uma casinha, entende e casar e tudo, está ali perfeitinho, só o 

que falta é o creme em cima do bolo, depois vem aquilo e trás, corta logo as pernas. 

Depois tratamentos, vai aqui, vai ali… sem trabalhar, sem nada, vai perdendo tudo, ao 

mesmo tempo, não só a saúde como materialmente. Chega a um certo ponto no fundo 

do poço, como foi como nós.”  

“Deixei de trabalhar, perdi casamento, por causa de eu começar a ter os sintomas… 

Sim, porque se eu não ficasse doente com certeza, naquela época o casamento ia para 

frente, podia estar divorciado hoje, mas naquela época, foi mesmo a doença que 

alterou… 

“Eu tenho um tio meu, a esposa deixou-o, por isso abandonou-o e há casos que isso 

acontece, mas no meu caso, por acaso não…” 

Procurando ajuda

recorrendo ao seu médico de família recorrendo ao 

Centro de Estudos e Apoio á Paramiloidose (CEAP)
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“…de certo modo, eu procurei refugio, quer dizer o refúgio entre aspas, na altura fui 

ter à associação, procurei o médico, quer dizer…eu procurei aquilo que estava ao meu 

alcance, para me tentar defender, não é   

“…o Dr. foi uma grande… para mim inclusive ele já era o meu médico de família, 

percebe? E eu, aí… esse médico foi para mim…O médico era uma pessoa muito alegre, 

ajudava muito! Quando se entrava ele já estava a cantar e a assobiar… Era pronto… 

era muito otimista dele e deu-me alguma força … e eu apoiei-me nele, serviu-me de 

escora eu apoiei-me um bocado nele e confiei nele e vamos enfrentar o problema e 

vamos resolver o problema e pronto! A gente deve encontrar do outro lado um bom 

profissional dá-nos uma certa força, quer dizer… emocionalmente, pronto e se o 

problema… e ele, arranjou-me a solução para o problema, se você quer! …ele deu-me 

a solução do transplante.”  

Confirmando se tem a doença

“…quando eu soube que tinha a doença – tinha a sentença de morte” (Familia7-I1) 

“Não foi difícil, receber… foi a forma em si, porque o resultado eu queria saber”. 

  

“Cada qual soube, se quisesse saber sabia, eu soube…“Tens a doença como a tua mãe! 

Foi um choque, foi assim uma coisa assim um bocado…” (  
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“Todos fizeram na mesma altura, o teste!” “…hem… falávamos um 

bocado…embora…naquela altura, é sempre uma dureza falar disso… você está a falar 

de um Trauma…”  

“Ele é um bocadinho parecido comigo fisicamente e então ele pensava que tinha 

puxado ao lado da mãe e não ao lado do pai! Tinha-se mentalizado que a resposta ia 

ser negativa!”  

 “No dia que foi saber fui com o meu pai, mas o meu pai não sabia. Eu entrei sozinho 

para o consultório com a Doutora, o meu pai não soube, e eu cheguei lá dentro e ela 

abriu a carta e mostrou-me. Começou a dizer as coisas. Eu também já estava a 

aspirar, mas o sim mais de certeza que era, que eu tinha a doença. Fiquei assim um 

bocado triste na altura o facto de ter a doença mas depois tudo normal. Andei lá em 

consultas e depois falei com o Psicólogo, tudo normalíssimo”  

“…quando eu soube que tinha a doença – tinha a sentença de morte… Sentença de 

morte mesmo foi. É isto – vou morrer! Sei mais ou menos o meu prazo de vida – 40 

anos. Tinha 22, quando soube devia ter mesmo 24-25 e foi quando eles disseram tens 

até aos 39, o que é isso 15 anos de vida! O que é que se faz em 15 anos de vida!” 

 

“Quanto ao teste, eu não sabia o resultado, o teste já tinha feito à bastante tempo, já 

há alguns anos. Saber, foi em 2004, foi ali ao Centro, já desconfiava, só foi o 

confirmar da resposta. Se estava preparado ou não, talvez não estivesse mas também 

não tinha alternativa. Na altura quando soube e como já estava dentro do assunto, já 

tinha os irmãos, já se tinha passado com a minha mãe, só foi mais uma 

confirmação…” “Para mim o pior do que saber os resultados, é depois a gente viver 

com isso, mas não é no imediato. No imediato pode ser um choque, mas como ainda na 

altura ainda andava bem, a gente o dia-a-dia, o passar do tempo, o espairecer, o 

andar, agora continuar a vida normal, a gente pensa mas não é tão coisa, agora 

quando as coisas começam a manifestar-se a sentir-se mesmo na pele. Quando a gente 

começa a sentir a entrar pelo osso adentro, aí é que a coisa pode-se complicar, porque 

claro, já não é pensar que tenho, mas sim eu tenho e tenho-a comigo e já ando com os 

sintomas e tudo aquilo que a gente deixa de poder fazer, quer dizer, ou vai deixando 

gradualmente de poder fazer. A vida continua na mesma mas a gente começa a ficar 

um pouco ao para trás.  

“Eu gritei, berrei, eu estava “elétrica”, mas eu sou sincera, eu já ia com um 

pressentimento que ia ser positiva, havia aqui uma coisa que me dizia e foi direitinho, 

mas fiquei “elétrica”, não vou dizer que não, eu já ia. Chorei, berrei, aquilo foi uma 

explosão.”  
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Sabendo do resultado quando já estava casado 

“Quando soube os resultados já estava casado. Estávamos casados há pouco tempo, 

mas neste caso ela sabia, ainda no tempo de namorados já ela estava a par, quer 

dizer, já sabia, do que se poderia ter ou não ter, não sabia era os resultados, só soube 

depois. Pensava que tinha sido antes, mas não até foi depois   

“A gente pensa em tudo, mas na altura a gente gostava e pronto, mas com o andar a 

gente foi se adaptando, ver o dia-a-dia, foi mais isso e a dor de cabeça que é todos os 

dias e assim…”  

“…O meu primeiro passo foi logo abordar a patroa - porque é a outra cara metade, 

para já penso assim e há-de ser sempre -, foi abordá-la do tema e tentar resolvê-lo…” 

“Enfim, depois as coisas norma… a gente fica sempre naquela expectativa de não 

saber exatamente… mas temos levado a vida mais ou menos tranquilamente… Deus 

está lá em cima a tomar conta!”  

Comunicando à família o resultado
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“Nós na família reagimos todos com um peso grande quer dizer, foi um peso grande! A 

gente não tinha informação, não conhecia nada da doença… só se ouvia falar, aquilo 

falava-se na doença, como se fosse o fim! Qualquer pessoa que tivesse aquela doença, 

no fundo… quer dizer, no fundo sentimo-nos condenados! Um peso de… a condenação! 

Aquilo custou muito, né! Psicologicamente, aquilo afetou muito! Eu próprio o 

reconheço! É uma fase, muito dura, muito dura!” 

“Eu acho que na altura nós escondemos todos uns dos outros. Provavelmente, por 

humilhação”.  

“…eu saí do consultório e não lhe disse logo e ele não me perguntou. Ele de certeza que 

sabia, mas eu também não lhe dei a entender nada, mas ele depois é que ligou para 

mim à noite e disse: -“Sempre tiveste?”; e eu disse: - Tive! - ele ficou um bocado em 

baixo, mas isso passou tudo. Não!... Ele disse: - “Agora andas para a frente, não deixes 

atrasar como eu atrasei!” 

“Ó mãe eu não tenho nada, eu não tenho nada!”; - eu comecei logo a gritar: - “Porque 

estás a chorar?”; - eu disse: - Olha, eu chorava de tristeza se tu tivesses, mas estou a 

chorar de alegria porque tu não tens!; - foram dois meses e meio ou três meses que 

andava aqui… e é como ela diz: - “Agora estou livre, posso fazer a minha vida, posso 

fazer o que eu quero, posso ter companheiro, posso ter um filho, posso ter dois… Saiu-

me um peso, não sei quantos quilos de cima dos ombros, já basta o meu, como eu dizia 

muitas vezes ao meu marido.” 

“Acho que não falamos, ficamos a olhar uns para os outros…” 

Integrando a notícia

“…Quando eu soube que tinha a doença – tinha a sentença de morte… Sentença de 

morte mesmo, foi. É isto – vou morrer! Sei mais ou menos o meu prazo de vida – 40 
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anos. Tinha 22, quando soube devia ter mesmo 24-25 e foi quando eles disseram: tens 

até aos 39, o que é isso 15 anos de vida! O que é que se faz em 15 anos de vida?”

“Para mim o pior do que saber os resultados, é depois a gente viver com isso, mas não 

é no imediato. Claro que a pessoa naqueles dias, semanas ou até meses vai ficar… é 

lógico, que ninguém é de ferro, mas se a gente for tentando entender, perceber, com 

os dias, com alguma ajuda - que por acaso nessa altura também tive -, acho que a 

própria vida vai-se encaminhando, mas acho que se a gente encarar a coisa com, não 

vou dizer com muita naturalidade ou muita normalidade, mas que ao longo do tempo 

depois que o choque deixa de ser tão grande/tão pesado…” 

Lidando com a diferença na família

“Não, não conversamos tanto disso, nunca conversamos muito sobre isso. Às vezes 

passava pela cabeça de pensar «é triste ter eu e ele não, porque é que não tivemos os 

dois!” fico feliz por ele não ter, mas pensava sempre «já agora podiam ser os dois».” 

 

“O sangue pode ser da mesma família mas nós não somos todos iguais!  
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“Quando eu soube que ela não tinha e que o meu irmão não tinha, foi a prenda melhor 

que me deram no mundo, eu disse: - Felizmente só tenho eu, graças a Deus! - porque 

eu sou uma pessoa muito mole, se eu soubesse que a minha irmã tivesse ou o meu 

irmão eu andava sempre preocupada, porque não sabia se eles iam primeiro que eu, 

ou eu primeiro que eles…”  

“A minha irmã não tem, eu tenho, tudo me acontece! ...encarou muito mal, ainda hoje” 

“Revoltou-se contra ela própria: - “Tudo caiu em cima de mim, tudo!”  

Entre mim e os meus irmãos nunca fiz essa distinção. Aconteceu, aconteceu! Eu posso 

estar revoltado com a doença, por isto ou por aquilo, mas por isso não, ninguém 

escolheu…  

Abrindo a porta à esperança

“…essa pouca esperança que havia, o transplante, embora seja um risco…” 

“O doutor e ele deu-me a solução do transplante. E tratamos do transplante.” 

“Houve uma abertura muito grande no sentido de alívio de que algo se pode fazer… 

Questionando-se sobre o transplante
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 “Dúvidas…Tive algumas dúvidas, alguns receios, não é? Normal, não? Vai ser um risco 

que tenho que correr mas também sei que se não correr risco, quer dizer as coisas 

ainda não… ainda corro um risco maior… quer dizer… Pesei… vi exatamente, os dois 

pesos e as duas medidas. Tinha duas medidas, era uma embarcar pela doença e outra 

era uma solução… o médico deu a solução… não é por ali! Pronto vamos por ali!” 

 

“Não tive dúvidas nenhumas, não estava bem, sentia que não andava bem e senti que 

era esse passo que tinha que dar porque se não de facto dos 35 anos não ia passar, 

trinta já estava lá perto… O ir para o transplante e o ir o quanto antes foi uma coisa, 

porque o que mais queria era ir” 

 “…Eu fui lá para dentro e disse à minha esposa: “-Se morrer paciência, mas isto é que 

tenho que fazer! -“Não interessa é a gente viver 50/60/70 anos, interessa é viver com 

qualidade de vida!”  

“…O meu pensamento era «posso morrer» para preferia ficar na mesa de bloco 

operatório, do que ficar 10 anos em cima de uma cama. A minha qualidade de vida ia 

ser o quê - eu ia ser um vegetal, e ia depender da mãe ou seja de quem fosse e isso não 

queria.”  

“O meu irmão faleceu e daí não é que tivesse parado, mas claro como poderia vir a 

acontecer comigo, não é?! Já pensava nisso antes, mas era o tal do pensar e não 

passar, daí deixou-se de se pensar naquilo que poderia acontecer e passou-se mesmo 

sentiu-se mesmo na pele no caso de o meu ter falecido no transplante. Custou-me um 

bocado mas cheguei a um tempo de pensar «ou vai, ou não vai»” “…conheço muitos 

que têm feito mas também conheço muitos que fizeram e que não corresse da melhor 

maneira, seguido das complicações que tudo isso, porque é muito difícil a tomada de 

decisão…(   

O transplante era a única salvação… estava entre a espada e a parede, quer dizer - ou 

fazia ou não fazia!  
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Tendo receio

“…só que lá está tinha o receio de ser transplantado. Falava disso, toda a gente falava 

disso e nós todos o encorajávamos a fazer o mais cedo que ele pudesse mas ele tinha 

medo, tinha receio de fazer”  

“Os médicos dizem há receio, mas é mínimo. A vontade ultrapassa, vai para os 90% e o 

receio são 10%, nós de facto temos vontade, nós queremos, sabemos que é aquilo que 

nos vai dar qualidade de vida…  

“Faleceu uma senhora aqui a ser transplantada e senti aquele medo de não tornar a 

ver os filhos, marido, tudo, pronto foi isso que me passou na cabeça. Pensei «pode 

correr mal!»  

Partilhando a decisão na família
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“Eu acho que o transplante transforma a pessoa um bocado, pelo menos a mim, 

partilha-se, porque pouca a gente sabia que eu estava à espera de transplante só 

mesmo os meus irmãos, a minha família mais chegada.”  

“Foi minha [a decisão], na altura foi com a minha esposa, eu estava e conversava com 

ela…apoiou-me…tive que tomar essa decisão!”  

“…a esposa nesse aspeto sempre apoiou…” “…nessa altura abri-me mais um bocado 

com o meu irmão que ainda não tinha ido para o transplante mas já andava com 

muitos exames e várias coisas…”  

“Do irmão mais velho, só soube posteriormente, pouco antes do transplante, um 

ano/dois. Do irmão do meio sempre soube, porque nós fomos sempre mais chegados. 

Sempre andamos muito juntos e tudo mais, eu apanhei-o na escola, a diferença de 

idade não é muita. Eu acabei por o apanhar na primária e andamos sempre mais 

juntos.”  

 “O meu marido só dizia assim: - “Se tu decidires que queres ser transplantada, eu 

apoio-te, se não quiseres eu apoio-te na mesma!”  

“…até porque tinha o apoio, aquela força da minha mãe…”  

“Nunca se faz uma coisa um sem o outro, nunca! Tudo, tudo, tudo. Mesmo para a 

escola para a menina qualquer coisa que precise, ou falo com ele, falamos sempre um 

com um outro… [a esposa intervém].Acho que pelo menos o irmão dele que é quem a 

gente mais convive, acho que é a mesma coisa eles partilham na mesma os dois as 

decisões, embora não tenham filhos, mas as decisões da vida são dos dois.”  

Sendo encaminhado

“E tratamos do transplante. Ele [médico] lá fez as diligências dele que tinha a fazer, … 

encaminhou-me para o Porto, para Lisboa e para Coimbra.” 
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 “Fui para Lisboa, passado três ou 4 meses… para aí três meses fui lá duas vezes, uma 

vez vou lá para fazer o control…e entretanto tinha na mesma a inscrição em Coimbra, 

mas eu a Coimbra nunca cheguei a ir. Entretanto fiz aqui no Porto, fiz no Stº António e 

arrumei de lado Lisboa…” 

“…eu não entendia, quando era para fazer as análises, porque é que cada Hospital 

pedia as suas análises? …no início os médicos gostavam de transplantar os doentes 

muito avançados, com sintomas, e nós quando fomos transplantados, nós víamos os 

poucos melhoramentos que a gente tinha e sempre falávamos com os médicos”  

“…fiz no Stº António e arrumei de lado Lisboa… há uma era longe para modo da 

assistência… eu ponderei todos esses fatores, embora o meu irmão fez em Lisboa não 

é! Mas eu ponderei um bocadinho esses pormenores, ponderei um bocadinho e pronto, 

depois optei pelo Porto.” 

“…Eu foi em Lisboa, aí ainda me faziam… 

“…o meu médico tinha-me dito que derivado ao meu grupo sanguíneo eu tinha uma 

lista de espera de cinco anos, então eu inscrevi-me em Lisboa. Em Lisboa fiz também os 

testes e ao fim de ano e meio chamaram-me…”  

Evitando a pressão dos outros

“…eu podia contar no meu trabalho, podia contar aqui, o problema é depois 

psicologicamente, as pessoas a perguntarem - então não vem, não aparece nada, 

então? - a pressão e então aí, eu penso que seria pior.” 

“…a espera, imagine o que são depois no local de trabalho, com os amigos, no café - 

então não há nada, então nunca mais vem, nunca mais aparece – mesmo para mim e 
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eu nesse aspeto escondi, no meu trabalho só souberam no dia que faltei – está para 

Lisboa, foi ser transplantado - porque se houver um… eu acredito… eu acredito - a 

maioria de facto não se apercebe disso - que eles ao perguntarem não estão a fazer de 

má vontade, mas não se apercebem que estão a “martelar” num sítio que o prego cada 

vez mais para baixo e a maioria das pessoas não se apercebe disso, só quem passa por 

elas é que se apercebe.” 

Batalhando enquanto se espera pela solução

“Fiquei à espera dos meus primeiros sintomas para por pés ao caminho também, e foi 

o que aconteceu.” O mais difícil acho, foi o preparar para o transplante. Aqueles dois 

anos antecedentes, no último ano principalmente, em que eu via que estava a perder 

faculdades e eles diziam que eu estava bem e eu a saber que não estava bem. A mim 

foi o intestino que me atacou, eu perdi dez quilos num ano, foi aí que eu tive uma 

médica no Porto que me disse: - “Você está no ponto certo para ser transplantado, mas 

eu não posso fazer nada!”; - mas eu apercebi-me que estava doente.” 

“Depois a minha batalha era mesmo sem consulta ia lá chatear e conseguia “furar 

aquilo tudo! Mas isto não avança!... não me podia fazer mais nada e então eu ia 

chateá-lo e então ia lá de vez em quando, se não fosse mais nada… para ser eu a 

pressionar, quer dizer, embora eu sabia que não fazia nada, mas podia ser que elas 

ajudassem. Mesmo que não ajudassem, ia lembrando, é a tal coisa, quem não aparece 

esquece. Você já está na lista de espera… já começa uma pessoa a pensar mais 

calmo.”   

“Eu esperei cinco anos, foi um período negro da minha vida. Eu nesses cinco anos 

perdia qualquer coisa como 70 quilos… eu esperei tanto tempo não sei. Até hoje 

continuo sem saber” 
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“…até sonhei com isso e tive muito mal, e foi no dia em que me disseram de quem era 

o órgão e a idade que tinha. Era de um rapazinho de 17 anos, que foi acidente de 

mota. Isso não me saiu da cabeça; eu queria ser salva mas não queria que ele 

morresse para me salvar a mim mas eu não tive culpa, mas foi uma coisa que se 

“enfiou” na minha cabeça… nem sabia que era de uma pessoa que tinha que ser de 

acidente, que não podia ser da doença, eu digo assim: - Se for de acidente a gente não 

tem culpa!”   

“eu via que estava a perder faculdades e eles diziam que eu estava bem e eu a saber 

que não estava bem…” 

Sendo chamado

“Há uma da manhã toca-me o telemóvel: - Sim, sim! Está bem! Desculpe não estou a 

perceber! Ligue-me dentro de 5 minutos que eu não estou a perceber Dr.!; - levantei-me 

da cama fui lavar a cara, vim para o quarto sentei-me na cama, raciocinei, acordei a 

mulher…resultado, sentei-me na cama, tomei a decisão: - Sim, senhora é para já! “Sem 

receio nenhum, sem medo… É já, é na hora. Foi fácil, foi imediata… Liguei ao meu 

irmão: -Anda dai!; - eu já tinha combinado com ele, já andávamos a conversar o 

assunto - do qual o acompanhei também depois quando foi para Lisboa -, ele veio ao 

meu encontro…”  

“Mexeu comigo, logo, instantâneo e por acaso nesse dia foi eu que atendi o telefone, 

que às vezes vai a minha esposa, era o telefone fixo ainda e foi eu que atendi: - “Eu vou 

pensar!”… Passados cinco minutos ligaram-me e eu já tinha decidido: - Ok, eu avanço, 

eu arranco para aí!; - mas entretanto liguei ao meu irmão. Sei lá, na altura pouco me 

recordo: - É agora ou nunca! Há que aproveitar!  

“…Eu no fundo assustava-me quando ouvia o telefone… e no dia que recebi, foi às três 

da tarde, para estar em Lisboa às sete, eu disse que sim, mas desliguei o telefone e 

disse que não ia… estava em casa do meu pai e a minha madrasta disse: - “Tu vais e 

vais mesmo!” … foi aquele medo não é, existe sempre aquele medo! Pensei «pode correr 

mal!». Foi aquele impacto, aquele choque”  

“…Chamou-me às sete horas para eu estar lá perto da meia-noite, aí foi sempre a 

correr.” 

Vacilando no momento de ir
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“queria-me transplantar… não ia preparado psicologicamente eu nem…(voz tremula) o 

gajo tem x tempo para modo de tomar essa decisão, (gagueja um pouco) deu-me 1 

hora…para tomar essa decisão eu ponderei na altura, psicologicamente na altura não 

estava preparado… eu vou para fazer uma coisa o gajo espeta-me a faca “este gajo é 

maluco”, este gajo deve ser maluco, eu assim a pensar” (riso) este gajo é maluco! Eu 

carago, pensei…olhei para a minha esposa e o carago mas eu por mim senti que não 

era a hora! Não era a hora de o fazer! Não fiz naquele dia, quer dizer…”  

“Eu quando recebi o telefonema: - Espere aí que eu vou pensar! …eles são 

compreensivos: - “Ok, ligamos daqui a um bocadinho!” - Porque depois eles têm que 

avançar e eu posso recusar, mas eles a seguir avançam para outro. Tem que ser!” 

“…aquele tempo antes, o tempo de preparação estava com muito medo porque na 

altura chegou a falecer um moço… isso fez-lhe muito medo…- É para a frente que vais 

e é para a frente que vais!; - sempre, sempre [a esposa]… ele queria recuar, já estava 

com muito medo…” (

Fazendo o percurso até ao hospital

“…Todo esse percurso me marcou até à hora de eu me despedir deles lá para dentro…” 

“…Estive três horas e tal de viagem a martelar naquilo. 

“ Não falou a ninguém. Ele foi para transplante não queria que ninguém soubesse que 

ele ia para a operação. Proibiu-me a mim que eu abrisse a minha boca… eu não disse 

a ninguém que ele não queria que eu dissesse a ninguém que ele estava… ainda por 

cima tinha corrido tudo bem e até os meus tios levaram mal…” 

Entrando em outro mundo
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“O primeiro impacto foi “coiso”, mas depois veio a enfermeira receber-me e tudo mais, 

depois comecei a interiorizar.”  

“É um mundo totalmente diferente daquilo que a gente pensa.” “…na altura que eu fui 

transplantado, estive lá trinta e poucos dias e também vi muita coisa e também não foi 

uma fase muito boa de lá estar. Repare quando uma pessoa, no caso do pessoal 

médico, que são os primeiros que estão habituados a lidar com a morte, a lidar com o 

sofrimento dos doentes e tudo, nem eles próprios conseguem explicar e encarar aquilo, 

torna-se muito complicado para o próprio doente que já está doente.”   

“Os últimos dias chegou a um ponto que quando ele via a gente ficava contente de ver-

nos a chegar e quando era a hora de ir embora ficava a chorar, porque queria vir 

também, já não aguentava.” 

“…acho que está um bocado mal, porque o meu irmão foi para o transplante mas a 

esposa teve que vir embora…Ele quando foi para a sala de operações …ia muito triste 

por saber que não tinha ninguém ali à beira dele, não ficou ninguém ali… há médicos e 

médicos, e há médicos que acham que não faz falta ninguém por perto, ou não deixam 

 

“…ela acompanhou-me e eu andei sempre, sempre bem!”  …eu 

acompanhei-o sempre, mesmo até à entrada da sala de operações, foi mesmo fechar a 

porta e eu fiquei ali naquela porta a minha irmã ficou comigo a noite toda… custou 

muito, mas ao outro dia quando ele acordou eu fui a primeira pessoa a vê-lo, nunca 

mais o larguei!” 

Mudando com o transplante
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“…é um grande alívio para uma pessoa que está à espera de um transplante, não 

imagina o quanto dá vida à pessoa, … nessa altura abri-me mais um bocado com o 

meu irmão que ainda não tinha ido para o transplante mas já andava com muitos 

exames e várias coisas, já me abria mais um bocado com o meu irmão a seguir a mim, 

já não fui capaz de me abrir com o meu irmão mais velho, quando estou com ele todos 

os dias. Não se partilha por aí mesmo, é por causa de não puxar o assunto à baila 

para não estarmos a criar sofrimentos, mas por exemplo nesse aspeto eu acho que as 

pessoas a nível da família, da minha, o transplante criou um desacato na família pela 

positiva, de se comentar, de se falar mais, eu nunca me apercebi, mas que havia, 

havia…”  

“Houve uma abertura muito grande no sentido de alívio de que algo foi feito, de que 

algo se pode…”   

“A partir daí [transplante] fala-se normalmente, claro que há sempre aqueles receios 

de até aonde podem ir ou não, mas já há mais abertura em relação a isso.

“Alterou de uma certa maneira, estamos mais vezes juntos, claro que uma pessoa mais 

vezes junta, mais próximos fica um do outro… Sim, sim fechou o laço... Estamos mais 

solidários uns com os outros. (  

Abrindo o caminho para outros

“…viu-me pioneiro, viu bons resultados e partiu… de facto devemos acreditar e acho 

que muita vida há pela frente sempre…”  

“…foi o primeiro a ser transplantado. Ele foi o primeiro na família. No fundo acabou 

por abrir o caminho para todos, um bocado isso…”  

“No caso da minha irmã, até porque eu já tinha sido transplantado, a coisa acabou por 

não ser muito má. Ela viu ali uma luz do que é que pode acontecer!”  
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Falando de algumas dificuldades depois do transplante

“ …Este foi transplantado lá em baixo e eles que tratem dele… Por isso é que eu nem 

quero alterar, vou a Lisboa, tenho que me levantar às quatro da manhã mas prefiro. É 

evidente que se fosse aqui levantava-me às oito, às nove estava a tirar sangue e estava 

arrumado mas ao outro dia ou à tarde, normalmente é à tarde, vou de manhã tirar 

sangue e à tarde… mas eu prefiro… não tinha que ser eu a optar, era o sistema que 

automaticamente - este senhor foi aqui transplantado sim senhora, mas a partir de 

agora vai ser na sua área de residência - não somos nós que devemos decidir 

isso…pelo menos eu e quem eu conheço não deixa de ir a Lisboa precisamente por isso 

porque se apercebe do que se passa e não está para cair num sítio onde é “mal 

amado”, onde é olhado de lado, quer dizer, é mau! 

“O maior problema é as políticas entre Hospitais. É como por exemplo, foi 

transplantado em Lisboa, quero ser transferido para o Porto, agora. Porquê ir sempre 

lá em baixo, 200 Euros, custa, e as minhas consultas, são 10-15 minutos. Vai lá, passa 

receitas, está tudo bem, vai agora. 3-4 horas, depois 3-4 horas de espera, e outras 3-4 

horas para vir embora, isso é que é chato. As políticas aqui não valem nada. Nos 

outros países tem um núcleo, dali vai para onde quer. Aqui em Portugal é um país 

pequeno e não funciona assim. Eu pessoalmente não tenho queixa dos médicos, dos 

enfermeiros, como me trataram nem nada, não tive nenhum problema. O que eu tenho 

é do sistema. Para abanar aquela árvore, para cair qualquer coisa, é preciso muita 

coisa. A gente não pode ser transferido de Lisboa para o Porto, para as consultas tudo 

bem, mas medicamentos pelo menos, porquê que não se pode vir aqui? Porquê é que 

eu não posso ir à farmácia dali do Porto? É uma horita de caminho, 30km e ia levantar 

os meus medicamentos, transferiam, se eu não tenho medicamento em Lisboa, porquê? 

O sistema é – quantas pessoas estão aqui no Norte? Olha, são cem?! – Não, o 

medicamento pelo menos é transferido para o Porto. Posso por exemplo pegar aqui na 
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Stª Casa uma receita, vou ao Porto, preciso tantos de Prograf de 1mg, era assim. Eles 

sabem quantos são os doentes, estamos todos registados. Em vez de ir 100 caixas para 

Lisboa vem mais 100 caixas para o Porto. Faz-se esse controlo na mesma. Não entendo 

isso… já tive que ir lá duas vezes a Lisboa de propósito buscar só medicamentos… - 

Posso deixar aqui as minhas receitas e vocês pelo correio – nem que eu tenha que 

pagar o correio – vocês enviam-me. Prefiro gastar 10-15-20 Euros, do que 200 Euros 

só para ir uma viagem! - e assim foi, até hoje tenho sempre aquilo. Chego lá à 

consulta, tenho as minhas receitas, mando pelo correio com uma cartinha a dizer o 

que é e o que não é, e todos os meses tenho aqui nessa data os meus medicamentos. 

«Não, tenho que resolver de outra maneira!» e foi pelo correio! Uma vez até pedi 

medicamentos emprestados, ali à Dra. do Porto: - “Ah, não a gente não pode!”; - Mas 

daqui a uma semana vem os meus medicamentos e eu reponho! - “Não, não se pode…”. 

Por causa desse modo de pensar, eu morro! Não sou rico, mas se fosse pobre e não 

pudesse ir lá em baixo, descolar-me à minha custa – morria -, porque não me davam 

os medicamentos no Hospital! Mas isso é nós resolvemos a solução, não é o Estado, não 

é o sistema, somos nós que estamos a ir de volta do sistema. Porque por exemplo, 

juntam-se 20 pessoas, vai uma pessoa arranja, mas tem que lá ir abaixo na mesma 

para ir buscar os medicamentos dessas 20 pessoas. Isso não é solução, o que e isso é, 

é um remedeio. Eles sabem quantos são os doentes, estamos todos registados. Em vez 

de ir 100 caixas para Lisboa vem mais 100 caixas para o Porto. Faz-se esse controlo 

na mesma. Não entendo isso. Eu nunca deixei, de desistir, de lutar sempre, de ir buscar 

o que nós estamos à procura!”  

“A Associação é uma boa resposta para puxar a “brasa para a nossa sardinha”, porque 

eu acho que se não tivesse a Associação, não estamos nem assim tão longe com o 

medicamento, éramos capazes de não ter medicamento, nem transplante ou isso. A 

Associação é uma boa defensora dos doentes da PAF, isso é…!” 

“…mas depois de a gente tomar a decisão não acaba a dificuldade, continua, porque 

depois mesmo de fazer a gente continua na mesma a sentir na pele e até agora tinha 

uma doença, agora não tenho duas, mas tenho uma cura que também tenho que está 

a cuidar da doença e tem que cuidar da cura.”  

Investindo no futuro
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Procurando beneficiar os filhos; não tendo a perder mas podendo ganhar 

tentando melhorar a sua vida e a do próximo

 

“Não quero para mim, quero para os meus filhos  

“…Mas de toda a maneira eu concordei e não tenho nada a perder, muito pelo 

contrário tenho a ganhar e isto é assim se não houver entre aspas cobaias, também 

nunca mais se descobre nada: - Não mata pois não? “Não!”; - então pronto vamos 

experimentar: - É bom não é?! É benéfico? “É!” Pronto vamos para a frente! 

 “…Com a educação que a minha mãe me deu e com a ideia dela, foi sempre ao 

contrário – é preciso eu vou – eu era voluntário número um para estudos! Uma pessoa 

tem que tentar melhorar sempre a vida dos próximos”  

Sentindo falta de informação

“…Mais informação sobre este problema, porque a gente não sabe nada, se tem uma 

dor de barriga «ai já pode ser», se me dói tanto um pé «ó, se calhar já é». Eu estou 

escurinha que eu não sei o que é a doença… A filha é igual: - “Mãe, não sei de nada! Se 

um dia sou apanhada com a nossa doença eu não sei de nada!”. Os médicos, a gente é 

chamada, recolhe sangue, faz exames, não sabemos nada, a gente fica a saber o 

mesmo, e tenho muito medo…”



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                   

 
 162 Júlia Martinho 

“…a informação sobre a saúde do doente é só do doente e é obrigação médica informá-

lo de tal.” (Família 15- A1) 

APOSTANDO NA SORTE

APOSTANDO NA SORTE Não querendo saber se 

tem a doença, Não encarando a doença e Tendo ideias próprias sobre o 

tratamento.                                                                                                                        

Não querendo saber se tem a doença

 “Ó, mãe nem me fales nisso, eu não quero saber de nada disso, não quero saber disso 

para nada” 

“Para as famílias que não estejam à espera da notícia, quer dizer, que não estejam 

assim muito dentro, porque há ainda algumas pessoas que não estou assim muito 

dentro, por um lado não querem às vezes saber, deixam ir até limite. A essas que não 

querem saber eu acho que é muito complicado. Comigo por acaso não se passou isso, 

mas acho que quando as pessoas sabem que aquilo têm na família ou os familiares 

mais chegados, por exemplo quando se fala disso: - “Ah, não quero saber disso!”; - 

acho que depois é mais pesado”. 

“…Ninguém fez o teste porque são contra – “Se tiver que ser eu já tive, o meu pai já 

teve, também tenho!” 

“A minha mãe não queria que os filhos fizessem. Eu também não. Eu tinha onze anos 

na altura… ela também apoiou em nunca fazer o teste da doença, seguir a vida para a 

frente, não me preocupar… fui-me mentalizando que não tinha e depois os anos foram 

avançando… foi mesmo dizer assim: - Não quero saber! 

Negando as evidências
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“O meu pai ainda não queria saber porque não nos queria dar a entender se nós 

tínhamos, escondia assim um bocadito as coisas, porque a gente perguntava… Só para 

o fim o meu pai disse: - “Não posso mais, está mais do que visto o que eu tenho!”; - e aí 

já era moça, já comecei a perceber tudo.   

“Da parte do meu pai foram contra ter sabido. Ainda hoje em dia da família do meu 

pai, um primo meu tem essa doença de certeza absoluta porque os sintomas já estão 

aí. É o mais novo de família, mas os sintomas já lá estão e não sabe, recusa-se a ir 

saber o resultado.”  

Demorando a aceitar a realidade

“Acabei de falar no caso do meu irmão: - “Nem me fales nisso!”; - demorou tempo a cair 

na real. Eu até cheguei a falar com a mulher dele para também lhe dar “na cabeça”, e 

pronto não sei se foi derivado a isso se não foi e a coisa acabou por ir.  

Percebendo que a negação não é resposta

“Tem que se ver as coisas como elas são não é esconder, e isso às vezes esconder não é 

o melhor, que a gente ao menos vai-se preparando…”  

“…a vida ensinou-me que esconder um ano e meio a doença não me adiantou de 

nada…”  

Não encarando a doença

“Quando vi que era a doença já tinha sintomas nos dois pés, mas mesmo assim não 

estava muito em mim, não queria acreditar e o meu irmão: - “Olha que é! - e eu: - Não, 

não, porque eu ainda tenho saúde, eu trabalho, eu tenho força!”; - e eu sempre para a 

frente… Foi isso, fechei os olhos e não contei a ninguém, que já tinha isto ou que tinha 
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aquilo, nada! Não achava que tinha direito de destruir a felicidade do marido, dos 

filhos.”  

“…Melhor que ninguém o doente sabe aquilo que passa e eu acho que nós da PAF 

temos a nossa negação, mas interiormente sabemos aquilo que temos. Podemos ter a 

negação para o exterior, mas sabemos aquilo que temos e sabemos como é que 

estamos, pelo menos comigo é assim. Foi assim e acho que é assim.”  

Deixando-se ir

“A minha mãe encarou mais o problema, a minha irmã não, ela era uma pessoa muito 

arrumada, não era vaidosa, era uma pessoa que gostava de andar sempre muito 

arrumada e quando se viu que não podia fazer as coisas ela levou aquilo tão a mal, 

tão a mal, que os médicos disseram que ela ia recair e ia pegar a sofrer muito mais 

depressa do que aquilo que devia sofrer, porque ela não encarou. Não encarou com 

aquilo e depois não desabafava com nós. A minha mãe desabafava, ela não, ela 

fechava-se, ficava sozinha e chorava sozinha, cada vez ainda era pior para ela, mas 

ela pronto não queria saber… “Quando ela soube que tinha o problema ela não 

escondeu (que nós sabíamos), só que ela não quis que dissesse a ninguém, nem foi 

para os médicos nem nada. Se ela atuasse logo e fosse logo, ela fazia logo no início que 

ainda estava bem e não era capaz de chegar ao ponto que chegou, só que ela acanhou-

se não queria que dissesse a ninguém e não queria que fosse para o médico, ela 

quando foi já ia na última, ela quando foi para o Hospital, para o Centro, quando ia 

para o Hospital St.º António ela já ia mesmo, mesmo na última, ela não queria, não 

encarava, não se convencia… 

“Essa morreu num estante, meteu-se à cama, ao sofá, não queria saber de mais nada. 

Quando se começou a manifestar, logo imediatamente, tinha uma filha bebé, não 

queria saber sequer da filha. Reagiu muito mal, porque ela não tinha culpa.” 

Vivendo intensamente o tempo que lhe resta
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“Fase de negação não propriamente, mas a fase de vamos para desforra, der no que 

deu, acabou, acabou, quando morrer morri, entende? Estava naquela coisa - não quero 

saber. O que vais fazer? Gozar, passear, vou aqui, vou ali, gasto tudo que tenho, não 

me interessava…”   

“Se eu tiver o problema, eu vou esquecer tudo, nem quero casar, não quero saber de 

nada, vou fazer tudo o que tenho para fazer na vida, vou ser uma perdida!” [

Tendo ideias próprias sobre o tratamento

sentindo nojo do órgão; imaginando que o dador podia ter cura; acreditando 

que o sangue é vida

 

“Eu podia fazer o transplante ainda há 3 anos atrás, por um médico que me falava em 

eu fazer o transplante, e eu disse-lhe: - Não, nem pensar! - “Foi por causa da sua 

irmã?”; - Não, foi a minha irmã, sofri muito, mas não teve nada a ver com a minha 

decisão. Não tem nada a ver, é nojo e eu não conseguia viver com...Eu ia sentir 

qualquer coisa lá dentro. Sabe o que é que eu tenho na minha imaginação, o fígado 

crescia, revirar todo, ia ficar todo encolhido, imagine a sensação que me dá quando 

falo em transplante ao fígado. Eu imagino na minha cabeça. Eu deixei mesmo de 

comer fígado porque comecei a ganhar nojo desde que começaram a haver estes 

transplantes e a minha irmã faleceu, nunca mais comi fígado. Agora nem posso ver. 

Sabe que quando eu ia ao talho e via, agoniava?”  

“… Esse alguém, eles ainda têm que tirar o fígado... Podem ver que não tem cura e 

tirarem-lhe o fígado, mas eu sei que tem que ser assim, mas às vezes quem sabe, se 

esse alguém, até nem poderia ter cura? De certeza que não! Que os médicos não vão 

matar uns para salvar outros!”  

“O meu filho, nem come sangue sequer! Diz ele que o sangue que é vida, que é pecado 

perante a lei de Deus comer o sangue, quanto mais...”
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TENTANDO TER UMA VIDA COMO OS OUTROS

TENTANDO TER UMA VIDA COMO OS 

OUTROS rocurando a independência; 

Conformando-se; Querendo construir uma família,

Querendo construir uma família

Construindo uma relação

Tendo uma pessoa por baixo “tipo uma muleta é mais fácil” 

“Todos se casavam novos…” 

“…Isso foi um bocado complicado. Encontrei-a, pronto «pode ser esta a minha mulher», 

mas no princípio não pensei nisso ) “Primeiro deixou-se envolver e só 

depois, quando já era mais tarde é que pensou o que podia mais tarde

Eu tento mostrar …e dizer: não casem com ninguém, não enganem ninguém por amor 

de Deus, isso nem pensem! E isso… se a pessoa gosta e vos ama aceitam! Se não amam 

também não adianta avançar com o casamento! 
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Partilhando a sua herança

“Ela sabia perfeitamente…  Ele também me disse que tinha, mais tarde, 

mas eu soube através de outros que ele que tinha…constava que tu que tinhas”[a 

esposa intervém] 

“ Não conhecia muito bem essa doença, ou que futuramente o que essa doença era e 

pronto também era nova, acho que não liguei assim muito naquela altura, só depois 

quando comecei mesmo a sentir o que ele sentia é que começou a doer mesmo! no 

início, sabia, mas não dei aquele devido valor que a doença…a gente não pensa no 

futuro… me fez sofrer muito e faz diariamente e não pensava nisso! Já estávamos 

casados há dois anos e aí começou tudo… 

“Nem toda a família sabia, os pais dela parece que sabiam.  “…os meus 

pais nunca me proibiram. A minha mãe uma vez só me disse assim, viu-me assim um 

dia triste. “Olha filha, agora já é tarde, agora levas para a frente! Nunca disse «não 

cases que ele tem esta doença, ou não o queiras o moço porque ele tem essa doença» ” 

 

Contei, porque entretanto ela soube… A reação dela até foi boa! a minha esposa, não 

viveu, mas conviveu e convive com uma irmã de afinidade que a mãe tinha morrido 

com a doença, provavelmente aí pode ter havido…uma abertura maior e já sabia e já 

andava por dentro daquilo que era a doença.”  

“Eu na altura namorava, passados quatro meses comecei a “entrar” e ela apercebeu-se 

da conversa por onde eu queria ir com a conversa, quase queria acabar com a relação, 

com o envolvimento…”  

“O meu marido quando me conheceu a minha mãe já sofria e eu disse-lhe a ele: “Estás 

a ver, depois não quero que venhas com problemas!” A minha sogra prometeu-lhe 

mundos e fundos mas ele nunca me deixou ficar… eu gosto dela e é com ela que vou 

casar, que eu caso com ela não caso com a doença, e depois um dia mais tarde ade-se 



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                   

 
 168 Júlia Martinho 

ver o que vai acontecer! Tanto é que namorou cinco anos para mim e ao fim de cinco 

anos casamos.  

“Perguntou-me: o que me levou a decidir, o que realmente um pouco antes de casar um 

tio meu disse-me assim: deixaste um rapaz tão bom que tanto gostava de ti e vais 

casar com uns pés pá cova?! Isso chocou-me! Mas… se o meu destino estava para ali… 

se era para ali que eu estava inclinada… foi para ali que ele foi! Foi isso que eu disse à 

rapariga: Olha! Eu decidi desta maneira, daquilo que já lhe disse: eu tanto posso ficar 

viúva e sofrer com um homem que tenha esta doença como posso sofrer dum que 

tenha um acidente fique tetraplégico, qualquer coisa disto! Portanto, eu decidi na 

minha moral assim, e daquilo que eu sentia.”  

Pensando ter filhos

“Isso foi muito difícil, ele da parte dele não queria de maneira nenhuma. Ele só dizia: -

“O que eu e a minha mãe sofremos! Ninguém lhe fala-se de ter filhos! Mas eu tinha 

aquela ideia, pelo menos um, pelo menos um, tinha aquela ideia… Ele não queria ao 

natural, porque não queria que viesse com a doença. Ele com a doença não, por 

natural não, nunca, nunca…”  

“Eu não queria era que fizesse aborto”  

“…A gente anda a tentar arranjar sem vir com a doença. Já fizemos tratamentos para 

isso, mas para já ainda não conseguimos nada! Uma mulher quer ser mãe em 

princípio deve querer gostar sempre de ser mãe. Já no tempo que a gente namorava, 

isso já foi uma preocupação que a gente teve, para não ter, não é que a gente não 

quisesse ter…seria bem-vindo e teríamos dado o apoio todo, porque não se sabe se 

daqui a 10-20-30 anos não haverá outra maneira de atacar a doença, mas como 

também devido a algumas precauções que a gente teve, não veio, agora também 
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optamos em ter sem que à partida com risco que não viesse… partiu mais da nossa 

iniciativa, porque a nível de apoio de médicos ou assim, nunca foi por aí.”  

“Até porque o nosso filho mais velho nasceu um ano e tal depois do casamento aquilo 

não deu muito tempo para estudar. E depois o resto aconteceu foi… nós queríamos ter 

uma família mais ou menos grande e aconteceu assim! Pronto!” (Familia2-F) E eu, se 

soubesse que ele era portador ele iria- me ficar para os dois últimos filhos mais novos 

eles não teriam nascido. Tou muito contente com eles… mas não! Não iria arriscar! Até 

porque há pessoas que dizem é 50%... tem 50% … Não! Mas o certo é que os dois filhos 

mais velhos têm, não é? São portadores. Nisso já não iria arriscar. Ao menos iria 

tentar. Agora o governo de facto tem muita culpa, porque se o governo ajuda-se na 

inseminação por causa de não ser tão cara… Marido: Ah! A inseminação é 

prejudicial… A inseminação…isso é…  

Ela disse que não queria, por inseminação que não queria! Ela achava que aquilo ia ser 

muito chato, que ia estar muito tempo com os médicos… não esteve para estar… para 

passar por este processo de medicina, acho que foi mais isso até o que ela a levou a… 

ele tava muito bem aconselhado, falavam abertamente nestas coisas e … mas eles 

resolveram assim!  

Eu ao pensar na inseminação às vezes me sinto… numa difícil… ocasião de pronunciar 

isto! Porque… Será que eu estou, a ser egoísta? Não sei… se estou?! O senhor, que me 

perdoe! Mas acho que … é assim que eu vejo! Custa-me muito, do meu Deus, pus tanto, 

por tudo o que me rodeia… é assim que eu penso realmente! Nunca fui a palestras 

mas é este o meu sentir!  

Algumas decisões ter filhos ou não ter filhos…Sim…isso aí….de um certo modo eu 

posso … pronto… é uma coisa bastante ponderada…você quer dizer…você sente que 

há alguma responsabilidade nessa parte… eu na altura pensei para mim e tomei uma 

decisão, como qualquer pessoa toma uma decisão…“eu não vou ser diferente dos 

outros…e depois de tal e tal …sinto que sou uma pessoa normal e vou assumir que vou 

ter filhos! E assumi! Ponderei pus na balança se devo ter muitos ou poucos, pus na 

balança e a minha balança ponderou que não devia ter muitos por uma questão de 

responsabilidade mas não vou ser indiferente porque isto já lá vem de trás muito lá de 

trás e vem por aí fora e vieram até mim! E…foi uma decisão positiva!  

“Ter filhos, foi muito ponderado… tivemos um ano no vai e vem… foi gerado com 

angústia da minha parte, mas ela queria ter filhos, o sonho dela é ter muitos filhos… 

Partir para o segundo filho, fez-nos pensar, como é como não é, aí já tive pessoas com 

outras personalidades, com outras maneiras de falar, com outras maneiras de 

elucidar as pessoas, de fazer ver como é que as coisas são, e em duas palavras foi: - 

“Se tu hoje tiveste um transplante, ou seja, a tua mãe teve a infeliz sorte mas tu tiveste 
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a sorte de ter um transplante, o que os teus filhos terão?!” Daí eu parti para o segundo 

filho e mais não digo, não será necessário…  

“Escala de Conflitos de Tomadas de Decisão em 

Saúde (ECTDS)” “Escala da Satisfação com a Decisão em Saúde (ESDS)” 

Pedindo ajuda para ter filhos sem doença

“Não sabia a quem havia de me dirigir… até a gente até foi a uma/duas consultas ao 

S. Familia6-C1… Ele é que foi para lá sempre a perguntar, se não nunca mais… Foram 

ali dois anos que foi um bocado complicado! vai lá um dia para falar com o médico, é 

um 31 para saber onde está o médico. Depois um empurra para o outro. Depois um 

tinha que falar com o Diretor, outro tinha que falar com a Diretora. Andei ali bastante 

tempo e depois de isso tudo pronto, tive que entrar em lista de espera. Não podia, mas 

se pudesse, que me perdoe, amanhã se fosse um filho/filha que viesse, mas tivesse 

“coisa” até tinha feito naturalmente, porque chega a uma altura de desespero. Acaba 

por ser desgastante e uma pessoa acaba por desanimar. Não foi o que aconteceu! 

Talvez, nem todos corram tão mal como o meu! Há casais que não podem ter, mas 

neste caso a gente até podia ter…Acho que neste tipo de situações, devia de haver 

mais um bocadito de acompanhamento e seguimento do caso para que as pessoas não 

desanimem.”  
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“Fui até eu chatear, o Dr.º - Sr.º Dr.º, passasse isto, isto e isto; e ele: -“Eu vou vos 

ajudar! Quero pô-los em mãos seguras!” Mas passou um ano e eu sempre a chateá-lo, 

estamos nós à espera há muito tempo! Fomos para uma clínica privada. “Nestas mãos 

vocês estão seguros, mas tendes que pagar! Ele mesmo assim ainda está sempre assim 

como pé atrás… Eu é que sempre queria muito, tinha sempre muita força de vontade. 

Ele convenceu-se, o Dr.º disse que era seguro, fomos para lá e fizemos o que era 

preciso” 

“Eu paguei as consultas e pagava a inseminação, a transferência de embriões tudo à 

minha conta, eu pagava aos 1000 contos de cada vez… Não havia ajuda do Estado 

nem do próprio Hospital, porque diziam sempre que ia haver uma equipa no próprio 

Hospital que iam fazer, como agora está a fazer o S. 

“Depois para saber o resultado… parece que a dizer assim às pessoas: -“Olha, não tens 

nada!”; - parece que é assim numa desportiva! Neste sistema, no público, não sei se no 

privado também será a mesma coisa, mas quer dizer, a gente vai lá uma vez é um 

médico/médica, depois não é acompanhado pela mesma pessoa. Acaba por a pessoa 

que vai dar a informação não saber a história que vem de trás. Às vezes é capaz de 

ela ter dado aquela notícia, talvez inconscientemente. Se houvesse ali um pouco mais 

de acompanhamento da mesma pessoa, talvez ela se desse ao trabalho de ir ver ao 

relatório numa hora vaga e saber que «este casal já tem tido estes problemas, então 

vamos lá saber porque é que correu mal da última vez, tentar fazer de outra 

maneira»” 

“Escala de Conflitos de Tomadas de Decisão em 

Saúde (ECTDS)” “Escala da Satisfação com a Decisão em Saúde (ESDS)” 

Sofrendo durante as tentativas de ter filhos sem doença
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“Levei dois anos a tentar, seguidos. A inseminação era de mês e a transferência de 

embriões era de três meses. Além de eu sofrer muito, porque me transformava muito o 

corpo com a transferência de embriões, ao fim não pegava! Ou que fosse meu 

problema, ou que fosse ansiedade, sei que andamos dois anos nesse sofrimento. Eu 

tremia muito, ficava muito em baixo, ficava mesmo de rastos cada vez que ia, não 

pegava. Houve uma vez que calhou bem, correu muito bem tudo, ficamos muito 

contentes, ele ficou muito contente!”  

Revoltando-se com o julgamento de alguns profissionais

“Fui à Junta Médica e houve lá uma médica que disse: - “Você não tem filhos?”; e eu - 

Não, não tenho! “Também não queira ter!” Isso magoou bastante! Ainda hoje: - “O teu 

marido é aquele que…?”; - É!“E tens filhos?” Tenho uma menina! “Ah, não tinhas! 

Julgam, julgam! E eu custou-me foi, uma médica que tinha filhos, a dizer às pessoas 

assim: - “Não tenham! …não se diz isso a ninguém. Ninguém sabe o sofrimento que 

uma mãe ou um pai têm, de querer ter um filho e não conseguir. Sofre-se muito, dói 

muito!”.  

Tomando a decisão de não ter mais filhos 
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“Não, porque ia ser mais uma preocupação, e depois mesmo que não tivesse a doença, 

porque ele dizer: - “Porque a mim e a ti não?”; - porque eu tenho casos desses na 

família. O que foi operado agora, dizia: - “Porquê é que vocês são melhores que eu? 

Porque é que eu tive a doença e porque é que vocês não têm?”.  

“Só que eu quando vou fazer o teste e como acusou disseram-me logo: - “Vamos ter que 

lhe dar uma notícia muito chata, é que a Sra. agora não tem, mas daqui um ano ou 

dois vai ter!”; - Ah, eu fiquei, eu se tivesse um buraco no chão eu acho que desaparecia. 

Estava com o meu marido e eles disseram logo, claro que como foi para me dar o 

resultado estavam dois médicos. Estava a médica do costume e estava outro, e ele 

disse: - “Não aconselho a Sra. a ter mais filhos e peça a Deus que este seja são, e é 

melhor a Sra. operar/laquear. Vão para casa, vão pensar porque é bem para ela e 

bem para as crianças que não vêm para o mundo sofrer…e o meu marido disse assim: 

- “Então se é melhor para ela e não vir para o mundo crianças sofrer, não tenho que 

estar a dizer que não quero, nem nada, então fazer, nem tem que pedir autorização a 

ninguém!”; - Pronto, naquele dia começaram logo a tratar, a marcar uma consulta, 

para eu ir a uma equipa médica, e chamaram-me para laquear e assim foi, não tive 

mais!”  

Se eu soubesse quando me casei, porque a minha análise quando foi feita foi na perna, 

tinha 17 anos. Vieram aqui, trouxeram os meus exames e disseram: -“Parabéns que tu 

não tens nada! Podes casar, podes ter família que tu não tens nada!”; - Casei, 

resolvemos ter esta rapariga e eu sempre fiada nesta. “Nós não queremos dizer nada a 

ninguém, mas a análise que dá para fazer como a tua é falsa! Ela tem o problema!”; - 

eu fiquei logo tola, a minha na altura tinha dois anos; - ela disse assim: - “Olha, tu não 

tens culpa nenhuma porque a Enfª e o médico foi que disseram que tu não tinhas 

nada!”; - e depois comecei a ouvir mais pessoas, que eram falsas, falsas e depois a 

minha filha tinha feito quatro anos, o meu marido queria outro filho e eu disse: - Eu 

não vou querer mais filho nenhum sem saber! Mais tarde também fizermos ao sangue, 

fui lá para saber e foi quando eu soube que tinha o problema. Foi um choque muito 

grande. Entrei logo em pânico, apanhei um “esgotamento”, estive muito mal! Eu não 

me sentia muito culpada sabe porquê?! Porque foi pelo que o médico e a Enfermeira 

me disseram, agora se eu disse-se assim, eu sabia que tinha e quis aí eu sentia-me 

culpada e sentia remorsos, eu dizia assim: - Eu sabia que tinha e quis, foi uma asneira, 

um erro! - mas não, eu fui pelo o que me disseram, porque se eu fosse uma pessoa que 

não me importasse quando fui saber que tinha, arranjava outro, mas eu disse logo 
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para o meu marido: - Acabou, fica já por aqui! Por acaso esta não tem, mas o segundo 

podia ter, era um suplício!  

“…se eu não tiver mais ninguém , é garantido por ali a família começa a limpar.

 “…Felizmente só tenho eu, Graças a Deus! - porque eu sou uma pessoa 

muito mole, se eu soubesse que a minha irmã tivesse ou o meu irmão eu andava 

sempre preocupada, porque não sabia se eles iam primeiro que eu, ou eu primeiro que 

eles e andava assim como aconteceu com a outra, que estava aqui a conviver comigo 

que faleceu. A gente passou muito, tanto eu como esta minha irmã. Agora como sei 

que eles não têm nada eu estou bem, eu fiquei feliz, feliz por eles não terem nada. 

 

Procurando adaptar-se

Nós temos que ser donos da nossa cabeça, temos que saber onde é que estamos e o 

que é que estamos a fazer.  

Tendo que alterar a vida

“…Se eu não tivesse a doença não estaria aqui, tinha emigrado… Se calhar [a doença] 

é um peso morto, não devia fazer sentido, qualquer ser humano está com esse peso 

morto em cima sempre a tocar à campainha quando há qualquer coisa”.  

“Tive que mudar de vida. Perdi tudo, perdi casamento, perdi emprego, perdi dinheiro, 

perdi carro, e que tive que vir do Canadá para Portugal para tratar disto, se não lá 

naquela época não tratava.   
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“…Fiquei mais fragilizada com a doença, comecei a pensar, porque eu sou doente! Tive 

um tempo, uma fase que me achava uma coitada. Eu acho que é uma realidade que as 

pessoas não estão preparadas. Eu acho que ninguém está preparado!”  

“Nem trabalho, nem mesmo um fim-de-semana para sair era complicado. Às vezes 

“Olha vamos a tal parte…!”; - mas aquilo já era um bicho-de-sete-cabeças, porque uma 

pessoa não sabia quando estava bem  

“…Começaste a ter os sintomas da doença [a esposa intervém] … então tive que largar 

porque...Sentia que não conseguia, sentia que já não conseguia e sentia que não dava 

para manter o emprego…  

“Para ele o mundo desabou ali, os filhos não podiam estudar… e depois fui trabalhar 

eu e ele ficou doente, eu senti mais nele do que em mim.”   

Ajustando-se à nova condição de ser doente

“… tive que fazer uma decisão, ou é a minha vida profissional ou a minha saúde e 

nesse dia optei pela saúde. Trabalho morro cedo ou não trabalho e vivo mais alguns 

anos, tranquilo, sem stress, como a horas, medicamentos a horas. O modo de vida é 

assim, hoje uma coisa amanhã outra, a gente tem que fazer é adaptar-se à situação 

da vida… não é só o doente, como familiares, com quem esteja envolto de nós tem que 

se adaptar a nós.”  

“Primeiro revoltou-se, eu notei isso e depois o meu pai acho que amadureceu, aceitou… 

 

 “Eu aprendi a ser prática. Se eu vou buscar uma panela, ora bem se eu tenho que ir 

buscar um garfo, isto e aquilo, eu já trago tudo, nem que metade caia pelo caminho 

mas eu trago para poupar as pernas.”  
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“Naquela altura ainda ajudava mais agora muito menos e agora tenho o problema do 

coração então agora é que não convém fazer nada, canso-me bastante… mas a cabeça 

está sempre a pensar em arranjar uma solução, porque sempre tive aquela coisa de ir 

sempre para a frente, não me acomodar.”  

Redefinindo papéis

“Tive que deixar o meu emprego desde que ele foi operado, porque também não tinha 

a coisa de ir e ele ficava sozinho e depois agora como ficou mais dependente, como já 

estava adiantado. Ele assim entretém-se à minha beira e não trabalha com a cabeça 

“…As dificuldades de dinheiro, trabalho, trabalhava em dois trabalhos, a luta foi 

constante. O meu pai deixou logo de trabalhar de imediato… nunca veio nenhuma 

enfermeira a casa nem nada. Tinha dois trabalhos, cuidava do marido e dos três 

filhos!  

“…A minha mãe coitada com isto tudo também sofre, vem muitas vezes ajudar-me. 

Preciso de alguma coisa e ela vem. Tem 61 anos, mas vem muitas vezes, fica aqui com 

nós alguns dias e depois vai outra vez para casa dela. Pronto, anda nisto, e ela 

também há-de sofrer muito”   

“eu tinha sido operado há pouco, geria as coisas e os outros é que trabalhavam por 

mim…” Vinham aqui meia dúzia de amigos faziam isto, aquilo, aqueloutro, já estavam 

dividas as tarefas e eles desenrascavam-se. Sim, e irmãos dele, também tem dois 

irmãos, também ajudaram no que podiam.  

“Acompanhou e ajudou, e andou com ele ao colo e muita coisa, nunca fugiu de nada do 

trabalho, pelo contrário ajudava-me a fazer coisas que eu já me custava muito e ele 

fazia… Quanta coisa para o fim ele fazia no meu lugar!”  

assumindo a 

família o cuidado

“Era eu ou as minhas tias, conforme, quando precisasse ele chamava. A minha tia está 

todo o dia em casa, como é costureira em casa, está sempre em casa e ajudava-o. 
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Depois quando chegava do trabalho quando ele precisasse de alguma coisa ou assim 

eu ajudava-o.”  

“…se a minha irmã queria ir sair algum de nós tinha que ficar. Aí nunca houve muitos 

conflitos… Eu fico com a mãe! 

“Acompanhava mais a mãe porque estava em casa sempre todo o dia, embora nós 

também acompanhávamos…” 

“Porque era assim, à semana éramos as três a cuidar dela, mas ao Domingo, era um 

Domingo cada uma, que era para não ficarmos aqui presas…  

Fazendo opções na escolha do cuidador

“Eu e a minha irmã mais velha já trabalhávamos. A minha irmã mais nova acabou por 

suspender ali dois anos os estudos, quando a minha mãe começou a acamar mais, 

para tomar conta. Era mais simples tirar uma pessoa de estudar do que estar a tirar... 

 

“Embora esta irmã é que tratava mais dela, porque ela afeiçoou-se mais a esta minha 

irmã. Eu às vezes ia para fazer as coisas, mas ela tinha as coisas dela!”  

“Eu tenho família, mas cada um tem a sua vida. Agora não ia estar a prender outra 

pessoa depois de ter a esposa. Então para tomar, tinha que tomar ela, não é 

obrigação, mas acho que além de ser esposa e companheira não tinha lógica de estar 

a prender outras pessoas, ou para estar em casa o dia inteiro sozinho, não tinha quem 
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cozinhasse, embora que ela podia deixar, mas era totalmente uma solidão, só estar à 

noite e de manhã  

“Eu tinha que ficar em casa a olhar pela minha mãe e aliás eu entrei para o ciclo e tive 

que deixar o ciclo para olhar para a minha mãe e o meu pai arranjou-me uma 

empregada, mas a minha mãe não se sentia tão à vontade com uma pessoa de fora e 

então era eu que olhava por ela.”  

Sofrendo como cuidador 

“Eu não conheci a minha mãe saudável. Eu vi a minha mãe sempre doente, eu cresci 

vendo a minha mãe sempre doente…”  

“A única coisa que fazíamos era pensar dar-lhe conforto!  

“Eu estava com ela sozinha em casa e eu não sabia o que lhe havia de fazer.” 

Era complicado, a minha irmã mais nova foi a que esteve mais tempo com ela, foi a 

que viveu mais, sentiu mais as coisas, mas na prática todos estávamos habituados 

 

O grande problema que nós, ou pelo menos o meu, que acompanhei a minha mãe até 

ao último dia, é ver o sofrimento principalmente nos últimos cinco/quatro anos, é 

terrível, mas mesmo terrível!”  

Adaptando-se às atividades

“Eu trabalho, só que não vou-me aventurar a fazer o mesmo que fazia, porque 

primeiro tenho que cuidar de mim!”  

“Trabalhar - eu gostava de trabalhar -, mas não posso… queria andar no trator que 

era o meu trabalho, é andar no campo com ele, vinha a casa fazia a comida, 
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arranjávamos as nossas coisas, eu acho que vivia bem assim. Agora, não podendo 

para mim, isto é muito… Eu vou plantar umas alfaces mas depois para chegar depois 

para a cozinha já estou ali, tenho que estar meia hora sentada, cansadíssima e eu digo 

assim: -Fogo, eu dantes fazia isto com uma perna às costas e agora não posso! 

 

Procurando a independência

“Comecei a trabalhar por minha conta já sabia que tinha a doença, com objetivo de 

vida de que a minha mãe na altura ainda era viva, mas via-se poucas esperanças de 

vida nela, faleceu com 47 e eu dos 30 não passo e assim foi. A doença apareceu-me 

com 26 anos, fui transplantado com 29 e tenho 40… eu na altura já acompanhava 

muito a minha mãe, porque estando eu a trabalhar por minha conta, tocava-me tudo 

mim. eu na altura tinha um empregado, um projeto de oficina nova e ia partir para 

uma situação de meter empregados, de fazer algo que um dia tenha alguém que 

trabalhe para mim era a minha ideia … construir algo para amanhã ter usufruto 

digamos e pronto tudo isso me fez andar para a frente e deu-me coragem para isso 

mesmo…”(  

“…eu faço muitas coisas, meto-me em muita coisa e não é por ter a doença que não 

deixo de me meter…eu meto-me em muitas coisas… às vezes coisas… que pronto…que 

implicam muito risco… eu sou virado para o risco…a nível de negócios eu sou virado 

para o risco.”  

“A doença como aparece cedo, porque chegam aos 25-26 anos e para trabalhar já 

começa a ser um bocado complicado e hoje em dia é pior, porque há aqueles 

problemas de ter que sair do trabalho para ir a consultas, ir aqui e acolá e depois 
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também no trabalho não dá o rendimento que devia dar, mesmo até estarem sentados, 

não dá aquele rendimento porque tem sempre complicações que têm…Comecei a olhar 

para este negócio… e comecei a olhar com outros olhos. Comecei assim: «Bem, eu 

tenho que ser mais fino que os outros! Tenho que produzir as coisas diferentes dos 

outros!» e foi assim que comecei logo no princípio… a gente começou a ver que o 

ordenado da fábrica também era pouco, entretanto mais vale vir para casa, porque 

para além de me estar a ajudar, acho que em casa os dois, ajudávamos mais…tivemos 

que trabalhar bastante mas deu resultado…  

Reconstruindo a conjugalidade

“Na nossa doença é um bocado complicado estar a falar da própria impotência que a 

gente também tem. Impotência do homem porque nem sempre, nem sempre a gente 

está disposto e aí é um bocado complicado e ela sabe muito bem…Dentro da nossa 

cabeça e mesmo na cabeça dela, a impotência é sempre complicado de gerir, na 

mulher não sei como é que é mas no homem é sempre um bocado, apesar que o 

homem também sempre exige muito mais… isto também pesa muito na cabeça, e até 

na relação… às vezes eu tenho alturas que eu não consigo até que ela me toque, não 

sei porquê. Basta tocar-me numa parte do corpo que uma pessoa parece que me estou 

a picar… e nela é capaz de sentir «está-me a rejeitar» e não é!  

“Eu como mulher, que estou habituada a olhar para uma noite destas, eu acho que a 

pessoa para conseguir levar isto para a frente tem que gostar muito daquela pessoa, 

se não gostar desiste. Por isso não sei até que ponto uma mulher conseguirá levar esta 

cruz para a frente se não gostar realmente daquela pessoa…  
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“A verdade é dita, não largou a mulher por não ter mulher. Enquanto a mulher foi viva 

não largou a mulher e foi procurar outras mulheres, isso também não aconteceu, 

aguentou também aquela cruz. No Centro, com mais convívio, começa-se a conhecer 

mais a parte da mulher e a parte do homem porque é que há assim um desnível. 

Quando a família se mete no meio ainda é pior, porque às vezes até é a própria mãe, 

ou seja, o filho, até a própria mãe até pode incentivar. Normalmente são as mães a 

incentivar a deixá-los.”   

“…desde que casei levei uma vida sofrida, completamente!; - foi sofrer pela doença que 

continua, que dói a uma pessoa ver sofrer, sofri muito para ter um filho, graças a 

Deus muito saudável, que nos conserve! Desde que casei tenho levado uma vida sofrida

 

“Nunca se faz uma coisa um sem o outro, nunca! Falamos sempre um com um outro… 

A mulher acontece, ela é a cabeça, neste caso tem o suporte tudo em casa, mas 

qualquer coisa que precise: - “Eu vou perguntar ao marido se podemos fazer isto, ou se 

podemos fazer aquilo!? - não tomo nenhuma decisão sozinha…  

Mudando a forma de ver as coisas

“Sou crente espiritual, não sou muito crente religiosamente… Muitas vezes, eu vejo por 

mim, do jeito que eu pensava e tudo, porque eu vejo coisas diferentes. Antes não via 

assim. Ia à missa todos os Domingos naquela época e não conhecia Deus, não me dizia 

nada. Agora, não penso assim, não vou à missa mas penso completamente diferente 

acho-me mais próximo de Deus hoje, do que quando ia todos os Domingos à missa.” 

 

“Sim, faz a gente “abrir” os olhos, pensar diferente, a ver a vida diferente. Eu vejo-a 

diferente do que via antes. Dantes uma coisa mesquinha era uma tempestade. Agora 

não, de uma tempestade faço uma coisa pequenina, porque não me interessa, não me 

agrada. Agora para eu me irritar é preciso muito. Coisas pequeninas não mexem 
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comigo, dou um sorriso, entende… coisas pequeninas insignificantes, que não tem 

valor nenhum.”   

“A minha sogra é muito orgulhosa, mas noto nela que mudou como da água para o 

vinho com isso tudo. É cristã e pratica, é contra as transfusões e contra um bocado aos 

transplantes. Hoje é tudo completamente ao contrário porque tem o exemplo dentro 

das portas, tudo isso mudou muito.”  

“O meu modo de pensar mudou desde que eu fiquei doente não é. A situação da vida 

faz-me com que aquilo que eu penso diferente, tudo com a situação de vida… se hoje 

estou bem, vou-me divertir hoje, amanhã se vê.”  

“Aprendi a viver um dia após dia, mesmo com a doença, mas um dia após dia. Estou a 

viver mais em função de mim, mais liberta, mais para gozar um bocado a vida, que eu 

não sei o dia de amanhã.”  

“…se for falar de sintomas ou falar como é que foi, eu falo, agora falo abertamente, 

mas se fosse antes já não falava.   

“…eu comecei a dar valor a pequenas coisas que ninguém dava valor. Por exemplo, 

dar uma volta, vejo um jardim, vejo umas casas, vejo uma paisagem e é capaz de 

haver pessoas que não dão valor nenhum. Eu à noite fico aqui parado, ouço os 

pássaros a cantar uma pessoa até dá valor aos pássaros a cantar, porque talvez a 

vida seja curta e depois a gente pensa que não vai ser comprida, talvez seja por isso 

não sei porquê, começasse a dar outro valor  

Vivendo o quotidiano 

Tendo alterações de humor

“…Mas quase sempre é assim nestes doentes. A minha mãe, que também era a mesma 

coisa, tanto estava bem, você estava a falar bem para ela, como eu chegava de manhã 

para falar com ela e ela não podia nem ouvir e acontecia isso não é! Você tinha 
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pessoas em casa que podia falar, estava tudo bem para elas, como daqui um bocado 

explodia tudo … era só explodir. Naquela altura não entendia, mas hoje em dia 

entendo e é por isso que eu às vezes falo para ela: - Tu não entendes! Mas quem tem a 

doença ou quem anda a acompanhar é que vê! Porque tanto está bem como dali a um 

bocado está tudo estragado. “…Tem alturas que uma pessoa pronto, e eu também 

estando aqui parado e revolta-me também, comigo próprio e às vezes revoltado 

comigo próprio e expludo com os outros. Por não poder ajudar, por não poder fazer, 

porque às vezes quer fazer mas não pode e depois até chateia as pessoas. É do próprio 

sistema, sei lá!”   

Revoltando-se com as alterações do familiar doente

“Ele no fundo até é uma pessoa mimada, e eu às vezes chateio-me com ele porque ele é 

tão mimado que às vezes abusa um bocadinho, porque estes doentes às vezes têm 

assim uma maneira de ser um bocado agressiva e eu às vezes digo para ele: - Eu não 

merecia isso!... é agressividade de discutir….“…da minha parte, quem está a 

acompanhar, que dá mimos, que dá isto, que dá aquilo, acho que às vezes que não 

merece!  “…eu trabalho, estou a tentar ajudar, tenho a menina para criar, ele pouco 

faz, praticamente não faz nada. Pode sentar-se aqui ou ali pronto e fica a olhar para 

mim e está a ver. Agora eu a trabalhar, a casa para cuidar, cuidar dele, cuidar de 

uma filha e ao fim a gente ouvir assim um ronco não aceita, e às vezes eu tenho que 

me revoltar um bocado com ele para chamá-lo à atenção: - Olha, que eu trabalhei, 

estou a ajudar-te, não estou para ouvir! Não aceito! - e realmente às vezes revolto-me, 

e ando um dia ou dois triste comigo própria, porque acho que não mereço que ele me 

faça isso e não aceito isso!”  

stress

Sentindo-se sobrecarregado
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“…Tem-me custado um bocadinho, eu tento aguentar muita coisa sozinha… se vivesse 

com a pai e com a mãe, acho que tinha mais com quem partilhar às vezes a minha dor 

e assim não, fica para dentro e depois acabo por andar 2-3 dias e até se for preciso o 

dia inteiro a chorar, muito em baixo… não tenho com quem me “abrir”, com quem 

falar, porque às vezes o falar já alivia e isso faz falta porque com ele não posso 

partilhar porque a sofrer está ele e é ele que me faz sofrer a mim, porque eu sofro em 

vê-lo sofrer!” [  

“ …eu acho que se o casal - tanto o homem como mulher, o que tiver a doença - se o 

outro não gostar muito daquela pessoa não consegue aguentar esta cruz, porque é 

uma cruz muito pesada, por isso eu acho que se não gostar muito não consegue 

aguentar, porque no fundo, acabamos por fartar, todos, todos os dias é praticamente 

aquilo é o ver aquela pessoa naquele sofrimento, pronto fica cansada, é preciso gostar 

mesmo da pessoa para conseguir aguentar, olhar, ajudar, por acho que se não gostar 

acho que não consegue…”  

“Não sei se um homem suportaria, o vice-versa… o pai que quando a mãe quando ficou 

doente, os filhos já eram grandinhos, foram eles que apoiaram. O pai saia de manhã 

via a mãe à noite, ia para o campo… Eram os filhos, não era o pai que estava ali…” 

 

Partilhando com quem tem a 

mesma experiencia na família
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“Sabe como é essas coisas a gente, sei lá, eu acho que quando as pessoas têm 

saúde...Valor até pode dar, mas uma pessoa sabendo que está bem, pronto está bem. 

É que é diferente mesmo, com a outra minha cunhada eu já me abro mais um 

bocadinho… e mesmo qualquer coisa que ele tenha mesmo de intimidade ela abre-se 

comigo… e eu tento ajudá-la porque eu já passei por isso tudo. Agora com esta minha 

cunhada não, porque ela não passou por nada e a gente não se sente tão à vontade 

para se “abrir”, até pensa assim «aquela ali eu sei que não se ri porque está a passar 

pela mesma situação».”  

Deixando de viver e sonhar

“Nós praticamente não saímos, vamos daqui e vamos um bocadito à casa dos meus 

pais mas não temos uma vida social, não saímos. Eu não sei o que é ir dar um passeio. 

Os primeiros anos quando ele andava assim mais ou menos ainda íamos, mas agora 

não. Às vezes fico um bocado revoltada, porque gostava de ir aqui, de ir ali como os 

outros vão, tenho um carro como os outros têm, tenho uma vida mais ou menos, posso 

sair, dar uns passeios como os outros dão… eu ver assim com os outros que podem ir 

e eu não posso!  

“Os nossos sonhos acabaram, para mim acabaram! É viver o dia-a-dia, o futuro não 

existe, porque sei lá o que vai acontecer no futuro, se no passado foi o que foi, no 

presente está ser o que é e o futuro?! Tendo viver um dia de cada vez, mas dantes não 

era assim, tinha tantos sonhos…”  

Sentindo o apoio da família

“Por acaso o apoio familiar conta muito, muito. Se não houver um apoio familiar forte 

mesmo para ajudar a suportar a doença, e mesmo no fim do transplante, eu acho que 

a família conta muito – eu falo entre marido, sogros…”  
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“Eu acho que houve uma alteração da parte do meu marido, dar-me mais apoio. Se ele 

não disse, eu senti muito… ele acompanhava-me sempre. Eu achei que ele mudou para 

melhor. Ele acompanhou-me sempre, nunca estive sozinha”  

“…meus irmãos, qualquer coisa que precise  estão sempre: - “Precisas disto, precisas 

daquilo…”; - estão sempre dispostos, largam tudo para vir acudir, ainda agora é 

assim.”  

“…o meu marido – ele é meu marido, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é tudo 

para mim -, uma pessoa espetacular. Ele conviveu com a doença da minha mãe, depois 

conviveu com a doença da minha irmã, a minha irmã também pegou a sofrer muito 

nova, começou a sofrer com 35 e ele acompanhou tudo! O meu marido é tudo para 

mim, se não fosse ele. Quando eu apanhei o esgotamento se não fosse ele eu não 

recuperava. Eu não recuperava, porque eu estava muito em baixo e depois eu esqueci 

tudo fiquei completamente… apagou-se tudo da minha cabeça, e se eu não tivesse 

assim uma pessoa que me acompanhasse como ele me acompanhou eu não 

conseguia… A nível até de amigos e colegas que quando souberam que eu tinha 

deram-me muita força!”  

“Eu ajuda-a, tenho é que a ajudar, tenho que a apoiar  

Suspendendo temporariamente a vida em família

Procurando apoio especializado
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“Porque na altura ele fraturou o joelho e foi para lá para recuperação, para fisiatrias e 

assim…”  

“Vim quando tive que amputar a minha perna…usei prótese…deixei porque agora não 

consigo porque me sinto fraca…”  

“Na altura estava mal e a minha mulher teve de ser internada… fiquei, afinal não 

tinha que me ajudasse!”  

“Eu custava-me ver aquilo, porque houve uma altura que ele até roeu as pontas dos 

dedos. Eu telefonei lá para o Centro, que eu já não podia ver aquilo. Era aquele 

nervoso! Ele também partiu a perna da primeira vez e depois tornou a partir, foi 

quando ele estava aqui em casa. Não sei se eram aquelas picadelas que lhe davam, 

aquela formigueira, que é uma coisa forte que lhe dá - eu acho que não era só a ele? 

Com aquela aflição, foi assim que ele partiu a perna, se calhar talvez ao levantar, 

pronto partiu a perna. Depois custava-lhe muito que ele já tinha a perna inchada. Eu 

não sabia o que havia de fazer, depois ele às vezes ganhava febre tinha que andar de 

volta dele a ver o que lhe ia dar, estava sempre com aquele receio. Pronto, por um lado 

eu gostava que ele estivesse aqui, mas é assim, não temos muitas condições que a casa 

é pequena.”  

Optando por uma disponibilidade permanente

“Achou-se por bem ele ficar por lá, porque lá ele tem sempre médico, tem sempre 

enfermeiras, tem sempre alguém disponível para ele todo o dia, enquanto aqui era um 

bocado chato. Eu trabalho, a minha tia também tem o trabalho dela lá em cima e 

também não pode estar sempre, sempre de volta dele e também para ele é muito 

melhor. Ele aqui, não podia andar com a cadeira aqui dentro, tinha que chamar por 
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alguém para movê-lo para a casa de banho, ou para isto, ou para aquilo, e lá é sempre 

muito melhor para ele.”   

Eu às vezes penso muito nisso - será que queria estar em casa - mas ele agora nem 

gosta de vir a casa, porque quando ele partiu a perna outra vez foi em casa e para 

mim ele agora não quer vir aqui, que ganhou cisma por causa disso. A gente às vezes 

diz: - Não queres vir ficar a casa, no Natal ou assim! e ele: - “Não!” Vem mas vai dormir 

lá, ganhou uma cisma que não quer ficar aqui, tem pouco espaço para ele andar com 

a cadeira. Eu tenho pena, porque é o meu irmão e eu gostava de o ter em casa, mas 

não temos condições!  

Mantendo o contato com a família

“Já chegou a vir mais vezes. Íamos buscá-lo ao Sábado à noite ou ao Sábado à tarde e 

ele dormia cá de depois ia no Domingo à noite para lá. Era quase sempre assim. No 

Natal vamos buscá-lo, no Ano Novo também, na 2ª feira de Páscoa também, só se ele 

não quiser vir que às vezes está um bocado mal disposto e assim e não lhe apetece vir, 

se não vamos lá muitas vezes. Normalmente, todos os fins-de-semana vamos lá. Não 

vai ficar esquecido por estar lá!”  

Todo fim-de-semana vem o meu filho… durante a semana não dá por causa do 

trabalho…mas o meu marido não falta todo dia.  

A minha mãe passa por cá sempre que vem ao mercado… 

Antes conduzia o meu carrinho e não faltava uma semana … visitava a minha irmã 

todos os fim-de-semana! Agora vem ela quando pode!  
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Conquistando alguma independência

“Era bom quando teve lá no Centro e depois – foi da primeira vez -, ele vinha à casa e 

andava uns pedaços sozinho, o meu sobrinho trazia-o no carro e depois ele já vinha 

uns pedaços sozinho, subia as escadas. Uma vez apareceu-me lá em cima e eu fiquei 

toda contente. Claro, que a gente fica contente com a evolução dele, mas agora é que 

não.”  

“…ele lá também pode sair, vai dar a voltinha dele, ele nas mãos tem muita força, por 

acaso ainda é uma das coisas que ele tem melhor, de resto…mantém alguma 

independência  e  está com outras condições que aqui nós não lhe podíamos dar.” 

 

Tendo alguma certeza
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“Sabe aqui pelo menos sabemos o que temos de fazer e quando temos de fazer…há 

horas para tudo! Tenho pena de não poder ficar mais tempo na cama mas o serviço 

não permite por causa da limpeza e de outros afazeres…depois destes tempos… 

perece que o tempo sobra!”  

“Toda tarde o meu marido vem…eu descanso um pouco e depois ele chega!  

Entregando-se às recordações

“Às vezes quando se acorda com aqueles sonhos que se tem com um familiar doente, 

ou a estar a viver tudo o que a gente fez e essas coisas… acordo cansadinha e quantas 

vezes tenho acordado a chorar. Isso acontece-me, e acordo mesmo cansada não tenha 

a menor dúvida, mesmo, mesmo cansada. Está sempre a vir à memória.”  

“Tenho muito boas recordações da minha vida, da vida do pai e tudo, não eram só 

tristezas, tem rosas e a gente ia tirando os espinhos das rosas, era assim”  

Libertando a família de um quotidiano sem doença

“Não vou negar que uma das razões de vir para aqui foi ver que o meu marido e o meu 

filho viviam preocupados comigo e que eu sentida que a cada dia lhes dava mais 
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trabalho não conseguindo fazer as coisas de casa e as minhas coisas…acho que assim 

estamos todos melhor!”  

“Sabe que tem lá pessoas para olhar por ele e se viesse para cá era eu que tinha que 

olhar por ele, também penso nisso! Eu não me importava que ele estivesse aqui, 

mesmo eu ter que ajudá-lo, não me importava, mas agora sei que ele não vem para 

aqui. Eu qualquer dia até vou falar com ele: - Tu gostavas de vir para casa! Para ver o 

que ele diz, porque eu noto que quando é assim os Natais e isso ele nunca quer ficar 

em casa. É por isso que eu digo, ele de certeza que não quer vir mais para casa!” 
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Ações desenvolvidas na experiencia 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA EXPERIÊNCIA 

Tentando ter uma vida como os 
outros 

Procurando adaptar-se  
 

TENDO QUE ALTERAR A VIDA; 
AJUSTANDO-SE À NOVA CONDIÇÃO DE SER 
DOENTE; REDEFININDO PAPÉIS; ASSUMINDO A 
FAMÍLIA O CUIDADO; FAZENDO OPÇÕES NA 
ESCOLHA DO CUIDADOR 
SOFRENDO COMO CUIDADOR; ADAPTANDO-SE 
ÀS ATIVIDADES; PROCURANDO A 
INDEPENDÊNCIA; RECONSTRUINDO A 
CONJUGALIDADE; MUDANDO A FORMA DE VER 
AS COISAS; 

Suspendendo 
temporariamente a vida em 

família 
 

PROCURANDO APOIO ESPECIALIZADO; 
OPTANDO POR UMA DISPONIBILIDADE 

PERMANENTE; MANTENDO O CONTATO 
COM A FAMÍLIA; CONQUISTANDO 
ALGUMA INDEPENDÊNCIA; TENDO 

ALGUMA CERTEZA; ENTREGANDO-SE ÀS 
RECORDAÇÕES; LIBERTANDO A FAMÍLIA 

DE UM QUOTIDIANO SEM DOENÇA;  

Querendo construir 
uma família 

 
CONSTRUINDO UMA RELAÇÃO; 

PARTILHANDO A SUA 
HERANÇA; PENSANDO TER 

FILHOS; PEDINDO AJUDA PARA 
TER FILHOS SEM DOENÇA; 
SOFRENDO DURANTE AS 

TENTATIVAS DE TER FILHOS 
SEM DOENÇA; REVOLTANDO-
SE COM O JULGAMENTO DE 

ALGUNS PROFISSIONAIS; 
TOMANDO A DECISÃO DE NÃO 

TER MAIS FILHOS   

Vivendo o quotidiano 

TENDO ALTERAÇÕES DE 

HUMOR; REVOLTANDO-SE COM 

AS ALTERAÇÕES DO FAMILIAR 

DOENTE; SENTINDO-SE 

SOBRECARREGADO; 

PARTILHANDO COM QUEM TEM 

A MESMA EXPERIENCIA NA 

FAMÍLIA; DEIXANDO DE VIVER E  

SONHAR; SENTINDO O APOIO 

DA FAMÍLIA 

Procurando 
ajuda 

RECORRENDO AO 
SEU MÉDICO DE 

FAMÍLIA; 
RECORRENDO AO 

CEAP 

 
 

Querendo saber se tem a 
doença 

SENDO ACONSELHADO PELOS PAIS 

A FAZER O TESTE DIAGNÓSTICO
TENDO MEDO DO RESULTADO 

Abrindo a porta à esperança 
QUESTIONANDO-SE SOBRE O TRANSPLANTE: TENDO RECEIO; PARTILHANDO 
A DECISÃO NA FAMÍLIA; SENDO ENCAMINHADO; EVITANDO A PRESSÃO DOS 
OUTROS; BATALHANDO ENQUANTO SE ESPERA PELA SOLUÇÃO; SENDO 
CHAMADO; VACILANDO NO MOMENTO DE IR; FAZENDO O PERCURSO ATÉ AO 
HOSPITAL; ENTRANDO EM OUTRO MUNDO; MUDANDO COM O 
TRANSPLANTE; ABRINDO O CAMINHO PARA OUTROS; FALANDO DE 
ALGUMAS DIFICULDADES DEPOIS DO TRANSPLANTE 

Sentindo a doença 
PRESSENTINDO OS PRIMEIROS 

SINTOMAS 

VENDO A VIDA ALTERAR-SE; 

Investindo no futuro 
PROCURANDO BENEFICIAR OS FILHOS 

NÃO TENDO A PERDER MAS PODENDO GANHAR 
TENTANDO MELHORAR A SUA VIDA E A DO PRÓXIMO 

SENTINDO FALTA DE INFORMAÇÃO 

Procurando 
soluções 

Confirmando 
Se tem a doença 

SABENDO DO RESULTADO 
QUANDO JÁ ESTAVA CASADO; 
COMUNICANDO À FAMILIA O 
RESULTADO; 
INTEGRANDO A NOTICIA; 
LIDANDO COM A DIFERENÇA NA 

FAMÍLIA 

 

Apostando na 
sorte 

Não encarando a 
doença 

 

Não querendo saber 
se tem a doença 

NEGANDO AS EVIDÊNCIAS; 
DEMORANDO A CAIR NA REAL; 
PERCEBENDO QUE A NEGAÇÃO 

NÃO É RESPOSTA 

Tendo ideias próprias sobre o 
tratamento 

SENTINDO NOJO DO ORGÃO; 
IMAGINANDO QUE O DADOR PODIA TER CURA; 

ACREDITANDO QUE O SANGUE É VIDA 
SENTINDO NOJO DO ORGÃO; 

IMAGINANDO QUE O DADOR PODIA TER CURA; 
ACREDITANDO QUE O SANGUE É VIDA 

 

Tomando decisões sobre a 

doença 

Contingência 

Condição 
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Carregando um peso, Travando as suas vontades 

e Explorando estratégias.
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Carregando um peso

“A adaptação – a gente adapta-se mas chega a um certo tempo que há coisas que a 

gente fazia e não faz… conviver todos os dias é muito complicado. É muito complicado 

a gente dizer assim «não pensa» “…ele ficou assim um bocado desde que fez ficou 

assim a magicar assim muito, essa parte. Com a cabeça a trabalhar muito mais do 

que o que devia…«vou ter a consulta, será que as coisas vão estar bem, não estão?!».  

Imagine que a consulta é daqui a 15 dias, a partir de hoje é um inferno, torna-se 

mesmo um inferno, porque ele é logo: -“Ai dói-me!”; - e acontece qualquer coisa, 

começa logo a magicar, começa a correr para a casa de banho: - “Ai, estou a perder 

medicação! Vai alterar a coisa!”; - isso é constante, todas as consultas acontece. Se ela 

diz: -“Vou-te baixar a medicação!”; - fica logo todo alterado. A questão é sempre a 

mesma. Não é o caso de baixar ou de subir, é sempre o medo… não é que a gente não 

pense 24 horas na mesma coisa, não é por a gente não pensar que as coisas cá não 

estão, se não, por isso não se pensava, desligava-se o pensamento… mas as coisas 

estão cá na mesma… É um peso que vai desabar na cabeça… É um peso que a gente 

carrega ou que está prestes a cair e chegando… mesmo que eu me queira libertar 

disto, que não consigo! 

“Por mais que a gente queira ser igual nunca mais é, mesmo que queira levar a vida 

na normalidade e que corra tudo bem tem sempre aquilo. Claro que a gente não vai 

pensar sempre no mal, no mal, mas sabe que uma pessoa não é igual aos outros.” 
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“Estou consciente daquilo que tenho e da doença tenho aquele peso ali em cima de mim 

sempre a tocar à campainha quando há qualquer coisa, quando tenho que fazer 

qualquer coisa, mas ninguém escolhe o destino, ninguém escolhe nada, aparece!” 

Travando as suas vontades

“Eu nunca me meti numa casa porque se calhar pela tal sombra - se eu me ponho nisto 

será que eu vou ter uma recaída, vou ter isto ou aquilo e estou a pagar.” 

“O meu modo de pensar mudou desde que eu fiquei doente não é. Tenho imensas 

limitações!”

Explorando estratégias

Procurando apoio, 

Amparando-se na espiritualidade, Acreditando na medicina, Procurando ter 

cuidado, Aconselhando outros, 

.  
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Não pode fugir à questão…tem que enfrentar de frente! Sempre de frente, não adianta 

fazermos fintas, aquilo é o que é! Não tem hipótese! Tem que enfrentar o problema de 

frente! Tem que arranjar essa força! 

Procurando apoio

profissionais de saúde

Precisamos de ter bons profissionais à nossa beira nessa área para tomarmos as 

decisões certas… 

Na família

… Procurar o apoio da família, o apoio dos técnicos e eles tem que lhe dar aquilo que 

ele precisa, não é têm que procurar a solução boa para ele, não tenhamos dúvidas. 

Procurando ter cuidado
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… a pessoa também tem que procurar ser positiva e também tenho regras, também 

sou muito cuidadoso, por ex. eu sei que não devo beber…eu também sou exigente 

comigo próprio em questões de saúde também sou… vem um solinho agora, amanhã 

já faço contas de ir com um amigo ou dois… buscar a minha bicicletazinha e lá vou ao 

domingo duas ou três horas tenho sempre a máquina a trabalhar! Eu tenho que ser 

forte comigo próprio, quer dizer, eu tenho que ter essa energia comigo. 

Amparando-se na espiritualidade

Eu baseio-me muito em Deus! Quando estou bem aflita, quando me sinto bem é em 

frente do santíssimo! É lá que eu me baseio, lá que eu peço colo… Porque Deus 

também estava Lá! É a minha grande força! É! A minha fé! [

Aconselhando os outros

Enfrenta-se as coisas, apareceu isto, faz-se assim, pronto acabou… “Está na hora de eu 

saber, dê o que der, eu vou saber!” As pessoas estarem informadas e porem os pés ao 

caminho, não é o primeiro passo, neste caso já é o segundo, o primeiro é ouvir o que 

as pessoas dizem, o segundo é – ou vou ou não vou -, enquanto eles não tiverem essa 

iniciativa do “ir”, não vale a pena. Você com o tempo aprende. O tempo será o mestre 

dos mestres e isto é assim é preciso ter um bocado de estômago e preparação para 

isso não tenho dúvidas nenhumas, porque nós não somos todos iguais. temos que estar 

preparados para tudo, tanto agora como daqui a um bocado. Segue os meus passos! - 

isso eu não vou dizer, não é dizer que não me considere exemplo para ninguém. Eu 

tenho a minha maneira de ser, a minha maneira de lidar, não quer dizer que as 

pessoas que tenham a mesma iniciativa ou que façam deste processo. Mas isto é 

assim, há muita maneira de andar, isto tanto se anda sentado, como se anda a pé, 

como se anda de muletas, como se anda de carro, ou seja, nem que ande mais lento 

que o caracol o importante é sempre andar, agora parar, isso nunca. Não importa a 

forma, existem diversas formas de andar como eu já falei, o importante é andar, o 

caracol anda muito lento, a tartaruga também, mas andam, por isso é que eu digo, 

não quer dizer que seja do meu método que eu encontrei, que no fundo, no fundo 

encontrei - andar para frente -, que encontrem outro método mas que andem…, Toda 

a pessoa que se fecha torna-se mais complicado  

… ou começar a ir-se preparando. Não quer dizer que a gente não diga para fora que 

isto é fácil, mas ir-se mentalizando que algum dia isto poderá chegar a mim, quer 
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dizer, a gente tentar se mentalizar, mesmo quando não tenha nada, ou para saber um 

resultado, que vá saber ou que vá sentindo, quer dizer, a gente tem que pensar assim 

«isto pode ser a doença», ir-se mentalizando, ter compreensão e ver o que pode fazer, 

ir apalpando o terreno, ir-se preparando mentalmente por que o físico depois vai vir. 

Não está preparado, nunca está. Mesmo que a gente saiba que chega ali e que vai cair 

nunca está preparado para o tombo, mas já vai tentando arranjar qualquer coisa onde 

se segurar, onde se agarrar ou ir até mais devagar, quer dizer, já vão-se 

encaminhando, enquanto que as coisas vão passando e a pessoa não quer saber e 

depois quando vai… o mundo desaba na cabeça e por vezes pode ter as pessoas que 

estejam lado preparadas logo para acompanhar, se tiver a coisa ainda pode… se às 

vezes não estiver, mesmo que vá a um médico, quando vai saber depende depois da 

pessoa que vai saber a noticia, depende da maneira como a pessoa fala. 

 Olha para mim e vê como estou!  

Aprendi a viver um dia após dia, mesmo com a doença, mas um dia após dia. Não 

olhar para trás, olhar sempre em frente e ser lutador. Não ter medo daquilo que vai 

surgir, porque isso é o nosso maior defeito, é ter medo daquilo que vai vir ou enganar-

nos a nós próprios 

vivendo dia-a-dia  ir se aconselhando…(   Lutando pela vida 

 

Acreditando na Medicina

“Sou uma pessoa crente na medicina, acredito que as coisas evoluem. Quando a mãe 

começou com a doença não havia quase nenhum tratamento. Neste momento, além do 

transplante temos uma série de medicamentos que melhoram de forma substancial a 

qualidade de vida, mesmo para aqueles … Temos aqui alguns casos de doentes com 

40/50 e muitos anos, estão cada vez mais debilitados mas conseguem ter uma 

qualidade de vida muito superior ao que a minha mãe teve (
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Carregando um peso 

PENSANDO NA DOENÇA; 

FICANDO ALTERADO COM AS 

MUDANÇAS TERAPÊUTICAS; NÃO 

SE LIBERTANDO DA ANSIEDADE; 

SENTINDO QUE NÃO É IGUAL AOS 

OUTROS 

Travando as suas vontades 

PENSANDO NAS RECAÍDAS; PENSANDO 

NAS SUAS LIMITAÇÕES; TENDO MEDO 

DE NÃO HONRAR COMPROMISSOS   

 

Explorando estratégias 

PROCURANDO MINIMIZAR O 

SENTIMENTO DE SOBRECARGA 

NO SEU QUOTIDIANO (evitar 

fazer planos a curto - médio 

prazo; fazer atividades 

momentâneas) 

Procurando Apoio  

NOS PROFISSIONAIS SAÚDE;  

NA FAMÍLIA 

 

Amparando-se na 

espiritualidade 

RECEBENDO FORÇA: 

PEDINDO COLO 

Procurando ter cuidado 

SER POSITIVO; TER REGRAS; SER 

CUIDADOSO (Não beber; fazer 

exercício) TER FORÇA 

Aconselhando outros 

ENFRENTAR AS COISAS; PROCURAR SABER; ESTAR 

INFORMADO; OUVIR O QUE AS PESSOAS DIZEM; IR SE 

PREPARANDO; TER INICIATIVA; ESTAR PREPARADO PARA 

TUDO; ANDAR PARA FRENTE, NUNCA PARAR; NÃO SE FECHAR; 

IR-SE MENTALIZANDO QUE UM DIA PODE CHEGAR A ELE; VER O 

QUE PODE FAZER; IR APALPANDO O TERRENO; IR-SE 

PREPARANDO MENTALMENTE; ARRANJAR QUALQUER COISA 

ONDE SE SEGURAR; TER AS PESSOAS AO LADO PREPARADAS 

PARA ACOMPANHAR; ESCUDAR-SE NOS EXEMPLOS DE 

SUCESSO; VIVER UM DIA DE CADA VEZ; NÃO OLHAR PARA 

TRÁS, OLHAR SEMPRE EM FRENTE; SER LUTADOR. NÃO TER 

MEDO DAQUILO QUE VAI SURGIR; PROCURARA 

ACONSELHAMENTO DURANTE TODO O PROCESSO; LUTAR PELA 

VIDA. 

 Acreditando na Medicina 

ACREDITANDO QUE AS COISAS EVOLUEM; 

ACREDITANDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE 

VIDA 
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nascendo e convivendo com a doença sabendo o resultado do seu filho dando 

espaço à emoção.

Nascendo e convivendo com a doença

conhecendo o progenitor sempre doente

estando presente no cuidar

estando muito 

próximo do progenitor doente, assistindo aos momentos de crise, ficando triste

sendo ansiosa



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                    

 
201 

Júlia Martinho 

começando a habituar-se e a 

entender melhor

“…nasceu no meio disto… ela também já nasceu a ver o pai assim… Com a doença do 

pai acho que ela lidou sempre bem porque nasceu no meio disto… Vê assim o pai e 

sempre conheceu assim o pai praticamente.”  

 Ele diz: “Vai buscar aquele comprimido para o pai!”; - “Ó pai, já sei, qual é a caixinha!” 

“Quando a ambulância veio aqui buscar-me de noite, senti-me um bocado mal disposto, 

falta de ar e tudo, e era então do coração e a menina a dormir lembra-se da 

ambulância, das cores da ambulância, as luzes e tudo, e já eram três da amanhã, e 

ela lembra-se depois de ir-me visitar ao Hospital. Quando foi ali ao centro visitar-me 

depois chegou à escola e contou, até acho que ela fica assim um bocado triste…Tem 

muita ansiedade, pode-se passar uma semana e ela lembra-se daquilo… lembra-se e 

sabe tudo…se lhe dissesse: - Olha, o pai amanhã vai para o Hospital, ela já era capaz 

de não jantar à noite e já vomitar fora, a própria ansiedade dela… Eles são agarrados 

muito um ou outro, ela sente muito quando ele está mais doente, ela sente muito…Vai 

também se habituando talvez mais um bocadinho e vai entendendo também 

melhor…  

Sabendo o resultado do seu filho

Sentindo-se uma desafortunada… sentindo-se culpada, questionando-

se porquê o filho? Carregando um peso por eles

entindo o alívio de ver finalizada a doença na família. 

“Mal, falta de ar, senti-me arrepiada, senti-me uma coitadinha, senti-me culpada, tanta 

coisa que eu senti naquela hora. Todos os dias! Porquê o meu filho e logo o primeiro 

filho, se decidi não ter mais foi por causa de não ter… e ele tanto me pediu um irmão 

ou uma irmã, eu quando lhe pude explicar porquê, ele: - “Não faz mal, morre muita 

gente nova sem ter esta doença e morre…!”; - mas eu e com o meu marido tomamos a 

opção de não termos mais nenhum. “ 
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Fez o teste que era positivo! Silêncio! É complicado! É um peso, que uma mãe e um pai, 

carrega por eles! (voz emocionada) Não é? Mas que…vamos ter que fazer? É andar 

para frente! Temos que andar para frente! [   

“Com o resultado negativo da minha filha na minha família acabou! Choro de alegria! 

Acabou!” [  

Dando espaço à emoção

entindo que o 

filho não os culpa, vendo que a doença para o filho é um pesadelo, acreditando 

que os filhos vão enfrentar, estando o progenitor ao seu lado para os apoiar, 

pedindo desculpa por ter transmitido a doença, sabendo que há filhos que se 

revoltam

 “ Eu nasci no meio da doença mas nem por isso vou culpar a minha mãe nem o meu 

pai, eu acho que nenhum dos dois tem culpa de eu ter vindo ao mundo (Familia 8-J1) 

…eu sinto que ele sente algum pesadelo nisso… eu transmito para ele… olha! Eu estou 

aqui e… pronto… estou aqui! Acho que eles vão ter força para modo de enfrentar isto, 

que eu também a tive…não… é acho que vão ter força para enfrentar isso… eu lá 

estarei para modo de o apoiar no que fizer falta.  

“…nunca culpei o meu pai ou até os avós…”        

“ele acusava o meu irmão, o pai e a mãe: - “Porque é que não tomaste precaução, 

porquê?” - O filho acusava-os disso. Tem uma revolta tão grande, eu nunca vi essa 

revolta no meu filho, nunca!“…Pedi-lhe desculpa de lhe ter transmitido doença” 
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Diagrama 16: Reconstruindo um novo ciclo - síntese 

Reconstruindo um novo ciclo  

Nascendo e convivendo 

com a doença 

CONHECENDO O PROGENITOR 

SEMPRE DOENTE; 

ESTANDO MUITO PRÓXIMO DO 

PROGENITOR DOENTE; 

ESTANDO PRESENTE NO CUIDAR; 

ASSISTINDO AOS MOMENTOS DE 

CRISE; 

FICANDO TRISTE 

SENDO ANSIOSA; 

COMEÇANDO A HABITUAR-SE E A 

ENTENDER MELHOR

 

 

Sabendo o resultado do seu filho 

SENTINDO-SE UMA DESAFORTUNADA… 

SENTINDO-SE CULPADA 

QUESTIONANDO-SE PORQUÊ O FILHO? 

CARREGANDO UM PESO POR ELES 

SENTINDO O ALIVIO DE VER FINALIZADA A 

DOENÇA NA FAMÍLIA 

Dando espaço à emoção 

SENTINDO QUE O FILHO NÃO OS 

CULPA; 

VENDO QUE A DOENÇA PARA O 

FILHO É UM PESADELO 

ACREDITANDO QUE OS FILHOS VÃO 

ENFRENTAR; 

ESTANDO O PROGENITOR AO SEU 

LADO PARA OS APOIAR 

PEDINDO DESCULPA POR TER 

TRANSMITIDO A DOENÇA; 

SABENDO QUE HÁ FILHOS QUE SE 

REVOLTAM 
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Ela andava bem, trabalhava bem, depois em pouco tempo foi-se abaixo… Não comia, 

passava o dia às vezes sem comer nada, sem aceitar nada o estômago e depois estava 

mais fraca… não sei se vinha de anterior, se começou dali, não sei em que ano, e a 

partir daí a minha mãe nunca foi a mulher que era, nunca mais

“…marcou-me muito. … lidei com pessoas com essa doença e nunca imaginei que ia 

ter, não fazia a mais pequena ideia, na altura até perguntava à minha tia e ao meu tio 

que doença é que era aquela…. ele cambaleava por todo o lado, mal se segurava em 

pé… Eu era jovem, tinha uns 15 anos, nunca tal me passou pela cabeça, nunca 

imaginei que ia ter! 

“Que eu conheça mesmo, mesmo, só o meu pai… O meu avô teve, pai do meu pai, que 

eu saiba… esse eu sei que tinha, mas não conhecia…” ( ) 

“Ao que se veio a saber era o meu avô do lado do meu pai, ele faleceu novo e foram 

buscar essas coisas todas, só podia ser dele, que a minha avó faleceu já com 90 anos e 

não tinha, não tinha porque também fez análises”. ( ) 

“Já no pai dela, nunca suspeitou, pronto, ele até usava a bengala mas nunca suspeitou 

que fosse da doença. Foi por, julgava-se que era da velhice, pronto antigamente as 

pessoas na velhice as pessoas usavam a bengala…” ( ) 

“…porque quem faleceu na família dela primeiro foi a minha avó. Só que a minha avó 

toda a gente pensou que foi de cancro, mas não foi disso, só agora mais tarde, só há 

uns anos é que eles vieram a descobrir” ( ) 
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ontatando com a doença nos pais, vendo um dos pais adoecer 

Caraterizando a doença: identificando 

sinais e sintomas   Percebendo a doença como um problema de família

O meu avô (pai da minha mãe) morreu da doença, mas na altura “foi uma coisinha que 

lhe deu”.  Sim, porque depois, começaram a ver, os sintomas eram iguais…(  

A minha mãe tinha mais irmãos com a doença. Uma depois e outra antes …Tinha a tia 

x com a doença… São quase, tudo mulheres. ( ) 

Teve a minha tia x. Logo depois dela a minha prima xx e o meu padrinho, e depois 

mais tarde - a irmã mais nova da minha mãe e a minha mãe… Neste momento são 

todos falecidos! (  

Eu tinha sete anos [quando o pai faleceu] mas a minha mãe viveu até eu fazer treze. 

Foi assim, o meu pai faleceu e foi enterrado no dia dos meus anos. Sabe com que idade 

a minha mãe também tinha quando o pai dela faleceu?! – 8 anos. Isso ela contava 

muitas vezes. Sei alguns mais pormenores, porque andei a pesquisar tudo! (  

Chocou muito, porque foi mais aquela de na família existirem mais que um doente. 

Vinha um irmão, vinha outro irmão, vinha um primo e isso aí acabava por chocar 

mesmo, porque não era só um, eram vários em si na mesma família [esposa - 

 

A mais velha que era a X, depois tinha o xx… le não tinha nada disso, já tem 60 anos, 

a seguir o y era positivo e teve a doença, faleceu, acho que com 39/42, foi o que durou 

mais com a doença e agora sou eu que estou a durar mais… O y teve três filhos, o do 

meio é positivo, foi transplantado há uma semana… A irmã xy faleceu com 38 anos, 

não chegou aos 40. Depois foi a W, que morreu no transplante …foi um ano cada um a 

morrer. Vamos chegar a um ponto que até dois, morreram todos seguidinhos. Ai, o 

que eu sofri nem imagina! Começaram a morrer em 93, começou pela minha tia, que 
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foi quem me criou. Em 97 morre o K e o meu irmão que por acaso era o mais novo de 

todos, morre a seguir mês e meio. Em 99 morre a irmã do meu pai... Foi o que mais 

me marcou até hoje, tenho muitas coisas na vida mas isso, eu até acho que consegui 

muito… porque eu vivi isso tudo. (  

Era um preconceito principalmente por causa de namorar. A gente tinha namoradas 

e os pais falavam sempre com elas: - “São filhos de pais doentes, doença dos 

pezinhos…”; - aqui em Portugal sentíamos muito preconceito contra a doença e mais 

aqui nesta zona. (  

“…acho que nesse ponto existe muita descriminação, que é um facto que nota-se 

perfeitamente, noto isso perfeitamente, nem é só por mim, mesmo pelos outros (

 

vendo o progenitor perder a autonomia

substituindo o 

progenitor nas tarefas

O pai saia de manhã via a mãe à noite, ia para o campo… os filhos já eram 

grandinhos, foram eles que apoiaram [esposa  
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deixando de ver o progenitor como era

Vi o que o meu pai sofreu, muito… tinha lá também dois terrenos que eram dos meus 

pais e a gente fazia aquilo mais a mãe e o pai deixou de trabalhar, não podia… vi o 

meu pai a fazer um esforço tão grande para apanhar as batatas, que andava de 

joelhos, nunca mais me esquece essa…e vivíamos assim, os meus irmãos ainda 

andavam na escola e eu saí. A gente queria sair com ele, eu pegava-o ao colo e trazia-o 

para baixo, ai ele… não podia subir e eu notei que ele ficava assim… (  

stress

sabendo o que era a doença numa fase tardia 

morrendo gente sem saber o que era a doença.  

 vendo as perdas consecutivas na família, os filhos 

novos sem pais; sendo criados pelos irmãos ou outros familiares, as famílias 

reduzidas

…depois mais tarde é que tomei conta de dois irmãos, porque a minha mãe faleceu e 

ninguém nos queria. Este meu irmão que está vivo não quis o afilhado e irmão dele. 

Teve com ele quinze dias, ao fim veio trazê-lo a minha casa, à casa da madrinha. A 

minha tia ficou a olhar por mim e por ele, coitadita… (  
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 Observando o sofrimento na 

família

vendo os pais chorar

vendo o 

sofrimento dos avós

…a minha avó que tem sido uma mulher de guerra … e acompanhou todas as 

filhas… ela já sobreviveu a três filhas a morrer jovens. (  

calando o sofrimento

“…nunca falamos entre nós, entre medos e preocupações… Era natural…havia um 

sofrimento fechado, muito solitário… não sei se foi bom, se foi mau – mas passou. Eu 

acho que nesta doença nós sofremos muito sós, mas não sei se é pela doença, se pelo 

que é, mas… (Manuel) 

“… falávamos um bocado…embora…naquela altura, é sempre uma dureza falar 

disso… você está a falar de um Trauma…” (  

Self
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Sim, sabíamos que ele estava doente e que era hereditário. Sim, já se falava, o povo 

falava doença dos “pezinhos” e que era transmitida, era a única coisa que nós 

sabíamos, era pela fofoca do povo (

Por mais que a gente queira ser igual nunca mais é, mesmo que queira levar a vida na 

normalidade e que corra tudo bem tem sempre aquilo. Claro que a gente não vai 

pensar sempre no mal, no mal, mas sabe que uma pessoa não é igual aos outros. 

(  

Eu acho que era falado pelos outros. Acho que esta doença não era uma doença como 

ser por exemplo um cancro. Um cancro aparece, a pessoa morre, mas não deixa 

familiares com doença…e depois é uma doença que vem cedo e depois acho que havia 

assim aquele… Não era um bocadinho de lado, mas eu achava que eram marcadas… 

Nessa altura era falado, e essa pouca esperança que havia (  

A gente não tinha informação, não conhecia nada da doença… só se ouvia falar, aquilo 

falava-se na doença, como se fosse o fim! Qualquer pessoa que tivesse aquela doença, 

no fundo… quer dizer, no fundo sentimo-nos condenados! Um peso de… a condenação! 

(  

havia uma certa descriminação, entre aspas não sei! Eu pressentia um bocado isso, 

quer dizer, não sei! Eu chegava à sociedade, quer dizer, olha o gajo, já está condenado 

a morrer! (  

eu é que estava a sentir aquilo que estava a passar e já tinha exemplos dos meus 

irmãos, já sabia…( ) 

“…já tinha explicado que era o nosso fígado que produzia uma proteína anormal e que 

se espalhava no nosso corpo e que nós ficávamos debilitados, um dia estaria acamada 

numa cama, a depender dos outros e não podia fazer as minhas coisas e não podia até 

pensar em ter filhos, não podia resolver a minha vida, ser independente, não podia se 

calhar os meus sonhos de ter o que queria ter.” (  

,
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escondendo a 

doença 

Lidando com a diferença

tendo uma prova que não é doente evitando envolver-se com as pessoas 

com doença

percecionando o risco

reconhecendo a possibilidade de ser doente.

sabendo da doença pelos pais

sabendo da existência da doença por outros

“…aí foi mesmo uma facada nas costas, porque é como eu digo, aí está a 

preocupação, começa a trabalhar muita coisa. Isto é assim uma cabeça que começa a 

trabalhar um bocadinho, começar a pensar não é numa coisa é em dez, já começa a 

pensar nos pais - Filhos da mãe não disseram nada! Se for verdade filhos da mãe; mais 

a pensar: - Filhos da mãe tenho uma filha! (  

questionando-se quanto ao futuro. 
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“Eu só lhe digo a ele [filho]… está na idade de fazer [teste genético]… exatamente, quer 

dizer pronto…por acaso até ainda não ponderei… eu só lhe digo a ele… ele por vezes 

sente algum pesadelo também nessa parte…eu sinto que ele sente algum pesadelo 

nisso… eu transmito para ele… olha! Eu estou aqui e… pronto… estou aqui! Falo 

francamente sobre isto, não tenho nada a esconder com ele! Só lhe digo a ele: Tu vês 

como eu estou aqui e enfrento a coisa… sou um…e enfrento a vida como ela é! (Isaías) 

Eu só soube mesmo quando o meu pai foi transplantado, nesse dia a minha mãe 

contou-me, mas eu não fazia ideia bem do que era, porque o meu pai tinha muito 

receio sobre a doença e não se sentia à vontade, pelo menos é o que eu sei agora do 

que a minha mãe me contou – que tinha muito medo da doença e o meu pai “passava-

se” logo quando se falava disso, nem se podia falar e então só soube mesmo naquele 

momento (F )

 

recorrendo a sites e blogues recorrendo a sites das associações

“…é uma incerteza de vida. Nós não sabemos se podemos alcançar os 60 ou se 

podemos ficar pelos 30 ou pelos 40 e é uma incerteza muito grande e uma pessoa 

pensa. No meu caso penso mais a nível de vida. Será que eu vou fazer toda a minha 

vida até aos 30 ou se vou fazer para além disso, se vou programar a minha vida para 

além disso?! É mesmo isso que eu penso… se calhar menos atenção em relação ao 

facto da Universidade, ao facto de seguir o mundo de trabalho… Se calhar em vez de 

tentarmos saber mais coisas sobre aquilo que devemos fazer ou não a nível 
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profissional, se calhar preocupamo-nos mais com a doença, com a cabeça assim às 

vezes no outro lado. Às vezes há dias que até sinceramente nem penso, mas há outros 

dias que falar numa doença ou outra e eu lembro-me sempre desta aqui, que é um 

problema de família. (F ) 

… antes de saber o teste dele ele arranjou uma namorada que é hoje mulher dele. Aí 

foi que ele sentiu, mas sofreu para ele não disse nada… (F )

… o meu filho mais velho foi gerado com angústia da minha parte, mas ela queria ter 

filhos, o sonho dela era ter muitos filhos, já ultrapassou isso… cheguei a falar uma 

altura lá para baixo no centro da paramiloidose …informei-me lá na altura com a Drª 

que estava na altura…(Família 4 - R) 

“…com a educação que a minha mãe me deu e com a ideia dela, eu era voluntário 

número um para estudos, também estava numa empresa que me permitia isso, 

também ajudou muito.(F ) 

“A minha irmã mais nova, que é muito mais nova, já foi de uma forma diferente, já 

teve ela que tomar a iniciativa e acabou por não ir logo aos dezoito, mas também foi 

logo a seguir, mas foi contra a família, porque no caso dela os meus tios não queriam 

que ela soubesse. (F ) 

“…eu sempre tentei apoiá-la o máximo que consegui. No caso da minha irmã, até 

porque eu já tinha sido transplantado, a coisa acabou por não ser muito má. Ela viu ali 

uma luz do que é que pode acontecer e acho que parte dos estudos dela até correram 

melhor a partir do momento em que eu fiz o transplante e as coisas começaram a 

encarreirar..(F ) 
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“…depois surgiu o transplante e o meu pai sempre me disse que não queria que eu 

fizesse. Aí eu não concordei, quer dizer, disse eu: - Não, se é uma hipótese! Porque na 

minha família fizeram dois primos muito chegados a mim, mais novos do que eu, uma 

mais velha e a outra era mais nova e morreram no transplante.  O pai pouco antes de 

falecer disse: - Que haviam de arranjar um não sei, e que não fizesse [transplante]. 

Muitas vezes penso nisso. … andei também a empatar, e depois decidi, seja o que Deus 

quiser, se tivesse morrido na maré não sofria mais, que sofre-se, porque eu estou a 

sofrer! (F ) 

“Quanto ao teste, eu não sabia o resultado, o teste já tinha feito à bastante tempo, já 

há alguns anos… já sabia, do que se poderia ter ou não ter, não sabia era os 

resultados, só soube depois. Olhe a decisão foi um pouco complicado, não parece mas 

foi. Complicou-se um bocado, porque o meu irmão já tinha feito, mas naquela altura 

as coisas começaram-se a complicar um bocado, depois o meu irmão faleceu e daí não 

é que tivesse parado, mas claro como poderia vir a acontecer comigo, não é?! Já 

pensava nisso antes, mas era o tal do pensar e não passar, daí deixou-se de se pensar 

naquilo que poderia acontecer e passou-se mesmo sentiu-se mesmo na pele no caso de 

o meu ter falecido no transplante. Custou-me um bocado mas cheguei a um tempo de 

pensar «ou vai, ou não vai  

 coping 
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Procurando soluções

Querendo saber se tem a doença

Confirmando se tem a doença

“…tinha o apoio, aquela força da minha mãe…( F ) 

Qual é a vantagem de eu saber que eu tenho a doença?! É que mais cedo vou tratando 

de saber o que há, o que não há, o que é que posso fazer, o que não posso fazer. 

Portanto, tento manter-me mais em cima. Uma pessoa não sabe, aparecem os 

sintomas, já começa a ser tarde… (F ) 
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Procurando ajuda

Abrindo a porta à esperança

Eu tinha sempre medo mas sempre disse a ele: - “Tu é que decides! Depois começou a 

ficar pior, aí já dizia para ir”

Investindo no futuro

Apostando na sorte

Não querendo saber se 

tem a doença

“A minha mãe não queria que os filhos fizessem… não queria enfrentar e custou-me 

na altura quando soube” F )

Não encarando a doença
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“…quando eu soube que tinha a doença – tinha a sentença de morte, e agora …Gozar, 

passear, vou aqui, vou ali, gasto tudo que tenho, não me interessava…

“Se eu tiver o problema, eu vou esquecer tudo, nem quero casar, não quero saber de 

nada, vou fazer tudo o que tenho para fazer na vida, vou ser uma perdida!”

“ Não encarou com aquilo e depois não desabafava com nós. A minha mãe desabafava 

ela não, ela fechava-se, ficava sozinha e chorava sozinha, cada vez ainda era pior 

para ela, mas ela pronto não queria saber.

Tendo ideias próprias sobre o tratamento

querendo 

construir uma família



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                   

 
 218 Júlia Martinho 

“A verdade é dita, não largou a mulher por não ter mulher. Enquanto a mulher foi viva 

não largou a mulher e foi procurar outras mulheres, isso também não aconteceu, 

aguentou também aquela cruz. [  intervém] 

“Apesar que na minha família a maior parte foram homens, não foram mulheres que 

tiveram doença …a mulher também o suportou, mas o resto foram todos homens e 

todos suportaram.

construindo uma relação partilhando a sua herança

pensando ter filhos,

“Ele não queria ao natural porque não queria que viesse com a doença e é isso que eu 

devo ao Dr. foi ele que nos ajudou…[  intervém] 

 “Não é comparticipado para as mulheres e isso é uma das coisas que para mim 

revolta-me mais, porque ninguém faz nada sem ser o casal, mas pronto, é mais uma 

daquelas que se põe de parte e é seguir para a frente…Se a for a mulher portadora da 

doença, e se fizer o tratamento é tudo comparticipado. Para o marido não tem gastos, 
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porque ele não faz medicação nenhuma. Ao contrário, paga o tratamento todo que não 

é nada barato. Eu neste caso, por mim falo da medicação, porque o tratamento fi-lo no 

hospital, no S. João.

revoltando-se com o 

julgamento de alguns profissionais

tomar a decisão de não ter mais filhos

Vivendo o quotidiano

deixando de viver e sonhar

ajustando-se à nova 

condição de ser doente redefinindo papéis assumindo a família o cuidado 
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fazendo a opção na 

escolha do cuidador

procurando a independência

stress

Reconstruindo a conjugalidade

Mudando a forma de ver as coisas

Suspendendo 

temporariamente a vida em família

procurando apoio especializado, optando por uma 

disponibilidade permanente, conquistando alguma independência
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libertando a família de um quotidiano sem 

doença

entregando-se 

às recordações

mantendo o contato com a família

Carregando 

um peso pensando na doença

Travando as suas vontades 

pensando nas recaídas, 

pensando nas suas limitações e tendo medo de não honrar compromissos 

Explorando estratégias procurando minimizar o 

sentimento de sobrecarga no seu quotidiano
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Procurando Apoio nos profissionais de saúde

na família

Procurando ter cuidado ser 

positivo, ter regras, ser cuidadoso ter força

Acreditando na Medicina

acreditando que as coisas evoluem acreditando na melhoria da qualidade de 

vida

Aconselhando outros

enfrentar as coisas, procurar 

saber, estar informado, ouvir o que as pessoas dizem, ir-se preparando, ter 

iniciativa, estar preparado para tudo, andar para frente, nunca parar, não se 

fechar, ir-se mentalizando que um dia pode chegar a eles, ver o que pode 

fazer, ir apalpando o terreno, ir-se preparando mentalmente, arranjar 

qualquer coisa onde se segurar, ter as pessoas ao lado preparadas para 

acompanhar, escudar-se nos exemplos de sucesso, viver um dia de cada vez, 

não olhar para trás, olhar sempre em frente, ser lutador, não ter medo 

daquilo que vai surgir, procurar aconselhamento durante todo o processo, 

lutar pela vida.

Nascendo e 

convivendo com a doença

.
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ficando triste sendo ansiosas

começando a habituar-se e a 

entender melhor

sentindo-se culpada

Sabendo o resultado do seu filho 

questionando-se: porquê o 

filho carregando um peso por 

eles. sentindo o alívio de ver finalizada a doença na 

família

Dando espaço à emoção

sentindo que o filho não os culpa
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vendo que a doença para o filho é um pesadelo

acreditando que os filhos vão enfrentar estando o progenitor ao seu 

lado para os apoiar

pedindo desculpa por ter transmitido a doença, sabendo 

que há filhos que se revoltam
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. 

.  

na a partir da 
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stress

et al

et al .  



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                   

 
 230 Júlia Martinho 

stress

et al
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et al

et al

stress

et al,
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et al
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stress

stress 
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Capítulo IV - Reflexões sobre o processo de 
investigação 
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Self
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“Grounded Theory”



Olhares cruzados sobre o processo de tomada de decisão em famílias com Polineuropatia Amiloidótica Familiar  

      
 

                                    

 
245 

Júlia Martinho 

“Escala de Conflitos de Tomadas de Decisão em Saúde (ECTDS)”

“Escala da Satisfação com a Decisão em Saúde (ESDS)”de 

et al  

. 
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http://www.tellingstories.nhs.uk/index.asp
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