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A realização do III Congresso Brasileiro de Pesquisa do 

Relacionamento Interpessoal (III ConBPRI), em Vitória, no ano de 2013, 

contribuiu para o avanço da pesquisa sobre o relacionamento interpessoal 

em nosso país. Este livro, que traz textos de participantes do evento, mostra 

algumas formas pelas quais relações interpessoais e saúde estão associadas. 

O livro reúne textos de pesquisadores de cinco universidades 

brasileiras, incluindo: Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade 

Católica de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 

Vale do Rio Doce e Universidade Cruzeiro do Sul. O livro busca contribuir 

para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa sobre relações interpessoais 

e saúde e promover a cooperação nacional na área e estimular o avanço das 

pesquisas sobre o tema em nosso país. 
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Graduação em Psicologia desta universidade e a todos que apresentaram 

trabalhos e participaram do III ConBPRI, em Vitória.   
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as relações interpessoais e saúde e que também seja um estímulo para o 

avanço das pesquisas sobre o tema no país. 

 

 

Agnaldo Garcia 

Maria Daniela Corrêa de Macedo 

Tatiana Amaral Nunes  

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SAÚDE: UMA INTRODUÇÃO 

 

Agnaldo Garcia
1
 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

A importância do relacionamento interpessoal para a saúde tem sido 

reconhecida ao longo de décadas. Há uma diversidade de contextos e de 

pessoas envolvidas que são relevantes para a saúde. Primeiramente, as 

relações interpessoais cotidianas têm sido reconhecidas como importantes 

para a manutenção da saúde física e mental. Desta forma, relações com 

familiares, parceiros românticos, amigos e conhecidos exercem efeitos 

sobre diferentes aspectos da saúde. Em segundo lugar, as relações 

interpessoais dos profissionais de saúde com a população em geral oferece 

um foco ampliado de como relacionamento interpessoal e saúde estão 

conectados. O presente capítulo busca explorar como as relações 

interpessoais cotidianas podem afetar a saúde do indivíduo. O papel das 

relações interpessoais nos serviços de saúde também tem sido objeto de 

uma grande variedade de autores e áreas de intervenção, como medicina, 

enfermagem, psicologia, fisioterapia, entre outras. Apesar de o presente 

capítulo ter como foco as relações interpessoais cotidianas, especificamente 

o papel do apoio social para a saúde física, a literatura recente sobre o tema 

tem indicado que a importância das relações interpessoais para a saúde se 

estende aos serviços profissionais de saúde oferecidos à população. 

 

Apoio Social e Saúde: Histórico de 1970 a 2000  

 

Um dos principais estudos a reconhecer a importância das relações 

interpessoais para a saúde física foi publicado em 1979 pelos 

epidemiologistas Lisa Berkman e Leonard Syme.  Berkman e Syme (1979) 

acompanharam cerca de 7.000 indivíduos por nove anos para identificar 

fatores contribuindo para sua longevidade ou morte prematura. Entre os 

resultados obtidos, observaram que pessoas sem laços sociais e 

comunitários tinham maior probabilidade de morrer de todas as causas 

investigadas ao longo do período do estudo, em comparação com aqueles 

que cultivavam ou mantinham relações sociais.  

Os autores investigaram a relação entre laçõs sociais e comunitários 

e mortalidade em uma população aleatória de 6.928 adultos no condado de 

Alameda, na Califórnia por um período de nove anos. Os dados revelaram 

 
____________________ 
1 Doutor em Psicologia pela USP. Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES. 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. 
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que aquelas pessoas que não mantinham laços sociais e comunitários tinham 

maior probabilidade de morrer no período de acompanhamento do que 

aqueles com mais contatos. A associação entre laços sociais e mortalidade 

era independente do estado de saúde física auto-relatado, status 

socioeconômico, práticas de saúde, obesidade, atividade física, entre outros. 

Berkman e Syme (1979) observaram que laços sociais e 

comunitários estavam associados a risco de mortalidade. Quatro fontes de 

relações sociais foram examinadas: (a) casamento; (b) contato com amigos 

e parentes próximos; (c) ser membro de igreja; e, (d) ser membro de 

associações grupais formais e informais. 

Alguns pontos são de particular interesse. Por exemplo, pessoas que 

não eram casadas mas que tinham muitos amigos e parentes tinham taxas de 

mortalidade semelhante a aqueles que eram casados mas que tinham menos 

contatos com amigos e parentes. De modo similar, não pareceu importante 

se os contatos eram com amigos ou parentes, era apenas na ausência de 

qualquer destas fontes de contato que havia um aumento significativo de 

rsico de morte no período de acompanhamento.  

Os mecanismos responsáveis pela apresentação de diferentes taxas 

de mortalidade não estavam claros para os autores. O índice de associação 

tinha relação não somente com mortalidade em geral, mas também com 

quatro causas diferentes de morte: doença cardíaca isquêmica, câncer, 

doenças cérebro-vasculares e circulatórias e outras categorias com outras 

causas, por exemplo, aquelas ligadas a sistema digestivo e respiratório. 

Berkman e Syme (1979) sugerem três rotas ou mecanimos possíveis entre   

falta de laços sociais e prejuízos para a saúde: uso de práticas de saúde 

negativas, causas psicológicas como depressão e ligação direta entre 

isolamento social e mudança fisiológica aumentando a suscetibilidade a 

doença. Concluem o estudo dizendo que os achados sugerem que 

ciscunstâncias sociais como isolamento social podem ter consequências 

pervasivas para a saúde e apoiam a hipótese de que fatores sociais podem 

influenciar a resistência e afetar a vulnerabilidade a doença em geral. 

Outra importante revisão sobre relações sociais e saúde foi publicada 

nos anos 80, na revista Science, por House, Landis e Umberson (1988). 

Neste artigo, os autores reconhecem que investigações anteriores haviam 

estabelecido elementos para uma uma base teórica e um conjunto de fortes 

evidências empíricas referentes ao impacto das relações sociais sobre a 

saúde e que estudos prospetivos com controle sobre a saúde básica 

consistentemente vinham demonstrando maior risco de morte entre pessoas 

com uma pequena quantidade de relacionamentos interpessoais e, por vezes, 

relações sociais de baixa qualidade. Os autores também citam, em sua 

revisão, que estudos tanto com humanos quanto com animais têm indicado 

que isolamento social é um dos principais fatores de mortalidade de uma 

ampla variedade de causas. De particular interesse é o fato do impacto 

positivo dos laços sociais sobre a saúde ser um preditor de saúde e 
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longevidade tão ou mais poderoso que fatores tradicionalmente utilizados 

(House, Landis e Umberson, 1988). 

House, Landis e Umberson (1988) se referem a fortes evidências 

empíricas sobre o impacto causal de relações sociais para a saúde e que 

estudos têm consistentemente mostrado risco aumentado de morte entre 

pessoas com baixa quantidade e, por vezes, baixa qualidade de relações 

sociais. Também se referem a estudos experimentias ou quase-

experimentais com seres humanos e animais que também sugerem que o 

isolamento social é um importante fator de risco  para a mortalidade de uma 

ampla variedade de causas. Consideram, assim, que as relações sociais ou 

sua falta constituem um fator de risco relevante para a súde, ao lado de 

fatores como o hábito de fumar, hipertensão, lipídeos no sangue, obesidade 

e falta de atividade física. Embora considerem que a falta de relações 

sociais tenha sido estabelecida como fator de risco para a mortalidade, 

consideram haver três áreas que necessitariam de mais estudos: (a) 

mecanismos e processos ligando relações sociais e saúde; (b) determimantes 

dos níveis de “exposição “ a relações osciais; (c) meios para diminuir a 

prevalência de isolamentos social relativo na população ou diminuir seus 

efeitos deletérios na saúde. Pode-se destacar algumas observações dos 

autores, de grande relevância para os estudos sobre relacionamento 

interpessoal e saúde. Um ponto importante é a necessiade de se considerar a 

extensão e a qualidade das relações sociais experimetadas pelos indivíduos 

também como função de forças sociais mais amplas. Se as pessoas estão 

empregadas, casadas, frequentam igreja, pertencem a organizações ou têm 

contato frequente com amigos e parentes e a natureza e qualidade desseas 

relações sãodeterminadas, ao menos em parte, por sua posição em uma 

estrutura social mais ampla. Concluem que, ao mesmo tempo que se 

descobre a importância das relações sociais para a saúde, sua prevalência e 

disponibilidade podem estar em queda.  

Outro artigo bastante influente tratando do relacionamento entre 

apoio social e processos fisiológicos foi publicado na década de 90 e trata-

se de uma revisão com ênfase nos mecanismos subjacentes e implicações do 

apoio social para a saúde (Uchino, Cacioppo & Kiecolt-Glaser, 1996).  

Uchino, Cacioppo e Kiecolt-Glaser (1996) fazem uma ampla revisão 

e meta-análise de estudos sobre apoio social e saúde. Alguns aspectos de 

sua revisão podem ser destacados. Citam 57 estudos relacionando apoio 

social e fisiologia cardiovascular. Apontam que apoio social tem sido 

relacionado a índices mais baixos de doença cardíaca coronária. Geralmente 

os estudos usam medidas como frequência cardíaca e pressão sanguínea 

sistólica e diastólica. Em geral, os resultados dos estudos correlacionais são 

consistentes com a noção de que maior apoio social está associado a melhor 

regulação cardiovasvular. A partir de meta-análise de 21 estudos 

correlacionais, os autores consideram a associação entre apoio social e 

índices mais baixos de pressão sanguínea como confiáveis. Entre outros 
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elementos, os estudos com  intervenção com pacientes hipertensos que 

contaram com membros da família como fonte de apoio convergem para a 

importância  dessa fonte para a regulação da pressão sanguínea. Por outro 

lado, estudos de laboratório relacionando apoio social a mudanças fásicas 

na função cardiovascular fornecem evidência de que apoio social pode ser 

importante para reduzir a reação cardiovascular a estressores psicossociais. 

Entre os mecanismos potenciais ligando apoio social e reatividade 

cardiovascular reduzido, estudos de laboratório sugerem a existência de 

diferentes  mecanismos entre ambos. Do ponto de vista psicossocial, amigos 

parecem proteger da reatividade cardiovascular a estressores sociais 

altamente ameaçadores. De acordo com os autores da revisão, há evidência 

relativamente forte ligando apoio social e aspectos dos sistemas 

cardiovascular, endócrino e imunológico.  

 

Apoio Social e Saúde no Século XXI  

 

Revisões recentes, publicadas no século XXI, continuam 

acrescentado novas evidências sobre a importância das relações 

interpessoais, particularmente do apoio social, como um fator decisivo para 

a saúde (e.g. Taylor, 2011). Do lado positivo, vários estudos sobre apoio 

social indicaram sua influência sobre a saúde física e mental. Em uma 

ampla revisão sobre apoio social publicada por Taylor (2011), o autor 

afirma que o apoio social tem sido considerado como promotor do ajuste 

psicológico a condições cronicamente estressantes, como doença arterial 

coronária  (Holahan, Moos, Holahan & Brennan, 1997), diabetes, HIV 

(Turner-Cobb et al, 2002), câncer (Penninx et al, 1998; Stone, Mezzacappa, 

Donatone & Gonder, 1999), artrite reumatoide (Goodenow, Reisine & 

Grady, 1990), doença renal (Dimond, 1979) e acidente vascular cerebral 

(Robertson & Suinn, 1968). O apoio social ainda protegeria contra doença 

cardíaca entre os viúvos recentes (Sorkin, Rook & Lu, 2002). Apoio social 

tem sido associado a vários benefícios para a saúde entre indivíduos em 

risco, como, taxas mais baixas de infarto do miocárdio entre indivíduos com 

doença cardíaca diagnosticada e reduzida probabilidade de mortalidade por 

infarto do miocárdio (Kulik e Mahler, 1993), melhor controle do diabetes 

(Marteau, Bloch e Baum, 1987), entre outros. 

Ferlander e Mäkinen (2009) trataram o conjunto das relações 

interpessoais como capital social e suas relações com gênero e condição de 

saúde auto-relatada na população russa. Segundo os autores, o estado da 

saúde pública na Rússia pode ser considerado pobre em comparação com 

outros países europeus. A crise de saúde tem sido atribuída a diversos 

fatores, com um interesse crescente no impacto de capital social ou sua 

falta. Os autores procuraram investigar as relações entre saúde e capital 

social na região metropolitana de Moscou, com 1190 participantes. Os 
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autores não encontrarm relação entre a saúde auto-relatada e capital social 

entre mulheres. Contudo, tal relação foi encontrada entre os homens, 

particularmente entre capital social fora da família e a saúde auto-relatada. 

Assim, homens que raramente ou nunca visitavam amigos ou conhecidos 

apresentam probabilidade significativamente maior de relatar problemas de 

saúde que aqueles que os visitavam mais frequentemente. De forma 

semelhante, homens que não eram membros de qualquer associação 

voluntária relatavam níveis significativamente maiores de problemas de 

saúde do que aqueles que eram membros. Os autores sugerem que esses 

dados poderiam ser explicados pelas diferenças de papéis sociais na Rússia 

e os diferentes padrões de socialização.  

 

Relacionamento Interpessoal, Apoio Social e Diferentes Aspectos da 

Saúde  

 

A associação entre apoio social percebido e a prevalência de doenças 

físicas e mentais também foi investigada por Cadzow e Servoss (2009), 

contando com a participação de 289 pacientes de uma clínica gratuita nos 

EUA. Entre aqueles que relataram apoio social percebido insuficiente havia 

maiores taxas de sobrepeso e obesidade, problema cardíaco, ataque cardíaco 

prévio, ansiedade e depressão. Os autores observaram associação entre 

doença cardíaca e apoio social percebido entre mulheres, mas não entre 

homens. O fato de não fumar e o consumo de alimentos ricos em fibras 

estavam associados com apoio social suficiente. Os autores concluem que 

apoio social percebido de forma suficiente está associado com menores 

taxas de diferentes doenças mentais e físicas. Segundo os autores, apoio 

social poderia agir como uma proteção contra riscos de saúde causados por 

condições de vida estressantes. 

Alguns estudos analisaram a relação entre apoio social e diabetes. 

Kadirvelu, Sadasivan e Ng (2012) investigaram apoio social e cuidados do 

diabetes tipo II. Os autores se referem à grande quantidade de evidências 

para a efetividade de apoio social no cuidado do diabetes, reconhecendo, 

contudo, a falta de políticas públicas para assegurar a implementação deste 

apoio social aos pacientes. Ainda em relação ao diabetes, Nicklett e Liang 

(2010) investigaram o apoio recebido por pacientes de diabetes, adesão ao 

regime alimentar e declínio de saúde em idosos. Segundo os autores, os 

resultados indicaram que o apoio ao diabético estava fortemente associado à 

adesão a atividades promotoras de saúde relacionadas a um regime 

adequado para o diabético. Assim, quanto mais o paciente recebe apoio para 

um determinado componente do regime, maior será a adesão a esse 

componente. Os autores concluem que o apoio social é relevante para a 

população diabética, tornando administração da doença como promissora.  

Wiczinski, Döring, John e Lengerke (2009) investigaram o papel do 

apoio social na mediação entre obesidade e qualidade de vida relacionada à 
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saúde tendo encontrado uma associação negativa entre qualidade de vida 

relacionada à saúde física e obesidade, exceto para homens com forte apoio 

social, indicando que o apoio social serve de proteção para limitações 

ligadas à obesidade. Segundo os autores, os dados sugerem que homens e 

mulheres obesos com forte apoio social representam populações distintas, 

com implicações para o cuidado com a obesidade. 

Em relação a problemas renais, Kellerman (2012) investigou 

relacionamento interpessoal e seus efeitos sobre paciente de transplante de 

rins. Conforme o autor, a disponibilidade percebida ou o recebimento de 

apoio instrumental geralmente tem sido associado com resultados 

favoráveis em pacientes que receberam um rim em transplante. O autor 

investigou outros aspectos relacionados a relacionamento interpessoal, 

como proximidade emocional, relações sexuais, mecanismos de apoio, 

respeito/aceitação e conflito e comunicação negativa dentro do contexto do 

relacionamento interpessoal próximo. Estes fatores estavam associados com 

resultados psicossociais e médicos positivos em pacientes que haviam 

recebido um rim em transplante ao relatar os efeitos de apoio social em 

geral. Um total de 93 pessoas participou da investigação e os resultados 

sugerem que a qualidade do relacionamento era relevante para os pacientes. 

Relacionamentos de menor qualidade estavam associados com sintomas 

aumentados de depressão, sensação diminuída de bem-estar e menor 

qualidade de vida relacionada à saúde mental para os participantes. Os 

dados foram considerados consistentes com pesquisas anteriores que 

indicavam a importância de apoio social para pacientes que haviam 

recebido um transplante de rim.  

 

Apoio Social e Mecanismos de Proteção à Saúde 

  

Taylor (2011) relata as dificuldades e a complexidade para a 

compreensão dos possíveis  mecanismos relacionando apoio social e saúde. 

Segundo o autor, ligações diversas já foram propostas para explicar o efeito 

positivo do apoio social sobre a saúde. Um dos caminhos propostos foi a 

aquisição de bons hábitos de saúde, como manter uma dieta equilibrada ou 

bons hábitos de sono. Contudo, os autores sugerem que o impacto do apoio 

social na saúde parece ir além da influência em hábitos sociais. Por outro 

lado, segundo Taylor (2011), diversas investigações têm-se voltado para 

rotas ou mecanismos fisiológicos, neuroendócrinos e imunológicos pelos 

quais o apoio social poderia resultar em benefícios para a saúde. O autor 

relaciona diversos efeitos fisiológicos do estresse que podem ser positivos 

momentaneamente mas que podem prejudicar o organismo se prolongados. 

Segundo o autor, efeitos têm sido descobertos no plano neural, de modo que 

o apoio social afeta a regulação neural de processos neuroendócrinos em 

resposta ao estresse, o que pode contribuir para resultados positivos para a 

saúde. O apoio social também poderia proteger contra problemas 
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relacionados à imunidade, de modo que o estresse também afeta o sistema 

imunológico dando lugar a doenças oportunistas. Cita, finalmente, que 

diversos estudos experimentais têm demonstrado que a presença de uma 

pessoa apoiadora em uma tarefa estressante pode reduzir respostas 

cardiovasculares, entre outras, ao estresse. Taylor (2011) também se refere a 

uma literatura crescente sugerindo o papel potencial da oxitocina nos 

benefícios neuroendócrinos e fisiológicos do apoio social. 

 

Relacionamento Interpessoal, Apoio Social e Comportamentos de Risco 

para a Saúde  

 

Em relação a comportamentos de risco para a saúde, Gatny, Barber e 

Kusunoki (2013) investigaram a relação entre apoio social e uso de 

substâncias durante a gravidez em 187 mulheres jovens com base em 

medidas semanais sobre apoio social e uso de substâncias. Os autores 

procuraram determinar se o apoio social recebido por parte do parceiro 

(pai), familiares e amigos estaria associado com o consumo de álcool, 

maconha e tabaco durante a gravidez. Os resultados obtidos indicaram que 

mulheres grávidas têm menor probabilidade de usar álcool, maconha ou 

tabaco em períodos nos quais recebem apoio social da família e quando sua 

rede de apoio familiar é maior. Um fator particularmente forte e consistente 

como preditor do não uso dessas substâncias foi ter um membro da família 

com o qual conversar sobre a gravidez.  

Ainda em relação a comportamentos de risco para a saúde, como o 

consumo de álcool e outras drogas, Arpin (2012) investigou o isolamento 

percebido, integração social e comportamentos direcionados à saúde em 

relação à solidão. Segundo o autor, pesquisas anteriores haviam 

demonstrado que estar integrado em uma rede de laços sociais está 

relacionado com vários resultados positivos para a saúde incluindo 

mortalidade e comportamentos de risco reduzidos, como a redução do 

consumo de álcool. Por outro lado, a falta de laços sociais fortes está 

relacionada a resultados negativos para a saúde, incluindo depressão, 

suicídio e uso de substâncias químicas. O autor investigou respostas à 

solidão diária (o consumo de álcool social e solitário) como uma função de 

integração social e gênero. Os resultados indicaram que a solidão durante o 

dia previa aumentos de consume solitário de álcool à noite e diminuição em 

consumo social, o que era influenciado por gênero e integração social. Os 

autores consideram os resultados como indicativo de como processos 

específicos relacionados a relações sociais ou a falta percebida deles 

influencia saúde e comportamentos ligados à saúde.  

Com o avanço da internet e das redes sociais, um novo campo de 

investigação se abre sobre se as relações estabelecidas nas redes sociais 

apresentam efeito semelhante aos dos contatos interpessoais, relacionando 

apoio social, como uma dimensão do relacionamento interpessoal, e saúde 
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física e psicológica. Robin, Nabi, Prestin e So (2013) investigaram a 

participação em redes sociais, especificamente os amigos no Facebook, e as 

percepções de apoio social, estresse e bem-estar. Segundo os autores, há 

clara evidência de que apoio social interpessoal tem impacto sobrem níveis 

de estresse que, por sua vez, afetam nível de saúde física e bem-estar 

psicológico. Os autores procuraram investigar se as relações mediadas pelas 

redes sociais também apresentavam esta função, com base em 401 usuários 

do Facebook. Os dados indicaram que o número de amigos no Facebook 

estava positivamente associado com percepções mais fortes de apoio social, 

o que, por sua vez, estava associado com estresse reduzido e, 

consequentemente, menos doença física e maior bem-estar.   

Segundo Arvinen-Barrow e Pack (2013) tem sido sugerido que o 

apoio social media a relação entre estresse e saúde, permitindo aos 

indivíduos lidar melhor com eventos estressantes, reduzindo assim a 

probabilidade de que o estresse leve à doença.  

 

Casamento, Amizade e Saúde  

 

Neste item, dois tipos de relacionamento são considerados quanto a 

seus possíveis efeitos sobre a saúde: amizade e relacionamento romântico, 

especificamente casamento.  

Segundo Fitzgerald e Thomas (2012), estudos epidemiológicos têm 

indicado que isolamento social é um fator de risco para problemas de saúde. 

Pessoas casadas apresentam risco de mortalidade significativamente menor 

e maior expectativa de vida que pessoas divorciadas (Lillard & Panis, 

1996). Contudo, viver em um casamento estressante reduz os benefícios 

gerais para a saúde do casamento. Kiecolt-Glaser e Newton (2001) 

indicaram que os aspectos negativos do funcionamento conjugal têm efeitos 

indiretos sobre resultados para a saúde por meio de depressão e hábito 

voltados para a saúde e efeitos diretos, através do impacto sobre 

mecanismos cardiovasculares, endócrinos, imunológicos e outros 

mecanismos fisiológicos.   

Graham, Christian e Kiecolt-Glaser (2006) revisaram as relações 

entre casamento, saúde e função imunológica. Segundo os autores, 

relacionamentos conjugais estão fortemente relacionados a muitos aspectos 

da saúde física (Burman & Margolin, 1992; Kiecolt-Glaser & Newton, 

2001). Não somente indivíduos casados são mais saudáveis que solteiros, 

divorciados, separados e viúvos após controlar idade e renda, mas também o 

estado conjugal tem poder preditivo substancial para a mortalidade de uma 

gama de condições agudas e crônicas (Johnson et al, 2000, Verbrugge, 

1979). 
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Segundo Young (2010), estar em um relacionamento romântico de 

apoio está positivamente associado com a saúde, reconhecendo a influência 

social positiva associada com a própria saúde do indivíduo e transformações 

de comportamento de saúde do parceiro. Bronselaer, De Koker e Van Peer 

(2008) investigara o impacto do divórcio sobre o estado de saúde física e 

psicológica de ex-casados, com base na literatura. Os resultados sugerem 

que o divórcio tem um impacto negativo sobre o estado geral de saúde, 

saúde psicológica, saúde física e comportamentos voltados para a saúde e 

expectativa de vida para os divorciados e estes utilizam mais os serviços 

formais de cuidado à saúde.  Os autores encontraram vários fatores, como 

características individuais e condições de vida mediando o impacto do 

divórcio sobre os indicadores de saúde selecionados.  

Sias e Bartoo (2007) relacionaram amizade, apoio social e saúde. 

Segundo os autores, ter amigos pode aparentemente levar a diferenças nas 

reações físicas e bioquímicas individuais a estressores ambientais (Taylor, 

Klein, Lewis, Gruenewald, Gurung & Updegraff, 2000). Especificamente, 

em defesa contra estresses sociais e ambientais, as pessoas que procuram os 

amigos para conversar ou trabalhar o estresse obtêm resultados positivos 

para a saúde. Segundo os autores, indivíduos que se sentem apoiados por 

seus amigos próximos tendem a viver mais tempo, permanecem mais 

saudáveis e têm uma perspectiva mais positiva quando enfrentam 

diversidade (Taylor et al, 2000).  

A influência dos amigos não é somente positiva para a saúde. 

Christakis e Fowler (2007) investigaram uma rede social densamente 

interconectada de 12.067 pessoas de 1971 a 2003, avaliando se o ganho de 

peso de uma pessoa estava associado ao ganho de peso em seus amigos, 

irmãos, cônjuge e vizinhos. O estudo concluiu que o risco de uma pessoa 

ficar obesa aumentava 57% se um amigo próximo também ficava obeso, de 

modo que a obesidade parece difundir-se por laços sociais.  

 

Conclusão  

  

A literatura científica sobre o papel das relações sociais ou 

interpessoais para a saúde tem-se mostrado consistente e convergente no 

sentido de reconhecer as relações entre pessoas como um fator importante 

para a saúde. As pesquisas têm avançado também na explicação dos 

mecanismos ou processos envolvidos nessa relação. Enquanto este capítulo 

enfatizou pesquisas sobre os efeitos das relações interpessoais sobre a saúde 

na vida cotidiana, pode-se apontar também para outros estudos sobre a 

relação entre profissionais de saúde e a população em geral ou a relevância 

das relações interpessoais nos serviços de atendimento à saúde. Pode-se 

supor que as duas formas de relacionamento estejam relacionadas entre si, 

de modo que as relações interpessoais são fundamentais nos serviços de 

saúde, assim como para a promoção e a manutenção da saúde individual. 
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Como apontado por alguns autores, também deve-se destacar que as 

relações interpessoais se dão em um ambiente social mais amplo, de modo 

que diversos fatores possibilitam ou não o estabelecimento de relações 

interpessoais entre os indivíduos. Desta forma, há vários níveis de 

investigação que permitem conhecer as relações entre pessoas e os efeitos 

sobre a saúde, desde o ponto de vista fisiológico, quanto a alterações 

fisiológicas associadas a relacionamentos, aspectos psicológicos e também 

sociais, sobre as possibilidades de afiliação, contato social, até as dimensões 

mais amplas da sociedade, cultura, economia, entre outros fatores de 

natureza social mais ampla. Os efeitos das relações interpessoais sobre a 

saúde não são somente positivos e os efeitos negativos também devem ser 

foco de investigação.  
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Desde a antiguidade o ser humano e seus descendentes lutam por sua 

sobrevivência deixando um legado filogenético de experiências ao homem 

contemporâneo (Flandrin & Montanari, 2007) que vai do cultivo das 

plantas, aos condimentos, formas de conservação e de ingestão alimentar. O 

alimento constitui-se então, em uma categoria sócio histórico (Santos, 2011) 

uma vez que a permanência ou mudança dos hábitos e práticas alimentares 

encontram-se enraizados na dinâmica social.  

Mas as condições inóspitas, tais como a exposição ao frio e os 

deslocamentos constantes, impuseram aos primeiros habitantes dificuldade 

em manter o organismo vivo. Nessa situação, o ganho de peso e a obesidade 

eram considerados formas de proteção, uma vez que, os obesos tinham 

maior probabilidade de sobrevivência (Flandrin & Montanari, 2007).  

Posteriormente, com o aumento da população o ponto central passou a 

ser, não só a produção do alimento, como também sua conservação, como 

meio de se garantir a vida. Esse processo deu-se inicialmente pelo uso do 

sal, condimentos, cozimento e defumação. Mais tarde, as descobertas na 

área da química e da indústria alimentícia ampliaram a capacidade de 

armazenamento dos alimentos em termos de quantidade e tempo de 

validade (Santos, 2011). 

Assim, da alimentação em torno da fogueira, à mesa dos restaurantes, o 

homem foi mudando seus hábitos. Se no início ele vivia os rituais das festas 

das colheitas e as festas coletivas, às quais se pode associar o tempo de 

espera para se ter o alimento, passou à modernidade líquida, na qual se vive 

de forma quase que instantânea. 

Observa-se então que as relações do ser humano com a alimentação 

sofreram alterações em três dimensões: na forma de se alimentar, nos 

hábitos alimentares e nos conteúdos de sua alimentação. A conjugação 

dessas dimensões com as novas condições de vida geraram, no longo prazo, 

um processo de armazenamento de gordura no organismo, sem que 

houvesse a contrapartida de sua queima, como ocorria no passado. Isso fez 

com que a população, agora mais sedentária, se tornasse, gradativamente, 

obesa.  
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O homem pós-moderno passou então das necessidades fisiológicas do 

corpo por energia, que geram a fome, para o desejo psicológico de comer. 

Da mesa de refeições aos self-services e fast-foods, incluindo em sua 

alimentação os conservantes e outros produtos artificiais.  

Nesse processo dois aspectos são dignos de nota: as mudanças sociais e 

as mudanças emocionais. No primeiro caso, as pessoas passaram a se 

dedicar mais às suas carreiras relegando a um segundo plano sua vida 

pessoal e familiar. O sedentarismo, a terceira jornada de estudos, a correria 

das grandes cidades e a falta de tempo para uma alimentação saudável e 

prática de atividades físicas, trouxe como consequência, uma epidemia de 

obesidade (Pi-Sunyer, 2003). Por outro lado, as exigências do mundo 

capitalista e a própria necessidade de poder, reconhecimento e realização 

parecem ter conduzido o homem a um torvelinho no qual mergulhou, sem 

perceber, o próprio corpo, gerando alterações no seu estado emocional, que 

tem reflexos no apetite, tanto quanto as experiências do amor e da dor, 

revelando o estado de equilibrio ou desequilibrio das pessoas.  

Em termos históricos Wolf (1992) registra que o significado da gordura 

no corpo mudou completamente. No passado a corpulência era associada à 

ideia de saúde no imaginário coletivo e na atualidade, é vista como a 

resultante de um processo de adoecimento. Pode-se dizer então, conforme 

sugerem Fett, Fett, Marchini e Ribeiro (2010), que o ambiente, influenciado 

pelos aspectos culturais e sociais tem se mostrado relevante no 

desenvolvimento da obesidade.  

As mudanças ocorridas parecem ter afetado de forma mais forte o 

gênero feminino pois, ao ganhar o mundo profissional, a mulher acarretou 

para si a dupla, as vezes até tripla,  jornada de trabalho, dentro de novos 

parametros de exigência de beleza e forma do corpo (Novaes, 2006). Isso 

porque a difusão de padrões de beleza gera uma pressão prescritiva sobre as 

pessoas, levando-as ao exagero das distorções corporais. Para Marcuzzo, 

Pich e Dittrich (2012, p. 944) a beleza impõe-se à mulher como um dever, 

dentro do paradigma de que ser bela é ser magra. Assim, ao se afirmar que 

as pessoas podem ser bonitas, se quiserem, o normativo passa a ser 

imperativo, pois “Se historicamente as mulheres preocupavam-se com sua 

beleza, hoje elas são responsáveis por ela”. 

Emerge então, desse contexto uma preocupação em relação às pessoas 

com obesidade mórbida, que no entender de Marcuzzo, Pich e Dittrich 

(2012, p. 944) “[...] veem-se cada vez mais distantes de terem o contorno 

corporal atrelado aos apelos da midia”.  

Considerando esse processo, esta pesquisa teve como objetivo levantar 

e descrever as relações interpessoais de mulheres que sofrem de obesidade 

mórbida com enfoque em seu cotidiano.  
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Métodos e Técnicas  

 

A pesquisa de natureza qualitativa tem como objetivo maior a 

compreensão da realidade humana no contexto social, não se propondo a 

quantificar os dados coletados, mas sim, a compreender os elementos do 

objeto de estudo.  Partindo desse construto foram priorizadas as 

informações obtidas junto a 16 mulheres com obesidade mórbida no tocante 

aos impactos do excesso de gordura, tamanho do corpo e suas 

transformações, no que diz respeito ao seu cotidiano, mormente as relações 

interpessoais.  

Foram priorizados os valores, sentimentos, emoções, hábitos e 

forma de vida dessas mulheres. Esse modelo, qualitativo, dá ênfase ao 

significado das coisas, sobretudo por terem sido incorporadas as reflexões 

dos sujeitos participantes a respeito de sua realidade, de sua vida. 

Inicialmente foram contatadas 23 mulheres com excesso de peso, 

que concordaram em participar da pesquisa. Todas elas na faixa etária entre 

25 e 35 anos, portanto, em plena atividade física e profissional. Tão logo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi realizado o 

diagnóstico da obesidade a partir do Índice de Massa Corporal (IMC), 

proposto pela Organização Mundial de Saúde. O ponto de corte foi igual ou 

superior a 40, que indica obesidade mórbida ou de grau II.  

A coleta dos dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas. As 

transcrições das gravações foram objeto de dois níveis de leitura: o 

primeiro, flutuante, para se ter uma noção geral de seu conteúdo e verificar 

se todas as questões haviam sido respondidas a contento e, no segundo, 

mais minucioso, buscou-se destacar as frases do texto consideradas mais 

relevantes. Esse material deu origem a um mapeamento das verbalizações, 

para se proceder à análise, da qual se obteve as seguintes categorias, quais 

sejam: A maneira como se percebem e vivem a própria imagem; as 

exigências familiares e sociais em relação à perda de peso; as dificuldades 

nos relacionamentos amorosos; a exclusão de eventos sociais e as 

dificuldades do cotidiano.  

 

Resultados e Discussão 

 

A obesidade, para a maioria das pessoas, consiste no acúmulo de 

energia em excesso sob a forma de gordura, que surge devido à maior 

ingestão alimentar, sem seu respectivo gasto (Kaplan & Kaplan, 1957).  

Segundo Bernardi, Cichelero e Vitolo (2005) trata-se de uma patologia de 

caráter crônico nas quais estão presentes características físicas, psicológicas 

e sociais representadas por fatores genéticos, ambientais, sociais, 

econômicos, endócrinos, metabólicos e psiquiátricos, aos quais se pode 

acrescentar os comportamentais citados por Pi-Sunyer (2003) e os 
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constitucionais, culturais, familiares e emocionais já trazidos por Kaplan e 

Kaplan (1957).  

Atualmente tem sido utilizado o Índice de Massa Corpórea (IMC), 

para medir o grau de obesidade, também conhecido como Índice de 

Quetelet, cuja classificação estabelece que se os valores forem acima de 50, 

a pessoa estará em situação de superobesidade.  

A expressão “obesidade mórbida” surgiu em 1963, representando a 

obesidade extrema juntamente com suas comorbidades e gravidade 

(Tavares, 2003). Trata-se de uma doença crônica, sendo que a literatura 

médica não menciona processos de cura (Almeida, 2008), por ser sua 

etiologia muito complexa (Azevedo & Spadotto, 2004). Além disso, 

Martins (2012) afirma que nas últimas décadas a obesidade ganhou caráter 

de epidemia e se não forem tomadas medidas efetivas para sua prevenção e 

tratamento, mais de 50% da população mundial será considerada obesa em 

2025. Seus efeitos são tão devastadores que aumentaram sobremaneira os 

gastos com a doença, não só em suas características próprias, como com 

suas comorbidades.  

 

A maneira como se percebem e vivem a própria imagem  

 

De acordo com Schilder (1999) a imagem corporal consiste na 

forma como o corpo se apresenta a cada um: a imagem que cada um tem de 

si. O termo é usado para se referir à experiência psicológica, às atitudes e 

sentimentos do indivíduo para com seu próprio corpo. 

No caso desta pesquisa, os dados coletados revelaram que as 

mulheres com obesidade mórbida que foram entrevistadas não gostam da 

imagem que veem no espelho; não aceitam que essa imagem refletida seja a 

representação de si próprias; sentem-se inconformadas com os comentários 

de terceiros e “negam” a obesidade da imagem objetiva. A insatisfação com 

o corpo se deve à obesidade e a negação, que segundo as verbalizações das 

entrevistadas, surge das restrições que esse corpo impõe a elas. Embora não 

se tenha pesquisado as causas, outros estudos informam que a insatisfação 

com o corpo, sua depreciação ou a distorção e preocupação com a 

autoimagem são consequências das pressões socioculturais (Demarest & 

Langer, 1996). 

As entrevistadas mostraram-se conscientes quanto a disparidade da 

imagem corporal em relação às demais pessoas de sua convivência e a 

imagem transmitida pela mídia como um corpo perfeito e desejado. 

Alimentam a crença de que seu corpo é “grotesco” e “repugnante” e que as 

pessoas as veem com hostilidade e sentimento de desaprovação. Isso pode 

ser compreendido porque a alteração da imagem corporal resultante do 

aumento de peso pode gerar uma desvalorização da autoimagem e do 

autoconceito, no obeso, diminuindo a sua autoestima, com alta 

probabilidade de surgirem “[...] sintomas depressivos e ansiosos, uma 
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diminuição da sensação de bem-estar e um aumento da sensação de 

inadequação social, com uma consequente degradação da relação 

interpessoal” (Martins, 2012, p. 164).  

As participantes revelaram ainda apresentar raiva de si mesmas, por 

não conseguirem controlar sua ingestão alimentar, considerando-se pessoas 

descontroladas, o que é condizente com a opinião de Azevedo e Spadotto 

(2004, p. 132) ao afirmarem que “É comum encontrar-se em obesos uma 

autoimagem depreciativa com consequentes prejuízos nas relações sociais”. 

Para os autores a ansiedade, raiva e dúvidas em relação a si próprios são 

gerados pela discriminação que as pessoas obesas recebem em ambientes 

diversos como a escola, o local de trabalho e de convivência social.  

 

Exigências familiares e sociais em relação à perda de peso 

 

Todas as entrevistas admitiram que os familiares, amigos e até pessoas 

das suas relações de trabalho exercem uma pressão muito grande no sentido 

da sua perda de peso. Elas alegam que as pessoas com as quais convivem 

não compreendem sua dificuldade em emagrecer, quer seja pelo controle da 

ingesta alimentar, quer seja pelo controle de suas taxas hormonais e 

metabólicas por meio de medicamentos.  

Insistem com a necessidade da prática de esportes e atividades físicas, 

mas não compreendem o processo no qual estão envolvidas que gera, em 

sua opinião, uma diminuição da energia, aumento do cansaço e fadiga 

generalizada, o que dificulta sobremaneira sua disposição a atividade física 

e até mesmo em relação ao desenvolvimento de atividades rotineiras, quer 

seja em casa, quer seja no ambiente social ou de trabalho. As participantes 

revelaram que já não argumentam mais e se entregam à insatisfação com a 

vida, perdendo o interesse e o prazer por todas as atividades de modo geral, 

mergulhando cada vez mais no retorno imediato que a comida lhes 

proporciona.  

Doze das 16 mulheres entrevistadas revelaram seu sofrimento no 

cotidiano, decorrente de suas relações familiares. Elas contaram que sua 

condição de obesidade mórbida é sempre lembrada toda vez que tem 

dificuldade em fazer algo ou que se queixam de insucessos ou de 

sofrimento. De acordo com Marcuzzo, Pich e Dittrich (2012, p. 950), neste 

ponto os familiares assumem o lugar de agentes “[...] influenciadores ativos 

no processo de compleição corporal dos sujeitos a cada quilo que adquirem, 

lembrando-os, a todo instante, das representações corporais construídas pela 

sociedade, que radicaliza os ideais de perfeição corporal”.  

Pode-se então compreender esse argumento, ao relembrar como os 

membros de uma família afetam de imediato uns aos outros, com 

repercussões em diversos segmentos do viver. É que as fronteiras 

interpessoais ficam difusas e os familiares acabam se intrometendo no que 

tem de mais íntimo uns dos outros.  
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As dificuldades nos relacionamentos amorosos  

 

As participantes, em quase sua totalidade (catorze respondentes) 

disseram que percebem os olhares de critica por parte das pessoas que as 

cercam, sobretudo dos homens com os quais convivem. Sentem sobre si a 

pecha de “desleixadas” como se, em todos os casos, ser obesa fosse uma 

opção. Diante disso, percebem-se, de antemão, desfavorecidas em termos de 

relacionamentos amorosos, partindo do pressuposto de que não serão aceitas 

devido à sua obesidade, o que dificulta fazer o movimento na direção do 

sexo oposto.  

As falas revelam a presença do preconceito, presente também na 

afetividade.  

Para Fett et al (2010) não importa o gênero, se o ser humano está 

insatisfeito com o seu corpo, não se veem bonitos ou atraentes, o que afetará 

negativamente sua autoestima, fazendo com que evitem o convívio com 

outras pessoas. Logo, aumenta a probabilidade de reduzirem os contatos que 

apresentem probabilidade de um relacionamento amoroso.  

Em termos dos antecedentes, todas as mulheres disseram ter tido 

relacionamentos amorosos em fases anteriores de sua vida, quando não se 

encontravam ainda com obesidade mórbida, mas ainda assim, obesas. De 

todas as entrevistadas, quatro afirmaram terem pelo menos um parceiro 

mesmo diante dessa circunstância, mas que a relação era difícil tanto por 

parte do parceiro quanto de sua parte.  

Seis entrevistadas alegam sentirem a necessidade de compreensão do 

sexo oposto no sentido de entenderem sua realidade e suas dificuldades 

tanto físicas quanto psicoemocionais, ao que Anaruma (1995) registra que a 

sociedade, ao enaltecer o culto ao corpo, aumenta o grau do sofrimento 

psíquico e o sentimento que as pessoas obesas têm de não serem 

merecedoras de afeto, carinho e atenção.  

Fisicamente o grande problema enfrentado diz respeito ao próprio 

corpo, uma vez que ele se constitui em óbice a um relacionamento 

considerado por elas saudável. Argumentam que não conseguem assumir 

certas posições durante o contato físico, mormente no coito, o que acaba por 

levá-las a esmorecer em seus propósitos e chegando a perda do interesse 

sexual. Em relação a esses aspectos Marcuzzo, Pich e Dittrich (2012, p. 

950) afirmam que a os imperativos da magreza têm força suficiente para 

prevalecer e trazem consigo “[...] mais uma determinante para o 

constrangimento do corpo obeso, em que a gordura aparece como um 

mecanismo para o não reconhecimento da sexualidade, construindo um 

muro entre a imagem corporal da pessoa obesa e do outro”.  

Ainda na dimensão das afetividades, cinco respondentes disseram que 

até tem se esforçado no sentido da conquista amorosa, mas as reações de 

familiares, amigos e mesmo daquele que se constitui o alvo do seu 

propósito as coloca em uma situação de menosprezo, levando a desistir do 
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intento e a se acomodar em outros comportamentos que lhes trazem algum 

prazer, ainda que não seja oriundo das relações afetivas. Esse 

comportamento foi visto também por Viveiros (2012), para quem as 

alterações emocionais podem levar os obesos a processos de 

desinvestimento na própria sexualidade, o que é corroborado por 

Tapadinhas e Refoios (2012). Neste momento o obeso, ao se sentir 

inadequado, pode intensificar sua relação com a comida, substituindo a 

probabilidade do relacionamento afetivo, por um relacionamento 

alimentício, pelo prazer da comida, reforçando os mecanismos que levam à 

obesidade. Em relação a esse processo de substituição, é difícil dizer qual 

foi o ponto que deu início ao movimento e embora a comida seja uma fonte 

de prazer, conforme Fett et al (2010) as críticas feitas ao obeso por comer 

demais podem interferir na seu próprio consentimento em sentir prazer, 

mesmo que de outra ordem.  

Quase todas as entrevistadas alegaram que só se olham no espelho 

quando estritamente necessário e que o horário do banho, no qual tem que 

se despir, lhes é extremamente difícil. Para muito além das questões das 

dificuldades físicas, estão sentimentos de repulsa pelo corpo obeso, corpo 

que não querem ver, nem tocar. Não sentem sequer o prazer de se ensaboar, 

porque lhes é difícil tocar um corpo, que em suas mentes, não lhes pertence. 

Essas verbalizações estão em consonância com os achados de Fett et al 

(2010) ao registrar que pessoas obesas tem vergonha em tocar o corpo e 

medo de se olharem no espelho e que muitas mulheres resistem aos toques 

físicos por parte daqueles que as consideram gordas. O autor sugere que as 

dificuldades de relacionamento podem então estar associadas a fatores 

psicológicos, mesmo que eles não se constituam nos principais elementos 

de baixo desempenho sexual.  É que ao se sentirem sexualmente 

indesejáveis, podem não ocorrer avanços sexuais, reduzindo as hipóteses de 

uma vida sexual positiva.  

Ainda em relação à convivência com o próprio corpo Marcuzzo, Pich e 

Dittrich (2012, p. 949) registram que “Um dos aspectos centrais da estrutura 

libidinal são as zonas erógenas, que constituem o centro da imagem 

corporal e determinam pontos no corpo para onde são dirigidas as emoções 

e o desejo” e que os indivíduos obesos tem dificuldade em interagir com 

suas zonas erógenas.  

Assim, pode-se dizer que essas pessoas acabam por reduzir suas 

experiências afetivas e corporais não só devido ao corpo físico, mas também 

às consequências que emocionalmente ele acarreta, incluindo a baixa 

autoestima, as dificuldades de se mover em relação a um parceiro e às 

interações sociais.  
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A exclusão nos ambientes sociais  

 

A exclusão diz respeito às formas pelas quais os indivíduos podem 

acabar isolados, implicando que alguém ou algo está sendo alijado por 

outros. No entender de Rocha, Oliveira, Barbosa e Oliveira (2011, p. 76) “O 

preconceito social a que o obeso é submetido pode ser mais prejudicial do 

que os problemas de saúde decorrentes da ‘doença’”, uma vez que “[...] 

esses indivíduos são vistos como relaxados, feios, sujos e culpados de sua 

condição, causando dor e muito sofrimento com a exposição à não aceitação 

social plena”.  

Nesse sentido há, de modo geral, por parte de quinze entrevistadas, 

um sentimento de serem mal vistas em termos de inteligência e sucesso em 

virtude da aparência, o que lhes provoca a sensação de que geram 

expectativas de fracasso, de que as pessoas não acreditam nelas. Esse 

sentimento de incapacidade, por sua vez, acaba levando ao afastamento 

social. 

Ao que parece o ponto central encontra-se na gordura corporal que 

torna o sujeito disforme. Segundo Mattos e Luz (2009), independente da 

idade, as pessoas obesas são consideradas não atraentes fisicamente e 

incapazes, sentindo na carne os constrangimentos sociais devido à sua 

aparência. No caso daqueles que enfrentam a obesidade mórbida a 

percepção da exclusão é mais intensa, dada pela sensação de inadequação 

aos padrões sociais (Tavares, Nunes & Santos, 2010).   

Doze das mulheres que participaram da pesquisa revelaram que se 

sentem observadas e criticadas quando se alimentam em público, em festas, 

lanchonetes e restaurantes, o que as leva a não desejarem frequentar esses 

ambientes, uma vez que os gordos são percebidos como os únicos 

responsáveis por sua própria condição e, de forma implícita ou explícita, 

são considerados transgressores das normas e regras sociais (Ferreira e 

Magalhães, 2006).  

 

Dificuldades no cotidiano 

 

Em relação ao dia a dia, um conjunto de dificuldades enfrentadas por 

essas mulheres com obesidade mórbida veio à tona.  

A totalidade das entrevistadas mencionou a dificuldade do uso de 

transportes coletivos, quer seja o ônibus intermunicipal ou interestadual, 

quer sejam aeronaves. Em todos os casos a dimensão da poltrona padrão 

não comporta seus corpos, colocando-as em situação vexatória e 

penalizando-as financeiramente, uma vez que, não raro, tem que despender 

o valor de duas passagens para poder se locomover nesse tipo de utilitário. 

Para Almeida (2008, pp.17-18) o mercado capitalista tem modificado 

máquinas e equipamentos com vistas à redução de custos, assim obesos 

mórbidos tem tido dificuldade em “[...] passar na roleta de um ônibus ou 
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encontrar cadeiras que os suportem”. Nesse aspecto, duas participantes 

mencionaram que já não usam transporte coletivo por não conseguirem 

passar pela catraca, transformando em alvo de risos e comentários.  

Outro problema com o qual todas concordaram diz respeito às roupas, 

dada a dificuldade em encontrar roupas prontas, o que significa sua 

exclusão em lojas de departamento e, até mesmo em algumas lojas de 

tamanhos grandes. No caso, todas tem que mandar fazer suas roupas e peças 

íntimas, a preços bem mais altos do que o tamanho padrão.  

Para Marcuzzo, Pich e Ditrich (2012, p. 947) essa situação “[...] 

confirma a visão que os obesos possuem de si próprios e que é, ao mesmo 

tempo, difundida pela indústria da moda: a de que os gordos não podem ser 

bonitos e que devem usar roupas para disfarçar sua gordura”. Assim, 

segundo Leite e Lima (2006) os obesos não têm a oportunidade de escolha, 

pois não tem opção quando se refere a indumentárias, ficando quase sempre 

sem poder comprar a roupa pela qual se apaixonam. O máximo que 

conseguem é comprar “trapos que possam lhe servir”.  

Oito das mulheres que participaram da pesquisa revelaram que tem 

dificuldade para fazer a própria higiene, ficando dependente de parentes que 

as auxilia nessa atividade, lembrando que o próprio banho e o uso do vaso 

sanitário tornam-se motivo de sofrimento, uma vez que seus corpos são 

totalmente fora dos padrões, o que foi verificado também por Marcuzzo, 

Pich e Dittrich (2012, p. 948) sugerindo que “Além do vestuário, o 

indivíduo obeso também enfrenta dificuldades na acessibilidade e 

usabilidade de produtos que são desenvolvidos para a faixa média da 

população, de acordo com padrões de planejamento e urbanismo de 

estruturas comuns”.  

Em outra dimensão, sete entrevistadas manifestaram a presença de 

distúrbios do sono devido ao excesso de peso, por não encontrarem uma 

posição de descanso na cama. Duas alegam a necessidade de acessórios que 

as auxiliem a encontrar uma posição que diminua a perturbação do sono, 

uma vez que acordam diversas vezes a noite, com o corpo doendo.  

Com relação ao mercado de trabalho, sabe-se que tem aumentado as 

exigências não só com relação às habilidades e competências dos 

profissionais, como também em relação à estética. Essa constatação foi feita 

por duas das mulheres que participaram da pesquisa, revelando que 

sofreram discriminação até mesmo em processos seletivos dos quais 

participaram, indicando que o bullying pode começar antes mesmo de a 

pessoa se tornar um empregado. Trata-se, portanto, de preconceito e 

discriminação uma vez que para alguns tipos de trabalho os obesos são 

classificados como menos qualificados, com problemas emocionais e 

interpessoais, antes mesmo de terem a oportunidade de mostrarem suas 

habilidades e competências (Tavares, Nunes e Santos, 2010).    

No ambiente de trabalho essa relação vem assumindo formas 

diversas e no presente caso quase todas as entrevistadas relataram que há 
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algo implícito no comportamento dos colegas de trabalho. Assim, embora 

não tenham sido alvo de bullying de forma ostensiva, indiretamente sentem-

se como alvo de “gozações” por parte dos demais trabalhadores, de modo 

geral, tanto em relação a brincadeiras de “mau gosto” em relação a cadeiras 

que não aguentam seu peso, a espaços apertados de forma proposital, até 

expressões verbais, que de maneira jocosa se ligam ao seu estado corporal.  

É interessante observar que, apesar dos avanços ocorridos em termos 

de técnicas gerenciais, estratégias e tecnologias de processos, os gestores 

parecem não terem atentado para os problemas relacionais com os quais se 

deparam as pessoas obesas. Neste caso, aventa-se a dizer que a cultura 

organizacional acaba interferindo na vida desse trabalhador com excesso de 

peso, tornando-o foco de discriminação e preconceito.  

Trata-se do que outras três participantes citaram, ou seja, que a 

obesidade, por meio de suas características físicas, funciona como um 

aspecto “incapacitante” para realizar certas atividades, gerando um efeito de 

halo em relação a outras coisas para as quais se sentem capazes.  

O que se observa é que os empregadores veem os obesos tanto sob a 

ótica da estética e imagem corporal, quando do funcionamento do próprio 

corpo, pois alegam que apresentam dificuldades para acompanhar a 

agilidade dos magros em determinadas funções. Nesse sentido, tanto Silva 

(2005) quanto Santos (2005) afirmam que as pessoas obesas sofrem 

discriminação em sua vida afetiva e profissional em função de estarem mais 

sujeitas a doenças diversas.  

Por fim, seis entrevistadas revelaram que se ressentem das 

brincadeiras que são feitas referentes ao uso do banheiro, a aquisição de 

uniforme e ao espaço na cadeira do ônibus da empresa. Para elas, em que 

pese o colega sair da cadeira ao lado e ajudá-la a levantar o braço que divide 

os dois assentos para ela poder se sentar, os olhares mostram-se cúmplices 

na crítica e no incômodo que a situação provoca. Trata-se de uma forma de 

comunicação que Watzlawick, Beavin e Jackson (1967/1993) denominam 

“desqualificação”. Para os autores, as respostas ao emissor podem se dar 

das seguintes formas: confirmando, rejeitando, utilizando um sintoma ou 

desqualificando. As três primeiras são vistas como formas saudáveis de se 

comunicar. Entretanto, desqualificar é considerada uma “resposta que não 

responde”, levando à incerteza, sendo que elas tendem a ocorrer em 

situações nas quais as pessoas encontram maior dificuldade em lidar, como 

parecem ser as relações com o trabalhador obeso.  

 

Considerações Finais 

 

O presente estudo dá evidências de que o mercado de produção de 

bens de consumo, o ambiente laboral, os ambientes de lazer e de trabalho 

não estão preocupados ou preparados para a convivência com pessoas na 

condição de obesidade mórbida. Convém salientar que não houve pretensão 
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de responder à complexidade das relações interpessoais e os impactos que 

geram na vida de mulheres obesas, mas os resultados apontam para vários 

insights que dão contornos à temática.  

Em primeiro lugar, pode-se dizer que a obesidade vista no espelho 

é algo que não está em conformidade com o desejo contido nas mulheres 

com excesso de peso. Há um sentimento de que aquele corpo não lhes 

pertence. Isso gera grande dificuldade em conviver consigo próprias, 

problema que é agravado pelas exigências familiares em relação à perda de 

peso.  

As dificuldades nos relacionamentos parecem decorrentes dessas 

situações anteriores e, também do próprio corpo, que isola e exclui a mulher 

dos ambientes sociais, de lazer e do trabalho. Isso porque, pode-se dizer que 

todo o ambiente social no qual o ser humano está inserido é construído 

tendo como parâmetros antropométricos aqueles do “homem de porte 

médio” e, em alguns casos até menor. Isso faz com a pessoa obesa sinta-se 

excluída desse mundo, sem opções de consumo.  

Os resultados obtidos apontam para a necessidade de novas 

pesquisas que abordem mais detalhadamente as consequências da obesidade 

na vida das pessoas, incluindo o universo masculino, que aqui não foi 

abordado.  
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a definição 

de saúde é "Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades", por isso, a visão do 

profissional de saúde com o paciente deve ser como um todo, não focando 

apenas na lesão ou processo patológico. Para isso, os serviços de saúde 

oferecidos à sociedade geralmente são atravessados pelo relacionamento 

entre os profissionais que prestam o atendimento e os pacientes que o 

recebem (Subtil, et al., 2011). 

Desse modo, a fim de otimizar o atendimento e assistência ao 

paciente, a Estratégia Saúde da Família (ESF) se constitui em uma proposta 

de reorganização do sistema de atenção à saúde para o Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esse programa difundiu-se em âmbito nacional a partir de 

1996, constituindo-se em modalidade de atenção primária implantada, 

prioritariamente, para as populações com risco aumentado, tanto do ponto 

de vista biológico quanto socioeconômico (Goldbaum et al, 2005). O espaço 

físico da ESF deixa de ser meramente político-operativo do sistema de 

saúde, passando a ser um campo no qual se verifica a interação população-

serviços no âmbito local e que se caracteriza por uma população específica 

(Barbosa et al, 2010). A atenção domiciliar prestada pelo ESF é uma 

realidade na assistência aos cuidadores familiares. No entanto, este 

programa unicamente não é suficiente para atender à demanda que se 

apresenta (Fonseca et al., 2008). 

Em outra esfera de prestação de serviço, o Núcleo da Saúde da 

Família (NASF) atua em parceria com os profissionais das ESF, 

compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade 

delas, agindo diretamente no apoio às equipes e na assistência à população 

das unidades em que o NASF está cadastrado. Entre os profissionais que 

participam da NASF, está o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

farmacêutico, entre outros (Barbosa et al, 2010). 

Assim, em seu processo de trabalho na Atenção Básica, o 

fisioterapeuta deve suprir a demanda da comunidade reduzindo danos e 

agravos com uma prática integral que perpasse pela educação em saúde, 

acolhimento, atendimentos individuais, grupos operativos e realizando 
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visitas domiciliares, quebrando o paradigma de ser uma profissão apenas 

reabilitadora (Barbosa et al, 2010). 

Portanto, os fatores necessários para a eficácia da fisioterapia no 

processo de reabilitação estão relacionados à qualidade da relação entre o 

paciente e o fisioterapeuta (Subtil et al., 2011). Um grande exemplo é dado 

por Marinho (1995) que defende a habilidade de escutar o paciente como 

importante ligação na relação terapêutica estabelecida, além de favorecer a 

criação de um espaço em que o paciente tem a permissão de expressar-se; e 

ambos, dessa forma, tem a possibilidade de participar efetivamente do 

processo de cura. O paciente pode se sentir, então, aceito, compreendido, 

amado e sem culpa.Outro exemplo de Marinho (2005) que reflete no 

relacionamento paciente- profissional é a expressão da dor e sua resolução, 

pelo qual, o indivíduo busca no outro – aqui, o profissional de saúde – o 

reconhecimento de seu sofrimento. O profissional ao interpretá-la, buscará 

enquadrar o doente, como um todo, no melhor plano de tratamento. 

A partir do momento que o profissional cria o vínculo com o 

paciente abrem-se possibilidades maiores de intervenção, principalmente, 

quando o tratamento do paciente envolve outras questões, como o 

relacionamento entre cuidadores e familiares que participam ativamente no 

processo de reabilitação. Algumas pessoas são capazes de lidar mais 

adequadamente com as adversidades do cuidar, enquanto muitas reagem de 

maneira inapropriada, geralmente quando o estresse se sobrepõe, gerando 

sobrecarga (Martins et al., 2003). 

Considerando–se a importância dos relacionamentos sociais no 

processo saúde–doença–cuidado, destaca–se o apoio social como uma ação 

importante para a promoção e restabelecimento da saúde. Assim, os 

profissionais de saúde também podem fomentar o apoio social, ao 

incentivar a consolidação de redes sociais já existentes e favorecer o 

desenvolvimento de novas redes (Fonseca et al., 2008). 

Desse modo, o presente estudo objetivou avaliar qualitativamente a 

importância do relacionamento entre cuidadores e pacientes e sua influência 

no processo de reabilitação na fisioterapia domiciliar. 

 

Materiais e Métodos 

 

Este trabalho é um estudo descritivo, qualitativo e transversal. 

Participaram do estudo 15 pacientes e 15 cuidadores inseridos no programa 

de atendimento fisioterapêutico oferecido pela Universidade Federal do 

Espírito Santo aos moradores cadastrados da Unidade de Saúde Thomaz 

Tomassi do bairro Bomfim em Vitória. Os 30 participantes foram 

entrevistados separadamente através um roteiro semi-estruturado com 

tópicos sobre o tema em questão. Além das entrevistas, foram feitos 

registros através da observação durante os atendimentos de relatos 

esporádicos, tanto de quem recebia o tratamento quanto dos cuidadores. 
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Foram acompanhadas 10 semanas de atendimento. Os dados foram 

submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 2009). Os participantes que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

Resultados 

 

Após a realização das entrevistas e os registros de relatos, as falas 

dos participantes foram transcritas e separadas em torno de três eixos 

temáticos para cada grupo. Dessa forma, o fenômeno da reabilitação 

domiciliar pelo SUS envolveu diferentes contextos. No grupo dos pacientes 

surgiram contextos acerca do adequado suporte familiar; do abandono e do 

sentimento de inutilidade e peso para a família. No grupo dos 

familiares/cuidadores surgiram eixos ligados à falta de preparo e 

capacitação para oferecer o cuidado; empenho no processo de recuperação e 

adoecimento dos cuidadores/familiares.  

Seguem abaixo as categorias analisadas em separado, divididas entre 

os eixos temáticos de pacientes e de cuidadores/familiares. 

 

O que disseram os pacientes 

 

Seguem abaixo a descrição geral das falas de alguns pacientes acerca 

dos principais eixos temáticos. 

 

O adequado suporte familiar 

 

As falas dos participantes revelaram a importância da presença 

constante dos familiares no cuidado e na melhora dos pacientes que estão 

em recuperação, seja na fase aguda ou crônica do processo de adoecimento. 

Ter o apoio dos membros da casa demonstrou o aumento da 

confiança para continuar a busca pela melhora. 

 
 “Tenho a sorte de ter minha esposa que me ajuda no que eu não consigo 

mais  fazer. Ela está sempre que eu preciso, é uma santa essa mulher! As 

coisas melhoraram depois que a equipe lá do posto ensinou pra mim e 

pra ela essas questões de cuidado e curativo, que a gente nem sabia 

antes. Ela aprendeu muito bem.” 

 

“eu sinto que quando a família conversa com o doente, e tem uma 

relação boa na casa, tudo fica mais tranqüilo né? Parece que a gente 

sofre até menos desse jeito.” 

 

“minha mãe sofreu muito quando eu tive o acidente de moto, a 

fisioterapeuta ajudou muito a ela a enfrentar isso comigo. Sei que sem o 
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apoio dela eu não conseguiria fazer nada. Minha mãe é minha família e a 

coisa mais importante que eu tenho hoje”. 

 

 

O abandono 

 

As queixas de abandono também estiveram presentes nas falas de 

alguns pacientes, deixando claro o sofrimento envolvido em um processo de 

reabilitação que não está alicerçado no apoio mútuo entre familiares, 

cuidadores e quem recebe o cuidado. A ausência de pessoas que os 

pacientes gostariam que estivesse perto ou ativamente no processo de 

reabilitação, revelou sua influência negativa nos ganhos propostos pela 

equipe de fisioterapia domiciliar, destacando que quando as relações 

familiares e dos cuidadores é satisfatória, parece refletir positivamente no 

tratamento fisioterapêutico em questão.  
 

“As coisas ficariam mais fáceis se minha família estivesse mais próxima 

de mim. Minha filha, que é dona dessa casa, sai cedo todos os dias para 

trabalhar. Eu sei que ela não pode ficar sempre aqui me dando o que eu 

preciso, nem tenho direito de pedir isso a ela, aí sofro calada.” 

 

“Onde está ele quando eu mais preciso? Não está né? A gente pensa que 

quando casa com alguém, vai ter ajuda na saúde e na doença, mas acho 

que não é assim que acontece. Era pra ele estar aqui me dando o apoio 

que eu tanto preciso, nessas horas eu me arrependo de ter casado com 

ele. Se fosse o contrário eu estaria junto. Só Deus pra me ajudar minha 

filha!” 

 

“Eu queria que meus filhos viessem me ver, eu fiz de tudo por eles e 

hoje não recebo nem um bom dia pai, como você vai pai?; um é até 

vereador e nem se presta a vir me ver aqui. Eu não posso mais dirigir 

depois que tive o derrame, se eu pudesse eu iria atrás deles. A morte 

seria melhor pra mim.” 

 

Sentimento de inutilidade e peso na família 

 

Estar em uma condição de doença, seja ela qual for, foi apontada por 

alguns como um processo de enfrentamento constante, permeado por 

sensações de peso e inutilidade aos cuidadores e familiares envolvidos. 

Manter-se em condições de dependência física e funcional revelou-se como 

foco de grande frustração e sofrimento para os pacientes. 

 
“ eu não sei depender de ninguém, sempre fui uma pessoa ativa, fazia de 

tudo um pouco pra mim e pra minha família. Me sinto presa e sem 

utilidade aqui desse jeito. As pessoas não deviam ficar nessa condição de 

doença na cama.” 
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“ sei que meus filhos não reclamam na minha frente, mas eu dou muito 

trabalho, eles podiam estar fazendo as coisas deles, viajando, e eu estou 

aqui sendo um peso morto”. 

 

“ fico pensando que depender dos outros é muito ruim, porque você está 

numa condição de não prestar mais pra ajudar a sua família. Ainda bem 

que a fisioterapia ajuda nisso, quando eu não andava, achava que não ia 

mais valer nada, depois que voltei a andar, aí me senti menos 

incompetente aqui em casa. Até voltei a trabalhar de novo.” 

 

 

O que disseram os familiares e cuidadores 

 

Falta de preparo e capacitação para oferecer o cuidado 

 

A tarefa de cuidar foi apontada pelos participantes como algo 

complexo e que necessita de capacitação. Quanto mais preparado está o 

familiar ou cuidador, mais fácil será lidar com as dificuldades e desafios em 

lidar com um paciente em reabilitação no processo de adoecimento. A 

capacitação oferecida pelos profissionais de saúde aos cuidadores e 

familiares foi apontada como fator fundamental na qualidade do cuidado 

que será oferecido e na segurança e qualidade de vida de todos os 

envolvidos. 

 
“sinceramente, a gente nunca acha que vai acontecer com alguém da 

nossa família. E não é simples cuidar de alguém, trocar curativo, dar 

banho, e todo o resto. Eu não fui preparada para fazer nada disso”. 

 

“acho importante os profissionais de saúde ensinarem a gente a cuidar e 

também formar pessoas que fazem isso. A equipe da unidade de saúde 

foi essencial nas nossas vidas. Dá mais segurança pra fazer o que eu faço 

por minha mãe.” 

 

“ tem gente que nasceu pra cuidar, tem gente que não. Eu não nasci e 

confesso que tenho dificuldade para fazer isso. Tive que ter muita força 

de vontade para não largar ele. A fisioterapeuta que atende ele me 

ajudou muito nisso”.  

 

Empenho no processo de recuperação  

 

Essa categoria temática reforça a importância da participação ativa 

do paciente em busca da melhoria de sua saúde durante o tratamento 

fisioterapêutico. De acordo com os participantes, quanto mais o paciente 

manifesta e vive o desejo de melhorar, menos sofrido e dificultoso será o 

processo para os envolvidos. 
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“ pro paciente ficar bom, ele precisa seguir o que a fisioterapeuta ensina 

e se empenhar, não adianta só eu querer ajudar a ele melhorar né? 

Converso muito com ele sobre isso também.” 

 

“ eu acho que ficar curado depende de todo mundo que vive ali com o 

paciente, a equipe da unidade ajuda muito a gente, mas na família e 

quem cuida, precisa reconhecer que todo mundo tem que fazer por onde 

entende?” 

 

“ eu digo ao meu esposo que pra ele ficar bom, tem que me ajudar 

porque sozinha eu não consigo.” 

 

 

Adoecimento dos cuidadores/familiares 

 

Quando membros da família repentinamente necessitam dispor de 

seu tempo e de suas capacidades físicas e psicológicas para assumir o 

cuidado de alguém, na maioria das vezes, percebe-se o início a curto, médio 

ou longo prazo do adoecimento de quem cuida. 

De acordo com a fala dos cuidadores, o estresse físico e psicológico 

também está presente nessa profissão e não é exclusividade dos familiares. 

Os grupos apontam a necessidade crescente de se olhar e falar sobre 

o cuidado ao cuidador nos processos de adoecimento. 

 
“ eu até agüentei a ponta no início, logo que ele teve o derrame, mas 

sinto que agora quem está precisando de tratamento sou eu. Nossa! É 

muito cansativo e pesado cuidar de gente grande. Mas a gente tem que 

ser firme né filha?” 

 

“ser cuidador não é tarefa simples, pena que a gente não é muito 

valorizado. Tem muito estresse físico e psicológico também. As vezes eu 

acho que não vou agüentar, mas ainda bem que amo o que faço, isso dá 

força para continuar. Faço um apelo pelo cuidado à saúde do cuidador.” 

 

“ minha coluna está toda doente, isso foi porque eu carreguei peso esses 

3 anos depois que ele sofreu o acidente, a gente acaba adoecendo aos 

poucos. Também acho que estou com depressão. Lidar com isso é muito 

ruim, mas ele não pode saber desse sofrimento senão ele fica pior. Coisa 

de mãe né filha?” 

 

Discussão 

 

É importante salientar a forte relação que existe entre os sentimentos 

do cuidador e do paciente no que permeia as relações interpessoais aí 

presentes. Tanto os sentimentos do cuidador podem influenciar o estado 

emocional do paciente e ter importante papel na sua reabilitação, como 
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também os sentimentos e comportamentos do paciente influenciam o 

cuidador e sua qualidade de vida (Fonseca et al, 2008). 

Essas teias relacionais puderam ser percebidas nas falas de todos os 

entrevistados da presente pesquisa, revelando condições terapêuticas 

alicerçadas e construídas continuamente através das relações interpessoais 

estabelecidas por e entre cada indivíduo desse processo. Profissionais de 

saúde, pacientes, cuidadores e familiares alimentam positivamente ou 

negativamente as dimensões complexas desse tipo de relação.  

A tarefa de cuidar de um familiar dependente funcionalmente e 

fisicamente invariavelmente expõe o indivíduo a uma série de situações 

adversas e implica mudanças no estilo de vida dos envolvidos (Fonseca et 

al., 2008). 

Nesse quesito, como mostrado nos resultados, tanto pacientes como 

familiares e cuidadores, salientam sensações semelhantes de medos e 

frustrações tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado, apontando 

as fragilidades de ordem emocional que permeiam as relações de 

dependência mútuas. 

Gratão et. al. (2013) concluiu em seu estudo, que a dependência do 

idoso foi um importante fator preditor de sobrecarga. Muitas vezes os 

cuidadores tornam-se responsáveis pelos cuidados sem qualquer 

treinamento prévio, sendo impelidos a aprender com a prática. Com 

frequência, carecem de informações e orientações sobre os cuidados 

específicos com o idoso, os quais deveriam ser supridos por profissionais da 

saúde. Evidenciada a sobrecarga, muitas vezes acompanhada de sintomas 

psicossomáticos, é reforçada a importância de um trabalho específico de 

prevenção, orientação e até o tratamento dos cuidadores informais. 

A presença da equipe de saúde em Fisioterapia e de outras classes 

profissionais foi destacada como primordial no enfrentamento das 

dificuldades e novos desafios do processo de cuidar. No entanto, mesmo 

com o suporte profissional, as dificuldades e as demandas de ordem física e 

psicossocial foram destacadas como as mais complexas no processo de 

reabilitação e na vida de todos os envolvidos. 

Embora a maioria dos estudos aborde os aspectos negativos de ser 

cuidador, o cuidar também pode gerar sentimentos positivos, como a 

satisfação, oportunidade de desenvolver novas competências e qualidades. 

O cuidado também pode possibilitar a aproximação dos envolvidos 

(família-paciente-cuidador) (Fonseca et al, 2008). 

Mesmo sendo visto como um desafio constante, o cuidado em 

situações de equilíbrio e conforto familiar foi considerado menos 

estressante e mais tranqüilo de ser executado e vivenciado por todos. O 

apoio e o bom relacionamento prévio entre os membros da família daquele 

que necessita do cuidado, mostram-se como essenciais à qualidade do 

processo de reabilitação proposto pela equipe da Fisioterapia Domiciliar. 
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Assim, como forma de promover saúde à população e detectar 

precocemente situações potencialmente prejudiciais ao bem-estar 

biopsicossocial, como as que envolvem violência familiar contra o idoso, 

por exemplo, os profissionais de saúde, principalmente os da atenção 

primária, tem atuação fundamental. Essa modalidade de assistência permite 

o acesso, proximidade e continuidade da atenção à população e entre outros 

benefícios, pode fortalecer a rede de suporte social para as pessoas em 

situação de vulnerabilidade, especialmente, os idosos que geralmente 

utilizam esses serviços com maior regularidade (Wanderbroocke, 2012). 

O fisioterapeuta também possui papel importante nessa assistência. 

Subtil et. al. (2012) descreve que o relacionamento interpessoal entre o 

fisioterapeuta e o paciente, graças ao contato prolongado, favorece o 

estabelecimento de um vínculo terapêutico. Ao utilizar-se apropriadamente 

da comunicação, aliada a esse vínculo terapêutico, o profissional tem 

ampliada sua capacidade de observação, podendo detectar expressões 

verbais e não-verbais indicativas de situações relevantes, sobre as quais 

poderá interagir ou não, que passariam despercebidas por outros 

profissionais.  

É preciso ajudar os sujeitos isolados ou com vínculos frágeis, como 

verificado entre os cuidadores deste estudo, a se reconectarem por meio de 

grupos de apoio social. O apoio social visa a aumentar o empoderamento 

individual e coletivo, partindo do princípio de que os sujeitos possuem 

competências e habilidades, e que precisam somente de orientação e suporte 

para serem capazes de tomar decisões e realizar mudanças (Fonseca et al, 

2008) . 

 

Conclusão 

 

O presente estudo permitiu compreender que o processo de 

reabilitação em domicílio é permeado por diversos fatores, e que a base se 

estrutura nas relações interpessoais entre quem cuida e quem é cuidado. 

Dentre os fatores envolvidos, podem-se destacar: comprometimentos de 

pacientes e cuidadores; intensidade e extensão da doença; capacitação e 

preparo dos familiares/cuidadores e satisfação e qualidade de vida de quem 

cuida e de quem é cuidado. O entendimento desses fatores permite o manejo 

das situações que podem interferir positivamente ou não o processo de 

recuperação desses pacientes. 
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DINÂMICA FAMILIAR E O MODO DE REPRESENTAÇÃO DE SI 

NA ANOREXIA NERVOSA: ESTUDO POR MEIO DO MÉTODO DE 

RORSCHACH E DA ABORDAGEM SISTÊMICA  

 

Ilckmans Bergman Mugarte  
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Os Transtornos Alimentares (TA), como Anorexia Nervosa (AN), 

Bulimia Nervosa (BN) são causas importantes de morbidade e mortalidade 

de adolescentes e estão associados a consequências clínicas e psicológicas 

graves. Segundo o DSM IV (APA, 2003), pacientes com transtornos 

alimentares têm um índice de mortalidade 12 vezes maior que o da 

população normal da mesma faixa etária e duas vezes maior que pacientes 

que possuem outros transtornos psiquiátricos. Esses transtornos não 

possuem uma raiz etiopatogênica específica e são caracterizados por graves 

perturbações no comportamento alimentar, cujos critérios são definidos e 

classificados como transtornos mentais pelo DSM-IV (APA, 2003) e o  

CID-10 (OMS, 1993). Embora existam outros tipos de transtornos, a AN e a 

BN são as duas principais entidades nosológicas classificadas dentro dos 

transtornos alimentares.     

 O Termo Anorexia tem sido abordado na perspectiva histórica por 

alguns autores, como Fendrick (1997), segundo o qual as primeiras 

descrições foram feitas por Cícero (106-46 a. C) que usava o termo  

fastidium, relacionado à inapetência e enjôo do estômago. Há também uma 

possível ligação a Hipócrates (460 a.C.-370 a.C) que costumava receitar 

jejuns e vômitos no tratamento de quase todas as doenças. Segundo Cordás 

(2004) a AN esteve ligada à religião, presente na descrição de casos de 

jejuns com objetivos de servir a Deus. Na Idade Média existem relatos 

sobre a doença, denominada de Anorexia Sagrada que, segundo Abuchaim 

(2002), estava relacionada a uma dieta restritiva e autoimposta com grande 

perda de peso. O objetivo era  alcançar a pureza e a espiritualidade, 

enquanto a  gula era vista como um dos sete pecados capitais.  

 Na contemporaneidade a AN não possui a mesma motivação, 

estando associada a múltiplos fatores como os culturais e emocionais. O 

medo de engordar é intensificado ou aliado à distorção da imagem corporal. 

Segundo Del Priori (2000), o corpo esbelto está associado ao sucesso e 

influi na autodeterminação do sujeito perante si e em relação à sociedade. A 

magreza, além de sinalizar beleza, seria um caminho para a felicidade. O 

comer passa a ser visto como um sinal de fraqueza, uma dificuldade de não 

resistir e consequentemente de se controlar.  
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 Bruch (1986) descreveu a AN como busca implacável em direção à 

magreza, onde o sujeito apresenta falhas no senso de identidade e 

autonomia. Segundo a autora, há sérias perturbações no funcionamento 

característico da AN como uma recusa do indivíduo em manter o peso 

corporal na faixa normal mínima, intenso temor em ganhar peso e uma 

perturbação significativa na percepção da forma ou tamanho do corpo.  No 

DSM IV (APA, 2003) são descritos dois tipos de AN: a) tipo restritivo: não 

se manifesta pelo comportamento de comer compulsivo ou prática 

purgativa, ou seja, sem vômitos autoinduzidos, uso de laxantes ou diuréticos  

(há um controle na ingestão de alimentos por dietas hipocalóricas, jejuns, 

diminuição do número de refeições) e b) tipo purgativo: manifestado pelas 

compulsões e purgações durante e após a ingestão de comida (uso de 

laxantes, inibidores de apetite, prática excessiva de exercícios físicos). 

 A distorção da imagem é considerada pelo CID-10 (OMS, 1993), 

como uma sintomatologia específica da AN. O pavor de engordar leva o 

sujeito a desenvolver ideias intrusivas sobre a imposição de um baixo limiar 

de peso a si mesmo. Segundo Bruch (1986), há sinais de alterações na 

personalidade associadas às distorções da imagem corporal. Na AN não está 

caracterizado a perda do apetite e sim uma luta contra o mesmo. Isso faz 

com que o sujeito passe a ter falsas percepções acerca do corpo, como 

intensificar o volume de determinadas partes. Desta forma, o autor, como 

psiquiatra que se especializou no estudo e tratamento dos transtornos 

alimentares, define a AN como um distúrbio da percepção corporal, 

caracterizado pelo medo intenso ou mórbido de engordar.  

 Estudos têm mostrado uma relação entre a dinâmica familiar e os 

transtornos alimentares.  Minuchin (Minuchin, Nichols & Lee,  2009) 

estudou o que ele chamou e “famílias psicossomáticas”, na década de 70, 

identificando algumas características da estrutura das famílias com AN e 

BN. Não se pode dizer que exista uma estrutura familiar particular nos 

casos de TA, mas existem características significativas que levam à 

identificação de aspectos no funcionamento familiar que podem ampliar a 

compreensão sobre as relações familiares e esses transtornos.  O “modelo da 

família psicossomática” de Minuchin, Rosman e Baker (1978), propõe uma 

interação circular entre doença e os padrões familiares. Foi o primeiro 

modelo a incluir, de forma sistematizada a família, ao considerar os fatores 

psicobiológicos das doenças na infância.  As interações familiares 

desencadeavam reações fisiológicas que provocavam o surgimento dos 

sintomas. O próprio agravamento da doença reforçava tais padrões 

familiares, estabelecendo um processo reverberativo e progressivo. 

 De acordo com Minuchin (1990), existem características peculiares 

a estas famílias, que incluem problemas nas relações como o 

estabelecimento dos limites, as dificuldades no manejo das decisões 

parentais e a maneira como funcionam. . Segundo Roberto (1994), a 

comunicação  nessas famílias pode ser paradoxal e indireta, obscurecendo 
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as diferenças individuais como maneira de evitar posicionamentos e 

conflitos. 

 A importância de se pesquisar os TA na adolescência se deve ao 

fato de terem sido  considerados pela Organização Mundial de Saúde como 

graves problemas de saúde pública. Apesar da grande quantidade de estudos 

já realizados sobre o tema, estes geralmente enfocam aspectos individuais 

dos pacientes, não levando em consideração o contexto em que vivem. 

Assim, visando contribuir para uma melhor compreensão dessas questões, o 

presente estudo teve como objetivo relacionar as características da dinâmica 

familiar de uma adolescente com anorexia nervosa, identificadas por meio 

de técnicas sistêmicas, com as respostas  referentes às figuras parentais no 

método de Rorschach. O estudo é parte da dissertação de mestrado 

defendida pela primeira autora sob a orientação da segunda autora e com a 

co-orientação  da terceira autora. A pesquisa de mestrado foi apresentada ao 

programa de Pós-Graduação Strictu Sensu da Universidade Católica de 

Brasília e teve apoio financeiro da CAPES. A pesquisa foi realizada com 

três adolescentes – um com diagnóstico de AN, um com diagnóstico de BN 

e um com diagnóstico de obesidade – e suas famílias e faz parte de um 

projeto mais amplo em andamento na Universidade Católica de Brasília – 

UCB  (Ribeiro, 2010). No presente trabalho apresentaremos os dados 

referentes à adolescente com anorexia nervosa e sua família.   

 

Método 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa que privilegiou o estudo de 

caso e a aplicação do teste de Rorschach (1974). Os dados do estudo de 

caso foram analisados com base na abordagem sistêmica da família e o 

método construtivo interpretativo de Gonzáles Rey (2002).  

 

Família participante  

 

 A família participante foi encaminhada por um programa de 

atendimento a adolescentes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e  é 

formada pela genitora,  46 anos, a adolescente  diagnosticada com anorexia 

nervosa e sua irmã, de 17 anos.   

 

 Instrumentos 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos para levantamento dos 

dados: um roteiro de entrevista semi-estruturado do ciclo de vida familiar, 

construído para esse fim,  o genograma familiar e o Teste de    Rorschach 

(1974).  

O genograma é a representação gráfica da família, ou seja,  um mapa 

que oferece uma imagem gráfica da estrutura familiar ao longo de várias 
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gerações e  parte do pressuposto de que a família possui uma história que 

extrapola a família nuclear e envolve a família extensa (Penso, Costa & 

Ribeiro (2008).  

A adolescente com anorexia nervosa respondeu ao teste de 

Rorschach (1974). Foi aplicado e analisado o teste completo, mas 

posteriormente deu-se maior atenção às respostas dadas às Pranchas IV 

(prancha paterna), VII (prancha materna), I (experiência com a matriz 

matriarcal), IV (autoridade e figura paterna), V (adaptação à realidade), VII 

(figura feminina/matriarcal) e IX (individuação e relação com o mundo). 

Considerou-se que as pranchas citadas acima evocam conteúdos 

importantes para os objetivos do  estudo. 

      

Procedimentos de levantamento de dados   

 

A família foi contactada por telefone e convidada a participar da 

pesquisa. A genitora assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido previamente aprovado, juntamente com o projeto de pesquisa, 

pelo Comitê de Ética da UCB com parecer de nº 068/2010. No dia e horário 

marcados, a família compareceu ao Centro de Formação em Psicologia 

Aplicada da UCB para a entrevista que foi gravada com a autorização da 

família. Ao final da entrevista foi marcada a aplicação do teste de 

Rorschach.   

A aplicação completa do Teste de Rorschach foi realizada pela 

pesquisadora e observada por dois alunos de iniciação científica através do 

espelho unidirecional. A aplicação foi realizada em dois momentos: no 

primeiro momento foi feita a entrevista para preparação do teste, 

devidamente registrada por gravação e filmagem. No segundo momento foi 

aplicado o teste completo.  

 

Procedimentos de análise dos dados 

 

 Para a análise dos dados da entrevista do ciclo de vida familiar foi 

utilizada a perspectiva interpretativa construtivista de González Rey (2002). 

Os dados do teste foram analisados e interpretados principalmente segundo 

a escola francesa (Anzieu,  1981; Chabert,  1993; Traubenberg, 1970).   

 

Resultados e Discussão  

 

A família de Gislene 

 

 A família é formada pela genitora, Maria de Fátima, 46 anos, dona 

de casa, estudou até a oitava série, Gislene, 19, tem o segundo grau 

completo e foi diagnosticada com anorexia nervosa e Gilda, 17. O pai de 

Gislene tem 80 anos, é zelador aposentado. O casal se conheceu no 
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ambiente de trabalho, conviveram durante um ano, mas não tiveram um 

relacionamento marital.  Ela Recebe pensão determinada pelo juiz. Gilda é 

filha de um policial civil já falecido, com quem Maria de Fátima teve 

poucos encontros e também não participou da criação da filha. Ele paga a 

pensão que foi estipulada pelo juiz.  Sobre essa relação, Maria de Fátima 

afirma: “(...) a gente se encontrou aí eu peguei a menina e aí foi indo...”. A 

família reside em casa alugada em uma Região Administrativa do Distrito 

Federal e tem uma renda mensal aproximada de R$ 2.700,00. Participaram 

da entrevista a Sra. Maria de Fátima e Gislene.  

 

A representação de si   

 

 Segundo Traubenberg (1970), a representação de si supõe a 

existência de um sujeito capaz de refletir sobre si mesmo, através do sentido 

de identidade (noção do Eu), identificação sexual e da organização do 

próprio corpo. O núcleo da identidade de Gislene revela uma personalidade 

movida pelo retraimento e pela falta de equilíbrio na  maneira de se colocar 

no mundo. A projeção do Eu revela-se em pleno conflito com seus 

impulsos. Encontra dificuldades em discernir o mundo irreal do real, sente-

se invadida por um mundo assustador e ameaçador, através dos Humanos 

disfarçados (H). Estes aspectos provocam uma fragilidade no Ego e ideação 

suicida, como nessas respostas à Prancha V: 

 
R1  – (...)  Uma pessoa com asas querendo saltar. 

        (...) parece que vai saltar de um prédio. 

 

R2 – (...) Um demônio atrás, tentando fazer ela se suicidar. 

       (...) A sombra atrás dá ideia que vai empurrar ... suicidar ... parece 

que   vai pular. A sombra / a cor preta / mudança de tom. 
 

 A forma como Gislene organiza e dá sentido às suas experiências é 

manifestada por uma atitude defensiva, com necessidade de fuga da 

realidade e das situações, se posicionando de forma ativa, mas sempre em 

reação à perspectiva de que algo possa acontecer. Revela como mecanismo 

a “Ação sofrida” como nessa resposta à Prancha V: 

 
R3 – (...) Parece também um cavalo tentando fugir.  

       (...) tentando fugir ... como se estivesse fazendo força... .  

 

 Apresenta prejuízo de identidade, manifestada por mobilizadores 

da agressividade que se manifestam de forma contida ou reprimida, tanto 

em relação a si quanto em suas relações. Gislene traz respostas com 

imagens de máscaras (“Carnaval Veneziano” – Prancha II) ou mantos 

(“Monges” – Prancha I). Estas respostas refletem uma necessidade de 

encobrir afetos e dissimular ideias. Revelam uma falta de contato afetivo 
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nas relações. Estes aspectos dizem respeito a uma dificuldade de identidade 

e da percepção de si, como apresenta na resposta à Prancha IX: 

 
R1 – (...) Pessoas que estão com um bastão, disputando, brigando  e 

borboletas em volta. 

       (...) O bastão ... estão olhando nervosos um para o outro. 
 

 Seus conflitos são expressos de forma abrupta e em algumas 

situações os afetos são maciços e transbordantes e podem invadi-la. Já em 

outros momentos se mantém distante com isenção total de afetos. Estes 

mecanismos provocam falha na adaptação à realidade, como na resposta à 

Prancha III: 

 
R3 – (...) Parece um monstro tentando pegar alguma coisa, esmagar  

alguma coisa. 

        Aqui tem as mãos ... parece que ele está abraçando alguma coisa  

com muita força. 

       Abraçando ... uma pessoa tentando, querendo quebrar (em volta  os 

braços estão dobrados e parece que o músculo tem muito volume.  
 

 Gislene apresenta certa indefinição, oscilação e hesitação quanto às 

percepções humanas, sobre o aspecto masculino ou feminino. Estes dados 

podem justificar a sua orientação sexual. Apresenta respostas de duplo (dois 

personagens, duas pessoas), demonstrando a dificuldade na diferenciação de 

si e do outro que também podem refletir na representação pessoal e sexual. 

 Destaca-se um número elevado de K que remetem a uma 

necessidade ou procura identificatória do sujeito. Seu modo de existir 

caracteriza-se por um retraimento de si, com recusa dos afetos. 

 As dimensões relacionais das respostas revelam uma ação ativa do 

sujeito, mas com uma conotação agressiva, que sugere a falta de controle. 

Estes conteúdos agressivos têm como temas: as disputas e a dificuldade de 

interagir. Algumas dessas respostas revelam o que o sujeito recusa em si 

(projeção das partes má).  
 

(...) Parece um monstro tentando pegar alguma coisa, esmagar alguma 

coisa”. (Prancha II) 

(...) Uma pessoa triste”. (Prancha III) 

(...) Alguma coisa pulando”. (Prancha IV) 

(...) Uma pessoa plantando bananeira”. (Prancha IV)  

(...) Uma pessoa com asas querendo saltar”. (Prancha V) 

 

 Gislene apresenta um esquema corporal prejudicado, com 

dificuldades em relação ao corpo e à aceitação de si (conteúdo disforme), 

com distorções na autopercepção e/ou projeções da imagem corporal. Essas 

distorções podem ou não corresponder a deficiências do próprio sujeito ou 

aquilo que ele imagina, mas é demonstrado por um esquema corporal 
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prejudicado (“conteúdo mórbido”). Apresenta um número considerável de 

respostas de Hd que revelam a ausência de integridade da imagem do corpo 

e a existência de angústia de fragmentação. Além disso, estas respostas 

estão também associadas a conteúdos de sangue e anatomia, que revelam 

um nível maior de angústia para perceber e projetar uma representação 

global, integrativa e viva do corpo.  

 Apresenta uma construção de uma autoimagem distorcida. As 

sensações corporais remetidas nas respostas de movimento – K refletem 

uma projeção de caráter mórbido e disforme e está associado, neste 

protocolo, ao movimento de objeto (Kob) que revela um caráter explosivo e 

pode estar associado a um movimento destrutivo. Este aspecto é 

preocupante, pois existe também uma ideação suicida que pode ser 

potencializada justamente por esta característica impulsiva e destrutiva, 

como nas seguintes respostas à Prancha II: 

 
R2  – (...) Um coração despedaçado e sangrando. 

         (...) Aqui. No meio parece que ele foi separado. Parecem manchas  

de sangue ao redor deles.   

 

 De acordo com o critério de identificação através das respostas de 

movimento – K, sublinha a evidência dos arranjos defensivos sobre a 

maneira de agir através da impulsividade e da falta de controle. Existem 

respostas combinadas com E C que evidenciam um mal-estar e conflitos 

intrapsíquicos, principalmente associados à aceitação e a dificuldade de 

perceber-se de maneira adequada e integrada. Estabelece conexões diretas 

entre o dentro e fora, como se tudo fosse sentido na superfície, exposto. 

Revela conteúdos mórbidos associados à anatomia e sangue que revelam 

uma angústia profunda acerca de si e do corpo, como na resposta à Prancha 

V: 
R4 – (...) parece que já não tem mais força. Esta parte mais clara  parece 

sangue jorrando, esparramado. consigo ver o sangue. 

 

 Embora tenha apresentado um caráter mórbido nas imagens, 

valoriza-se que Gislene deu um número elevado de respostas de movimento 

(K). Nesta perspectiva existe a possibilidade de trabalhar e reformular as 

fronteiras corporais de maneira mais positiva até que possa reestabelecer a 

flexibilidade na maneira de se perceber. 

 

A adolescente e sua família 

 

 A análise dos aspectos que compõem a integração dos dados da 

dinâmica familiar e os dados do teste mostra que Gislene percebe as figuras 

parentais como ausentes – o relacionamento com o pai - e com 

distanciamento afetivo – no relacionamento com a mãe.  A figura do pai é 
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apagada do seu valor diferenciador para Gislene, tanto em termos de valor 

emocional quanto pela presença física em sua vida – manifestada por 

Gislene quando diz a todos “que não tem pai”. Gislene, então, simboliza a 

ideia de que a figura paterna é algo “escondida”, “algo obscuro e que não 

pode aparecer”, como uma maneira defensiva que ela encontra para evitar o 

contato com as verdadeiras representações inconscientes do pai que é 

expressa na seguinte resposta à Prancha IV:  

 
R1 – Alguma coisa pulando e uma árvore atrás. 

  

A relação com o pai vem acompanhada de sensações de vazio e 

rejeições que provocam em Gislene o sentimento de abandono. Para ela é 

como se a figura do pai não tivesse uma posição firme e estável em sua 

vida. As atitudes concretas do pai em relação a ela sofrem interferência da 

mãe, ao demonstrar abertamente seu grande ressentimento em relação ao 

mesmo, por ele não ter querido assumir a filha e não tê-la reconhecido no 

papel de mãe. De certa forma, a mãe de Gislene favorece os sentimentos de 

abandono e instabilidade do pai em relação à filha ao contar-lhe sobre a 

proposta dele para que a mãe abortasse Gislene: “Ai ele veio me perguntar 

se eu não queria tentar tirar ela”. 

 A mãe de Gislene, ao contar esse episódio, mostra que não 

apresenta suporte emocional para compensar esse vazio instalado, 

descrevendo apenas que rejeitou a proposta do pai, mas não justifica que 

“significado” a filha tem para ela, afirmando apenas que: “Ai eu disse que 

não. Vai ficar assim mesmo”.  

 A descrição desses episódios da vida da adolescente e pode estar 

relacionada com a ambivalência afetiva que ela manifesta em relação aos 

pais. Há uma precária elaboração da representação da figura paterna que é 

manifestada ao nível inconsciente ou mesmo consciente por um contra 

investimento dessa representação. Este contra investimento pode estar 

relacionado com a orientação sexual de Gislene, que de certa forma pode 

ser uma maneira de sair do conflito, através do mecanismo de formação 

reativa, ou seja, a identificação com a figura masculina pode ser vista como 

uma forma de fazer o pai presente. 

 Através desses referenciais afetivos, Gislene constrói sua ligação 

intrafamiliar de forma instável, não se sente segura e confortável para 

estabelecer contatos de forma direta e acessível. Ela afirma que o contato 

com a mãe e com a irmã é sem muita proximidade, e descreve estas ligações 

como: “De vez em quando a gente está fora e liga uma para a outra ... a 

gente abraça umas as outras de vez em quando”.  

 Em parte, esses processos instáveis estão relacionados com a fase 

do ciclo de vida que a família está vivenciando, ou seja a adolescência dos 

filhos, segundo Carter e McGoldrick (1995). Este período é marcado pelo 

aumento da complexidade e necessidade de reorganização familiar em 
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termos de regras, fronteiras, comunicação, autoridade dos pais, segundo as 

autoras.  A fronteira entre Gislene e a mãe parece ser do tipo ‘rígida’, não 

permitindo contato e a comunicação encontra-se dificultada (Minuchin, 

1990). Maria de Fátima descreve o contato com a filha como difícil e 

afirma: “Eu insisto muito, mas elas ... Sinceramente,  eu vou deixar para lá, 

não vou me importar não”.  

 Gislene apresenta respostas no Rorschach que revelam uma 

estrutura de relacionamento insatisfatório com a figura materna, permeado 

por sentimentos de rejeição, frieza e abandono. Maria de Fátima faz 

referência à filha como “essa menina”, “essa aí”, “a menina”, que remetem 

à ideia de um relacionamento frio e impessoal. A mãe completa sua 

percepção sobre ambas como: “às vezes a gente começa a conversar e ela 

para, não me ouve, entra para o quarto e pá ... bate a porta e me deixa 

conversando sozinha”.    

 A falta de habilidade de ambas em estabelecer uma comunicação 

adequada provoca conflitos, os quais se evidenciam no Rorschach, por 

exemplo, na seguinte resposta à Prancha VII:  

 
R2 –  Duas pessoas tristes.   

        Aqui a cabeça caída ... Como se elas tivessem brigado.  

 

 As respostas a algumas pranchas do Rorschach e dados da 

dinâmica familiar sugerem a expressão de sentimentos de angústia e de 

vazio em relação à figura materna. As respostas ao vermelho refletem uma 

maneira que Gislene encontra para externalizar a carga emocional forte e o 

mal-estar que são evidenciadas nas somatizações em função desses 

sentimentos. Estas questões aparecem em momentos da entrevista e em 

respostas dadas às pranchas do Rorschach. A mãe de Gislene descreve seus 

sintomas como:  

 
Gislene sentia muita dor no peito, e o coração acelerado. De longe a 

gente vê o coração acelerado. Aí eu levei ela para o hospital, aí fez os 

exames e mesmo ela passando mal o médico disse que o coração dela 

estava normal.  

 

 A presença do sintoma na família de Gislene provavelmente tem 

como objetivo conseguir atenção e cuidado. Os quadros de somatizações e 

debilidades desde a infância sempre levaram a mãe a percorrer hospitais e 

tratamentos para resolver questões ligadas à sua saúde. O relato de sua mãe 

sobre estes momentos mostram perfeitamente esta dinâmica: “durante a 

semana, sábado e domingo tinha que tá com a menina no hospital”. 

 Em uma consulta, o médico alertou a genitora sobre as dores que 

ela sentia e que poderiam não ser de fundo orgânico, e orientou a mãe: “o 
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problema dela não é de coração é de psicólogo”.  Gislene simboliza esta 

angústia na resposta à Prancha II:  

 
R2 –  Um coração despedaçado e sangrando. 

        Aqui. No meio parece que ele foi separado. Parecem manchas de 

sangue ao redor deles. No meio parece jorrar muito sangue.  

 

Gislene também demonstra estar sempre necessitando desse cuidado, 

fortalecendo a maneira regressiva e infantilizada de se posicionar na 

família. Existem conteúdos que marcam justamente esta necessidade. 

Quando Gislene não encontra reforço para manter-se nesta posição, 

apresenta um abalo afetivo, manifestando-se sensível aos processos de 

encontro/separação, descrita abaixo:  

 
RI –   Além do coração, parece dois rostos. 

        Olhos tristes ... parece que tem na íris, água. Muito brilho nos  

olhos, como se estivessem chorando e não quisessem se separar.  

 

 A manutenção deste modo de relação fragmentada passa a ser o 

pano de fundo para as outras interações de Gislene. Por outro lado, embora 

seu modelo de figura paterna encontre-se ausente nas interações, ela 

apresenta uma maneira de lidar com essa ausência, transformando a falta em 

uma atitude mais independente. Nesta posição ativa, Gislene também 

encontra habilidade para manifestar-se de forma mais agressiva na maneira 

de encarar os obstáculos e conflitos, passando a assumir posturas mais 

firmes que demonstram uma capacidade de enfrentamento, embora numa 

posição rígida e com controle excessivo, descrita como: “resolvo sozinha”. 

Também destaca na resposta à Prancha IV a capacidade de luta (bicar): 

 
R3 –  Parece o corpo de um barbeiro (mosquito). 

        Aqui parece a boca que ele usa para bicar.  

 

 Gislene demonstra uma necessidade de contato, mas não encontra 

em sua família um contexto favorável para diferenciar-se e buscar a 

autonomia para isso, e se vê constantemente invadida pela angústia de 

separação e o medo de ficar sozinha. Alguns momentos descritos pela mãe 

caracterizam este contexto. Inicialmente, Maria de Fátima descreve a 

relação com o pai de Gislene como: “Só sei que a gente ficou junto ... 

Fiquei grávida e depois que a menina nasceu nós se separou”. Esta 

afirmação demonstra a impossibilidade da mãe  em investir afetivamente na 

filha (“ficou grávida simplesmente”). Assim, a menina sempre esteve 

cercada pelo risco da perda do objeto (provocado pela ameaça de separação) 

que justifica sua fragilidade em estabelecer ligações.  

  As respostas de texturas ao Rorschach podem simbolizar a 

capacidade de dar e receber cuidado. A função de cuidar no contexto 
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familiar de Gislene, desempenhado pelas figuras parentais, aparece em 

forma de exigências e de cumprimento de tarefas e atenção. Gislene coloca-

se em uma posição acuada e sufocada, como se lhe faltasse ar e afirma: 

“minha mãe gosta muito de reclamar todo o tempo”.  

 Com o desenvolvimento dos relacionamentos, abrem-se as portas 

para a conquista da autonomia por uma diversidade de escolhas e de 

decisões. Gislene manifesta o desejo de conseguir se diferenciar, escapando 

da relação de controle da mãe e da ausência do pai. Manifesta novas 

perspectivas de interesses visando a individuação. Gislene destaca um 

momento que mostra o desenvolvimento do processo de individuação, como 

uma possibilidade de mudanças em relação às escolhas profissionais e ao 

interesse pelas “artes cênicas”:  “foi quando  uma vez eu vi um curso de 

máscaras lá no Gama, ai eu comecei a fazer o curso. Até hoje eu faço, 

minha mãe não gosta que eu faça”.  

 Gislene encontra-se em um período de consolidação da 

personalidade, numa busca da identidade e a constituição do Ideal do Ego. 

Suas respostas remetem à ideia de que começa a se distanciar das figuras 

parentais ao mesmo tempo controladoras e ausentes para adaptar-se e 

realizar mudanças no mundo exterior como apresenta na resposta à Prancha 

VIII: 
 

R3 –  Duas montanhas muito bonitas. 

        A mudança de tom: onde está mais escuro (parece que tem mata) e 

na parte mais clara parece que a água da chuva levou a mata. 

 

 

Considerações Finais  

  

A adolescência parece ser o período mais propício ao surgimento de 

transtornos alimentares, pois é o momento da busca de diferenciação, 

autonomia e independência do indivíduo em relação à família. No caso 

apresentado  identificamos imaturidade e dependência da família e 

dificuldades nos relacionamentos sociais, o que pode estar relacionado à 

dificuldade de separação, individuação e diferenciação dos objetos 

relacionais primários, ou seja, as figuras parentais. Por outro lado, o desejo 

de diferenciação também está presente, o que mostra a busca pela própria 

identidade.  

O papel da família, com seu padrão de relacionamento é importante, 

pois é o contexto onde essa busca vai acontecer e o principal referencial em 

termos de modelos e referenciais de liberdade e limites para a construção da 

identidade do adolescente. Na família  estudada a figura paterna é 

representada de forma apagada ou ambivalente, com intromissão materna na 

construção da imagem da figura paterna pela filha. Essa característica da 

dinâmica familiar pode influenciar nas identificações, que por sua vez 
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refletem sobre a autoimagem e autoconceito. Por outro lado, está presente  a 

boa adaptação à realidade, o que mostra que há a vitalidade da adolescência 

e a possibilidade de desenvolver ou recuperar a identificação de outros 

referenciais ou modelos positivos na construção de sua personalidade, ou 

seja, existe a capacidade da  adolescente desenvolver e criar novas fontes de 

referenciais positivos para sentir-se mais segura  e protegida,  promovendo, 

mesmo dentro de suas limitações, recursos para lidar com seus conflitos.  

A mobilização psíquica na adolescência pode ser complexa, pois 

exige do sujeito um novo modo de relação e resposta sobre o ambiente, 

sobre o corpo e sobre sua sexualidade, sua identidade e a própria aceitação 

de si. A relação com o corpo é uma das questões mais importantes nessa 

fase, pois o adolescente está ‘perdendo’ o corpo infantil que ele conhece 

bem e ganhando outro, novo, diferente e desconhecido. O corpo representa 

aquilo que está mais próximo da identidade do ser humano, é por onde o 

sujeito estabelece e comprova sua subjetividade. O comportamento 

alimentar, nesses casos, pode ser visto como uma forma de lidar com esses 

sentimentos. Chamou nossa atenção a presença de ideação suicida,  o que 

precisa ser levado em conta na orientação das famílias e nas intervenções 

futuras. Quanto a essas intervenções, ainda temos muito que pesquisar e 

aprender sobre os transtornos alimentares na adolescência  e os dados que o 

presente estudo oferece são apenas uma pequena parcela, porém muito 

importantes principalmente para os terapeutas de família e os profissionais 

que trabalham com essa problemática.  

Os dados aqui apresentados foram bastante resumidos, mas fazem 

parte de um projeto maior que está em andamento e visa a construção de 

uma metodologia de atendimento psicossocial a crianças e adolescentes 

com transtornos alimentares e obesidade. Para pesquisas futuras sugerimos 

a ampliação da amostra e a discussão dos aspectos sociais como a influência 

da mídia e as pressões, principalmente na adolescência, de um modelo de 

beleza que pretende ser universal. 
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Antes considerado um problema de países desenvolvidos, 

recentemente a obesidade tem se convertido também em uma preocupação 

de nações em desenvolvimento e menos desenvolvidas, principalmente nas 

Américas e na África. Entre 1980 e 2008, a prevalência mundial da 

obesidade quase duplicou e já se sabe que, em todas as regiões, as mulheres 

são as mais atingidas pela doença. Por ano morrem 2,8 milhões de pessoas 

em decorrência do sobrepeso e da obesidade, número que torna a doença 

uma epidemia mundial (OMS, 2012).  

O Vigitel Brasil 2011 (Ministério da Saúde, 2012), publicado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, também 

registrou o avanço da obesidade no período de 2006 a 2011: entre os 

homens, um aumento de 0,7 ponto percentual, e entre as mulheres, 1,0 

ponto percentual. Ainda de acordo com o Vigitel, a proporção de pessoas 

acima do peso no Brasil passou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011, 

enquanto o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8% no mesmo 

período. O impacto da epidemia tem uma repercussão econômica, visto que 

o Ministério da Saúde divulgou no Portal da Saúde (2013) que o SUS gasta 

anualmente R$ 488 milhões com tratamentos de doenças associadas à 

obesidade. 

Entre os fatores etiológicos da obesidade, o que enfoca a estrutura e 

a dinâmica familiares é frequentemente objeto de estudos de abordagens 

que utilizam as teorias sistêmicas (Otto & Ribeiro, 2012; Nunes & Morais, 

2012; Mugarte, 2012; Tassara, Norton & Marques, 2010). Minuchin 

(Minuchin, Nichols & Lee, 2009) utilizou o termo “famílias 

psicossomáticas” para se referir às famílias de crianças com problemas 

relacionados à alimentação, sendo o primeiro a incluir de forma 

sistematizada o nível da família ao considerar os fatores psicobiológicos nas 

doenças da infância. Segundo o autor, essas famílias apresentavam uma 

forma de interação circular, que consistia em interações entre a criança 

doente e a família, de tal maneira que a família provocava reações 

fisiológicas na criança e o agravamento da enfermidade reforçava os 

padrões familiares.  
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Os conceitos de fronteiras, subsistemas, papéis, alianças, coalizões, 

entre outros, amiúde são empregados pela abordagem sistêmica (Minuchin, 

1990) para descrever as relações familiares e permitem uma compreensão 

complexa de como a família colabora para o surgimento e a manutenção de 

transtornos alimentares e da obesidade na infância, adolescência e mesmo 

na idade adulta.  

Pesquisas utilizando essa perspectiva identificaram algumas 

características que fazem parte do funcionamento de sistemas com pelo 

menos um membro obeso. Otto e Ribeiro (2012), por exemplo, verificaram 

que as fronteiras internas desses sistemas são difusas e as externas, rígidas, 

significando que as famílias são emaranhadas internamente e fechadas para 

o mundo externo. Outro aspecto constatado nesse estudo é a lealdade 

familiar que se estabelece pela relação entre afetividade, alimentação e 

pertencimento, onde a alimentação se apresenta como um importante fator 

de coesão familiar: “todos unidos em torno da mesa”. Tassara, Norton e 

Marques (2010) também observaram a forte lealdade nessas famílias e 

como o “ser gordo” serve de suporte para a identidade pessoal e familiar. 

Por fim, as duas pesquisas também identificaram a existência de 

dificuldades no processo de diferenciação dos membros dessas famílias.   

A participação da família no tratamento da obesidade tem o seu lugar 

de destaque, sobretudo no que se refere às crianças. A American 

Psychological Association (APA, 2013) mantém uma página na internet 

chamada “Enfrentando a obesidade infantil: como os pais podem enfrentar a 

obesidade infantil ao mudar os ambientes alimentares em suas 

comunidades”, que lista uma série de recomendações aos pais, inclusive 

dirigidas ao fortalecimento das redes sociais, e situa a família como 

protagonista no tratamento da obesidade. Em 2013, o Ministério da Saúde 

publicou uma portaria (nº 424, de 19 de março de 2013) na qual inclui o 

psicólogo nas ações para o tratamento da obesidade, assim como a família e 

a comunidade nas diretrizes de ações que visam a prevenção e o tratamento 

da obesidade nas Redes de Atenção à Saúde (RAS).   

A respeito do tratamento de pacientes com transtornos alimentares e 

suas famílias, Nicoletti, Gonzaga, Modesto e Cobelo (2010) verificaram 

importantes benefícios proporcionados pelo grupo psicoeducativo 

multifamiliar no tocante à inclusão da família no tratamento de adolescentes 

com transtornos alimentares. A pesquisa avaliou como positiva a 

metodologia tanto para as famílias quanto para os profissionais da própria 

equipe multidisciplinar e alcançou o objetivo de informar, oferecer suporte 

e permitir às famílias a tomada de consciência da doença e suas 

implicações.  

Jaeger, Seminotti e Falceto (2011) também trabalharam com grupos 

multifamiliares de pacientes diagnosticados com transtornos alimentares e 

observaram que tanto pais como pacientes, apoiados nos respectivos 

subgrupos, compartilharam medos e dificuldades, formando um espaço de 
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trocas entre os participantes, inclusive aqueles que se encontravam em 

distintos estágios de gravidade da doença. 

Dentre as possibilidades de atuação que utilizam a teoria sistêmica, 

uma forma de intervenção se distingue: o Grupo Multifamiliar. Como 

metodologia de intervenção e pesquisa, o Grupo Multifamiliar – GM tem 

sido utilizado em trabalhos com famílias que apresentam inúmeras 

problemáticas e nos mais diferentes contextos, sendo os principais: clínico, 

jurídico, social e comunitário. A partir do modelo proposto por Costa 

(1998), essa metodologia tem sido adaptada para trabalhar com famílias 

com diferentes problemáticas como violência intrafamiliar e abuso sexual 

(Ribeiro, Costa, Penso, Almeida & Nogueira, 2010), transtornos alimentares 

e obesidade (Ribeiro, 2010), autismo (Zaranza, 2008), obesidade em adultos 

(Souza, 2013). Cada contexto requer a adaptação dos temas que serão 

discutidos e trabalhados pelo grupo, de acordo com as características das 

famílias participantes, suas dinâmicas e dificuldades.  

O Grupo Multifamiliar pressupõe a realização de encontros com 

várias famílias ao mesmo tempo e é fundamentado em quatro principais 

aportes teóricos. São eles: a) Psicologia Comunitária - que visa o trabalho 

em equipe com diferentes saberes, científicos e populares; o enfoque na 

Psicologia Social Crítica e Histórica, percebendo o ser humano em 

construção no meio em que se insere; b) Terapia Familiar - com a visão de 

família enquanto sistema, sendo a relação o ponto focal do trabalho; c) 

Sociodrama - sendo o grupo protagonista e as famílias possuem objetivos 

comuns além de se identificarem mutuamente; d) Teoria das Redes Sociais - 

enfoca a interação humana com a troca de experiência, desenvolvendo a 

capacidade auto-reflexiva e autocrítica (Costa, 1998, 2004). Trata-se de uma 

metodologia de pesquisa-ação que permite, ao mesmo tempo, o 

levantamento de dados que auxiliam no conhecimento da dinâmica familiar, 

e o uso de intervenções com o objetivo de promover mudanças estruturais 

que viabilizem a solução de problemas.  

As atividades lúdicas são privilegiadas no desenvolvimento do GM e 

visam responsabilizar e envolver todos os membros da família pela presença 

do sintoma – nesse caso a obesidade. É importante ressaltar que não se trata 

de culpabilizar, mas de mostrar que o cliente é a família, e não o indivíduo 

obeso. Dessa forma, enfatiza-se o papel dos pais e adultos da família de 

cuidadores e protetores das crianças e adolescentes e o potencial de 

transformação do sistema familiar como um todo.  

Os grupos multifamiliares foram utilizados por Berge, Arikian, 

Doherty e Neumark-Sztainer (2012) para explorar as percepções das 

famílias acerca dos fatores de proteção e risco da obesidade infantil e 

adolescente no ambiente doméstico. As principais questões da pesquisa 

envolviam as atitudes dos pais para ajudar os filhos a adotarem hábitos 

alimentares saudáveis e praticarem exercícios físicos. Os resultados 

identificaram a importância das influências recíprocas no ambiente familiar 
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para que crianças e adolescentes tenham uma alimentação saudável. 

Ademais, sugeriram que o suporte comunitário pode potencializar esses 

benefícios. 

No presente trabalho vamos apresentar dados parciais de uma 

pesquisa em andamento na Universidade Católica de Brasília - UCB 

(Ribeiro, 2010) que tem como objetivo a construção de uma metodologia de 

atendimento psicossocial para crianças e adolescentes com transtornos 

alimentares e obesidade e seus familiares. O projeto tem apoio da 

CAPES/CNPq e foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa 

da UCB. Este artigo objetiva expor e discutir alguns resultados obtidos com 

um Grupo Multifamiliar que faz parte do referido projeto, mostrando que o 

GM pode ser um instrumento útil na pesquisa e intervenção com famílias 

com crianças e adolescentes obesos.  

 

Método 

 

Participantes 

 

Participaram do GM cinco famílias residentes no Distrito Federal, 

com crianças e adolescentes diagnosticados com obesidade, encaminhadas 

pela Secretaria de Saúde do DF para participação no projeto de pesquisa 

mencionado acima. As famílias têm a seguinte formação:  

Família 1 - mãe de 38 anos, do lar, 5ª série; pai, 39 anos, porteiro, 

ensino médio; três filhas de 17, 13 e 7 anos, e dois filhos de 11 e 6 anos; a 

filha de 17 e o filho de 6 são obesos. 

Família 2 - mãe, 35 anos, do lar, ensino fundamental; pai, 43 anos, 

ensino médio, paisagista; uma filha de 10 anos, com obesidade. 

Família 3 - mãe, 44 anos, nível médio, viúva há 9 anos, 

teleoperadora com 2 filhos, de 22 anos, casado e um de 12 anos com 

obesidade. 

Família 4 - mãe de 48 anos, ensino fundamental, do lar; pai, 55 anos, 

ensino médio, porteiro; um adolescente de 17 anos, com obesidade. 

Família 5 - mãe, 32 anos, do lar, ensino médio; pai, 31 anos, 

vigilante; um filho de 11 meses; um filho de 6 anos, com obesidade.  

 

Instrumentos 

 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semi-

estuturado do ciclo de vida familiar, o genograma e um roteiro para cada um 

dos 5 encontros do GM. No presente trabalho serão apresentados e 

discutidos apenas os dados referentes aos encontros do GM, portanto, 

vamos nos ater apenas a eles. Os dados das entrevistas serão discutidos em 

outro artigo.  
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Procedimentos 

 

Como mencionado acima, a pesquisa iniciou com a entrevista do 

ciclo de vida familiar e a elaboração do genograma. Neste encontro os 

genitores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram 

informados sobre a realização dos encontros do Grupo Multifamiliar. Os 

encontros do GM foram realizados no Centro de Formação em Psicologia 

Aplicada – CEFPA, da Universidade Católica de Brasília – UCB. O CEFPA 

oferece a estrutura física e funcional para o desenvolvimento de uma série 

de atividades práticas vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, voltadas 

para a comunidade do Distrito Federal. 

Apresentaremos a seguir, resumidamente, o modelo utilizado, 

construído com base na adaptação dos grupos utilizados em outros 

contextos e que melhor atendessem os objetivos propostos da pesquisa. 

Cada encontro teve um tema a ser trabalhado com objetivos 

específicos. A estrutura adotada para os encontros do GM foi: 1. Primeiro 

momento - com todos os participantes reunidos; 2. Segundo momento - 

divisão em três subgrupos: crianças, adolescentes e adultos. Em cada 

subgrupo as atividades foram realizadas atendendo os mesmos objetivos 

daquele encontro com linguagem e técnicas apropriadas a cada faixa etária; 

3. Terceiro momento - com a junção dos três subgrupos. A equipe de 

pesquisa formada por duas professoras doutoras, dois psicólogos mestres, 

duas alunas de mestrado e dez alunos de Iniciação Científica se dividiu para 

coordenar e/ou observar as atividades de cada subgrupo.  

 Os procedimentos de cada encontro foram divididos em 5 fases: a) 

aquecimento: momento em que as famílias estão juntas e visa introduzir o 

tema a ser trabalhado, normalmente com uma dinâmica lúdica; b) discussão: 

momento em que cada subgrupo (adultos, crianças e adolescentes) irá 

aprofundar a discussão, realizando produções gráficas sobre o tema; c) 

compartilhamento: momento que os 3 grupos se reúnem novamente e cada 

um apresenta aos demais o que foi discutido ou produzido separadamente; 

d) encerramento: momento em que é feita uma síntese do que foi discutido 

no encontro; pode ser utilizada uma música, poesia, fotos, vídeo resumo ou 

algum material produzido por todo o grupo. 

 Os temas e objetivos de cada encontro foram:  

 Encontro 01: Tema: “A alimentação na família” – objetivos: 

conhecer o padrão alimentar da família (inter e transgeracional); identificar 

a participação das famílias de origem na alimentação das crianças; 

identificar a influência dos fatores socioculturais na alimentação da família.  

Encontro 02: Tema: “A dinâmica familiar” - objetivo: identificar 

aspectos da dinâmica familiar favorecedores e/ou prejudiciais ao 

funcionamento das relações pais/filhos que contribuem para o 

surgimento/manutenção dos transtornos alimentares e da obesidade. 
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Encontro 03: Tema: “Comunicação e expressão de afeto na família” 

– objetivos: conhecer o padrão de comunicação da família, identificando 

o(s) tipo(s) de comunicação; identificar a presença de possíveis tabus e 

mitos familiares; conhecer o processo de tomada de decisões na família e 

quem participa do mesmo; conhecer como é expressado o afeto na família.  

Encontro 04: Tema: “Diagnóstico e tratamento da obesidade e rede 

de apoio” –objetivos: identificar o momento em que os sintomas da 

obesidade surgiram; conhecer as opiniões e crenças dos membros da família 

sobre a obesidade do(a) filho(a), possíveis causas e explicações; conhecer as 

condições em que foi feito o diagnóstico: quem, como, quando e que 

pessoas da família receberam o diagnóstico; identificar as decisões e 

providências tomadas pela família a partir do diagnóstico de obesidade da 

criança/adolescente;  identificar possíveis mudanças na família a partir do 

diagnóstico; conhecer qual a situação atual da criança/adolescente em 

termos de controle do peso e estado nutricional geral.   

Encontro 05: Tema: “Devolutiva” – objetivo: discutir com o grupo 

de adultos algumas observações sobre a dinâmica familiar feitas pela equipe 

de pesquisa, chamando a atenção para o cuidado e a proteção dos filhos.  

   

Análise dos dados 

 

Os dados dos encontros foram transcritos e analisados à luz da 

Epistemologia Qualitativa que se apoia em três princípios: (1) o 

conhecimento é uma produção construtiva-interpretativa; (2) o processo de 

produção do conhecimento tem um caráter interativo e (3) a significação da 

singularidade como nível legítimo da produção do conhecimento. A 

investigação qualitativa, fundamentada na Epistemologia Qualitativa, não é 

orientada para a produção de resultados finais que possam ser tomados 

como referentes universais e invariáveis sobre o estudado, e sim para a 

produção de novos momentos teóricos que se integrem organicamente ao 

processo geral de produção de conhecimentos (González Rey, 1999). 

 A análise dos dados constou de identificação dos eixos de análise e 

indicadores de significados e posterior construção de zonas de sentido, 

conforme o autor citado. Foram construídas oito zonas de sentido 

relacionadas a: história de vida dos pais; influência das condições 

financeiras; a causa da obesidade, segundo os pais; a influência dos  meios 

de comunicação; a dificuldade dos pais em colocar limites nos filhos; os 

papéis familiares; as reuniões familiares em volta da mesa farta; os 

problemas familiares além da obesidade. Os principais dados serão 

apresentados e discutidos a seguir. 
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Resultados e Discussão 

 

 As influências das histórias transgeracionais dos pais das crianças e 

adolescentes aparecem com grande evidência nas falas relacionadas à 

alimentação. A maior parte dos genitores é procedente de zonas rurais ou do 

interior do nordeste do Brasil. Eles referem que a alimentação era restrita, 

determinada pelas estações do ano e não tinham acesso a alimentos 

variados, como os filhos têm hoje. Alguns afirmam que “passavam 

dificuldades”: 
 

... a gente não chegou a passar fome, a gente passou dificuldade (...) 

refrigerante a gente não conhecia, a gente veio conhecer essas frutas 

quando veio pra Brasília, maçã, pera, uva a gente nem conhecia isso.  

 

 Essa história reflete as influências sobre as escolhas que os pais 

fazem hoje em dia para a alimentação dos seus filhos: “as dificuldades que 

a gente passou na infância motiva a oferecer às crianças tudo o que a gente 

não pôde ter”. 

Esses dados nos remetem à afirmação de Minuchin (1990), segundo 

o qual a família é um sistema que vive em um contexto maior que é a 

sociedade. Para ele há uma influência recíproca entre a família e o contexto 

social onde ela está inserida, por isso é importante conhecer o ambiente 

onde a família vive e sua cultura e história para entender a sua dinâmica, 

seus problemas e a forma como esse sistema lida com eles e tenta resolvê-

los. 

Outra influência importante são as melhores condições financeiras da 

nova classe média brasileira nos últimos anos. Para algumas famílias o 

maior acesso ao consumo e o aumento do poder aquisitivo contribuíram 

para uma alimentação inadequada: “Antigamente o poder aquisitivo era 

muito escasso. Coca-cola antigamente não era todo mundo que podia 

tomar”. Outra genitora corrobora com a ideia: “Antigamente era bem 

complicado. Antigamente você comia arroz e feijão, o trivial, mesmo. Hoje 

em dia é fácil comprar hambúrguer, coca-cola, biscoitos, tudo que não 

presta”.  

Segundo os genitores, hoje a situação econômica melhorou e a busca 

pelo que é mais fácil e mais gostoso tem falado mais alto. Há muita 

variedade de alimentos à disposição nos mercados, mas nem todos fazem 

bem à saúde. Acreditam que a tecnologia contribui para o sedentarismo das 

crianças, ajudando no ganho de peso, as condições financeiras podem levar 

à obesidade, uma vez que facilitam o acesso aos alimentos, principalmente 

levando-se em conta a época em que foram criados e as dificuldades que 

tinham.  

Conforme demonstra uma das falas acima, a maioria das famílias 

conhece as diferenças entre alimentos calóricos e os menos calóricos, mas 
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apresentam dificuldades de reconhecer que a família possui hábitos 

alimentares que favorecem a obesidade dos filhos, e apresentam algumas 

crenças como, por exemplo, acham que somente o que é calórico engorda. 

Outros acreditam ainda que engordam porque têm tendência, pois incluem 

alimentação sadia, conforme demonstra um pai: “tem pessoas que gosta das 

coisas calóricas e outras que gosta mais de frutas,  verdura ... a gente sabe 

que todas as coisas calóricas são ruins pra gente que tem tendência de ser 

gordo”. 

Autores que trabalham com a obesidade afirmam que a genética, o 

metabolismo e o ambiente interagem. Wanderley e Ferreira (2010) se 

referem a uma etiologia multifatorial, envolvendo aspectos biológicos, 

históricos, ecológicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais e culturais, 

o que significa dizer que não tem como pensar em uma única causa para a 

obesidade, mas sim em inúmeros fatores que colaboram para a obesidade na 

infância e adolescência. Mas o que percebemos nas falas dos pais é uma 

tentativa de eleger uma causa para a obesidade dos filhos que não inclui a 

família e sua dinâmica como participante. 

Outro ponto de relevante destaque é a influência que a mídia tem 

sobre os padrões alimentares das famílias, na opinião dos genitores. As 

propagandas pelos diversos meios de comunicação têm estimulado, cada 

vez mais fortemente, o consumo dos seus produtos, e, segundo os genitores, 

eles não têm conseguido evitar o consumo, conforme relata uma mãe:  

 
Parece que a internet e a televisão é um negócio que manda você comer 

e você não percebe que come, parece que você tá tão ligado, parece que 

você nem sente. Você vai tomando, tomando, tomando aquilo, comendo, 

comendo. Aí você fica com aquilo, aí ela vai lá e busca outro, sem 

controle. 

 

Características da dinâmica familiar também foram expressas pelos 

genitores ao falar da alimentação e educação dos filhos.  Existe em todas as 

famílias pesquisadas uma dificuldade óbvia dos genitores em estabelecer 

normas e definir limites que devem ser obedecidos pelos filhos, o que fica 

bastante claro na seguinte afirmação de um pai: “... hoje está muito difícil 

educar os filhos, até na alimentação”.  Essa dificuldade é apontada por 

outras mães: “ele não obedece, já tem 17 anos ...”; “tudo que engorda ela 

quer. Vai na geladeira escondido, por isso que ela esta desse jeito. Ela 

prefere pizza, chocolate, tudo assim”; “eu não dou conta dela, ela faz o que 

quer...”; “as crianças de hoje são topetudas ...”.  

Para os teóricos sistêmicos, é tarefa dos pais criar e negociar as 

regras. Segundo Minuchin, Nichols e Lee (2009), novas regras e tarefas 

devem ser estabelecidas desde o nascimento dos filhos, e os pais devem 

manter o domínio da situação e propiciar de igual modo segurança e 

autoridade parental. Os responsáveis pela criança devem se ajustar, 
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desenvolvendo métodos apropriados para manter o controle, ao mesmo 

tempo em que encoraja o crescimento. Assim, a família deve ser um lugar 

que impõe limites e estabelece regras, mas ao mesmo tempo um lugar onde 

que promove mudanças para o próprio benefício dos membros que a 

compõem.  

Nesse sentido as famílias pesquisadas reconhecem suas dificuldades, 

mas não sabem ainda como criar, ajustar e negociar seu conjunto de regras. 

Desse modo os conflitos estão sempre presentes nas relações 

intrafamiliares, inclusive sobre as questões que envolvem a alimentação da 

família. Outra hipótese sobre essa dificuldade talvez esteja relacionada às 

características da família contemporânea, onde a individualidade é muito 

valorizada, ou seja, os direitos à satisfação dos desejos e privacidade dos 

membros da família estão acima do bem comum e da autoridade dos 

genitores. 

A interferência da família extensa e a dificuldade da demarcação de 

fronteiras intergeracionais e indefinição de papéis também aparecem como 

fatores preponderantes na dinâmica familiar, dificultando a colocação de 

limite por parte dos genitores. Segundo uma genitora, seu papel de mãe e 

suas tentativas de impor limites ficam comprometidos quando o avô da 

criança facilita o consumo de alimentos inadequados:  

 
o avô dele foi busca ele na escola e levou metade de um ovo de páscoa 

dentro de uma sacolinha (…).O avô dele tem diabetes então a gente 

regra também né, então o que ele faz, ele pega escondido pra comer na 

rua com ele. O menino almoça lá em casa e depois tem que comer de 

novo na casa do avô...  

 

Segundo Borges e Magalhães (2009), nas famílias de crianças obesas 

há conflitos familiares como papéis não muito claros, falta de autonomia, 

dependência entre mãe e filho, dentre outras. Segundo os autores, a 

obesidade pode disfarçar as frustrações e ajustar-se ao cotidiano, neste 

sentido alguns sentimentos como medo à rejeição e angústia podem ser 

características desses indivíduos. Isso pode levar a um enfraquecimento dos 

papéis parentais. De acordo com Tassara (2012), essa dinâmica faz com que 

os genitores não só deixem de colocar limites na alimentação da criança 

como, pelo contrário, contribui para o aumento da obesidade do filho. 

O subsistema conjugal dessas famílias também apresenta 

comprometimentos consideráveis quando filhos pequenos ocupam um lugar 

no subsistema parental, inclusive dormindo na cama do casal: “até hoje ela 

dorme comigo... Ele (marido) dorme noutro quarto... mais isso aí foi 

quando ela nasceu, ele que quis e ai continuou, quando ela cresceu.”. Para 

outra mãe, que é viúva, a presença do filho no quarto tem outra justificativa 

e função: a de substituir o marido falecido: “ele dormia comigo também, 
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porque o pai dele faleceu ele tinha dois meses, então eu acostumei a dormir 

com ele porque não tinha o pai, né?”. 

Minuchin (1990) destaca que algumas famílias que apresentam 

dificuldades em pôr limites, têm problemas em lidar com desafios e 

tomadas de decisões. Segundo o autor, tal fato ainda é agravado quando os 

genitores, em sua ausência, permitem que os cuidadores tenham total 

autonomia para educar a criança da maneira que acham correto. Quando há 

a presença de avós na família, é necessário que as fronteiras intersistêmicas 

sejam claras, e os papéis e o lugar de cada adulto da família sejam bem 

definidos. A confusão nos subsistemas conjugal e filial favorece uma 

aliança entre uma das partes, tais como: mãe-filho, afastando o pai dessa 

relação. 

Para Otto e Ribeiro (2012) a obesidade pode ser uma forma de 

manter a estabilidade das relações familiares de famílias com dificuldade de 

lidar com a expressão de sentimentos de seus membros. Em um artigo 

intitulado “Unidos em torno da mesa: a dinâmica familiar na obesidade”, as 

autoras acima citadas falam sobre a forte ligação entre alimentação e 

pertencimento que observaram em famílias de obesos graves que se 

preparavam para a cirurgia bariátrica. A fala de uma genitora aponta para o 

papel que a alimentação tem na dinâmica familiar como fator de coesão e 

união dos membros da família: “lá em casa não tem panela, tem panelões 

no domingo quando estamos todos reunidos...”. 

Santos (2003) aponta para a tradição que as famílias de obesos tem 

no prazer de comer, e comer muito. Neste sentido, a alimentação deixa de 

ser unicamente uma fonte de obtenção de energia ou como algo vital para o 

desenvolvimento humano, tornando-se algo central nessas famílias, o que 

significa dizer que as pessoas comem sem controle. A comida cumpre não 

só seu papel de nutrição física, mas em torno dela os membros da família 

fortalecem seus laços afetivos. 

 

Considerações Finais 

  

 Esse trabalho possibilitou observar diversos fatores relacionados à 

dinâmica familiar que podem ser considerados preponderantes na 

compreensão do fenômeno estudado. Com base nessas observações, 

constatou-se que as famílias apresentam a necessidade de promover ações 

concretas na direção de sanar o problema da alimentação inadequada, como 

a mudança de hábitos e das relações familiares internas e externas. Por 

outro lado, a interferência das famílias extensas, os níveis de conflitos 

existentes nas relações, a inexistência da clara definição dos papéis 

familiares e a dificuldade de estabelecer normas, limites e regras são fatores 

de dificultam o conjunto de mudanças práticas na rotina familiar.  

Outro ponto que merece destaque é que as famílias parecem não 

entender que, além de ações pontuais, é necessário compreender o problema 
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como sendo parte de outras mudanças processuais que precisam da 

contribuição e da participação de todos os membros. Isso implica na própria 

dificuldade que elas têm de conversar abertamente sobre o tema 

“obesidade” e de compreender a gravidade do problema para a saúde dos 

seus membros. A preocupação das famílias, geralmente, só surge quando 

aparecem outros problemas de saúde emergidos em decorrência da 

obesidade, como pressão alta, colesterol, cansaço, ou seja, a obesidade não é 

vista como doença. 

O subsistema parental, nessas famílias, deve ser fortalecido, pois a 

sintonia do casal como unidade é fundamental na direção da família como 

um todo, por ser considerado o eixo das relações familiares, sendo 

imprescindível haver coerência entre o que pensam e fazem na direção do 

bem estar geral. Embora esse seja um grande desafio, suas atribuições vão 

um pouco mais além, devem procurar ser modelos em suas ações e 

referências que deem segurança afetiva e emocional principalmente para os 

filhos. O casal precisa cuidar de si, como subsistema familiar promotor de 

saúde.  

Outra questão é a necessidade de acompanhamento médico, 

nutricional e psicológico como fundamental para a saúde integral. As 

famílias parecem negligenciar, de modo geral, esses cuidados. Por outro 

lado, sabemos que existe muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

como um todo. 

Vimos que a obesidade não vem sozinha. Geralmente está 

acompanhada de outros problemas na família, como negligências, 

influências negativas dos avós, depressão, bullying, uso de drogas e outros 

problemas de saúde, mostrando que pode ser apenas mais um sintoma de 

que a família como um todo precisa de ajuda. Portanto, o tratamento da 

obesidade precisa levar em conta também outros problemas e características 

da dinâmica familiar, para não correr o risco de não ter bons resultados.   

O GM mostrou-se altamente produtivo tanto em termos da riqueza 

dos dados levantados como também na repercussão terapêutica com as 

famílias. Na avaliação dos encontros todos os participantes se referiram às 

mudanças de visão e postura em relação à alimentação dos filhos. 

Obviamente, não consideramos que esse é o final do trabalho, mas o projeto 

de pesquisa continua e essas famílias ainda participarão de outras 

atividades, como grupos de crianças, grupos de adolescentes e grupos de 

pais, oportunizando um acompanhamento por parte da equipe de pesquisa.  
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Os transtornos alimentares (TA) constituem patologias graves, 

complexas e com alto grau de morbidade, sobretudo na adolescência, 

quando, frequentemente, iniciam e afetam ampla e severamente o 

desenvolvimento do indivíduo, segundo Lock, Le Gange , Agras e Dare ( 

2001). São doenças psiquiátricas caracterizadas por graves alterações do 

comportamento alimentar e que, em sua maioria, afetam adolescentes e 

adultos jovens. Embora haja outros tipos de transtornos, a anorexia nervosa 

(AN) e a bulimia nervosa (BN) são os principais distúrbios, e vêm 

ocupando um lugar de destaque na sociedade ocidental atual. Os danos 

causados por esses transtornos  têm preocupado o meio científico, que 

muito tem discutido sobre sua complexidade, possíveis causas e 

possibilidades de tratamento, como afirma Bucaretchi, (2003).  

O diagnóstico dos transtornos alimentares não é simples em razão da 

variedade de alterações comportamentais e alimentares existentes e a 

diferenciação dos dois transtornos é muitas vezes difícil até mesmo para 

profissionais experientes.  Alguns pacientes apresentam quadro de AN com 

sintomas bulímicos ou alternância entre episódios de AN e BN ao longo dos 

anos, segundo Galvão, Pinheiro e Nunes (2006). Mesmo sendo dois 

problemas relacionados, AN e BN apresentam algumas diferenças 

importantes que são apresentadas na Figura 1.  O diagnóstico clínico desses 

dois transtornos é baseado em características psicológicas, comportamentais 

e fisiológicas, e uma pessoa não pode receber diagnósticos dos dois 

transtornos ao mesmo tempo, segundo Nunes (2006). No entanto, em nossa 

experiência clínica e de pesquisa isso já aconteceu.  
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Segundo Otto (2007), os transtornos alimentares têm uma etiologia 

multifatorial, dividida em fatores predisponentes, precipitantes e 

mantenedores. Estes são distribuídos em três grupos: individual, familiar e 

sociocultural. A autora apresenta um quadro que foi adaptado de Morgan, 

Vechiatti e Negrão (2002) e que dá uma boa visão dos fatores 

predisponentes ao aparecimento de transtornos alimentares (Figura 2). Os 

fatores predisponentes aumentam a chance do aparecimento  do transtorno, 

mas não o tornam inevitável, e os fatores precipitantes marcam o 

aparecimento do transtorno (Otto, 2007). 

 
Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa 

 Perda de peso grave.  Menor perda de peso, peso normal ou 

acima do normal. 

 Grave distorção da imagem corporal.  Quando existe é menos acentuada. 

 Vômitos no subtipo purgativo ou 

bulímico. 

 Vômitos auto-induzidos no subtipo 

purgativo ou bulímico. 

 Abuso de diuréticos e laxantes no 

subtipo purgativo ou bulímico. 

 Abuso de laxantes e diuréticos no 

subtipo purgativo. 

 Negam fome.  Referem fome. 

 Mais introvertidas.  Mais extrovertidas. 

 O comportamento alimentar é 

considerado normal pelo paciente, e o 

desejo de controle de peso, justo e 

adequado. 

 O comportamento é motivo de vergonha, 

culpa, e há desejo de ocultá-lo. 

 Normalmente são sexualmente inativas.  Normalmente mais ativas sexualmente. 

 Amenorréia.  Menstruação varia de irregular a normal. 

 Traços obsessivos de personalidade 

podem estar presentes. 

 Traços histriônicos e boderline podem 

estar presentes. 

 Comorbidades com doenças afetivas.  Comorbidades com doenças afetivas e 

abuso de álcool e drogas. 

 Impulsividade no subtipo purgativo.  Impulsividade. 
Figura 1: Principais diferenças entre anorexia nervosa e  bulimia nervosa. Adaptado de Philippi 

e Alvarenga (2004).  

 

Os relatos de AN e BN estão presentes na literatura médica desde o 

século XV. Psiquiatras analíticos produziram estudos de caso com  

indivíduos com transtornos alimentares nos anos 50, envolvendo clientes, 

principalmente mulheres, que pareciam ansiosas, realizavam jejuns, 

comilanças, vomitavam ou usavam laxantes, bem como se preocupavam 

com tensões em suas famílias de origem (Roberto,1994). 
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Anorexia Nervosa (AN) 

 

O termo anorexia deriva do grego orexis (apetite), acrescido do 

prefixo an (privação, ausência), significando perda do apetite de origem 

nervosa. Não é a denominação mais adequada, considerando-se que, pelo 

menos no inicio do quadro, há uma luta ativa contra a fome. Caracteriza-se 

por uma perda de peso acentuada, resultante de uma restrição calórica 

voluntária do paciente devido a um temor exacerbado de engordar além da 

busca implacável pela magreza. De acordo com Borges, Sicchieri, Ribeiro, 

Marchini e Santos ( 2006) 20% das anoréticas falecem em razão das 

complicações próprias da doença e do suicídio; 30% a 40% têm recuperação 

completa não voltando a apresentar mais os sintomas da doença e os outros 

30% a 40% têm uma evolução intermediária, oscilando entre períodos de 

melhoras e agravos da doença. Essas estimativas revelam o alto índice de 

mortalidade e de reincidência da doença. 

 

Fatores predisponentes  ao aparecimento de transtornos alimentares 

 

 Fatores Individuais 

 Traços de Personalidade 

  Baixa Autoestima 

  Traços obsessivos e perfeccionistas (AN) 

  Impulsividade e instabilidade afetiva (BN) 

 História de Transtornos Psiquiátricos 

  Depressão 

  Transtornos de Ansiedade (AN) 

  Dependência de substância (BN) 

 Tendência à obesidade 

 Alterações da Neurotransmissão 

  Vias noradrenérgicas 

  Vias serotoninérgicas 

 Eventos Adversos 

  Abuso sexual 

 Fatores Familiares 

 Agregação familiar 

 Hereditariedade 

 Padrões de interação Familiar 

  Rigidez, Intrusividade e evitação de conflitos 

(AN) 

  Desorganização e falta de limites (BN) 

      Fatores Sócio-culturais 

  

Modernização 

Grupos profissionais como atletas, bailarinos, nutricionistas e modelos 

  
Figura 2: Fatores predisponentes ao aparecimento de transtornos alimentares.  Fonte: Otto 

(2007). 
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Os critérios diagnósticos da AN utilizados pelo DSM-IV (APA, 

2003) são:  

a - Recusa a manter o peso corporal em um nível igual ou acima do 

mínimo normal adequado à idade e à altura, por ex.: perda de peso levando 

à manutenção do peso corporal abaixo de 85% do esperado; ou fracasso em 

ter o ganho de peso esperado durante o período de crescimento, levando a 

um peso corporal menor que 85% do esperado. 

b - Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo 

estando com peso abaixo do normal. 

c - Perturbação no modo de vivenciar o peso ou a forma do corpo, 

influência indevida do peso ou da forma do corpo sobre a auto-avaliação, ou 

negação do baixo peso corporal atual.  

d - Nas mulheres pós-menarca, amenorréia, isto é, ausência de pelo 

menos três ciclos menstruais consecutivos, considera-se que uma mulher 

tem amenorréia se seus períodos ocorrem apenas após a administração de 

hormônio, ex.: estrógeno. 

Segundo Melin e Araújo (2002) o viés de gênero apresentado no 

DSM-IV (1995) dificulta o diagnóstico da AN em homens, já que requer, 

para o diagnóstico da AN, três meses de amenorreia em mulheres, sem que 

haja um requerimento análogo para homens. Os critérios para diagnóstico 

desse transtorno em homens são parecidos àqueles utilizados para mulheres, 

incluindo privação da alimentação, medo mórbido de engordar e 

perseguição incessante de magreza. Homens com AN apresentam queda dos 

níveis de testosterona, o que causa uma diminuição gradual no desejo e no 

desempenho sexual. A recuperação do peso saudável em homens depende 

em 80 a 90% dos casos de um aumento do nível de testosterona. 

Ainda de acordo com o Manual, dois subtipos podem ser usados para 

a especificação da presença ou ausência de compulsões periódicas ou 

purgações regulares durante o episódio atual de AN: a - Tipo Restritivo: 

durante o episódio atual de AN, o indivíduo não se envolveu regularmente 

em um comportamento de comer compulsivamente ou de purgação, isto é, 

auto-indução de vômito ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas; 

b - Tipo Compulsão Periódica/Purgativo: este subtipo é usado quando o 

indivíduo se envolveu regularmente em compulsões periódicas ou 

purgações (ou ambas) durante o episódio atual. Alguns indivíduos incluídos 

neste subtipo não comem de forma compulsiva, mas fazem purgações 

regularmente após o consumo de pequenas quantidades de alimentos.  

Além das dificuldades de diagnóstico que discutimos anteriormente, 

ainda temos o desafio das co-morbidades, quando se trata de transtornos 

alimentares. Estudos realizados até o momento mostram que os portadores 

de AN frequentemente apresentam outros transtornos psiquiátricos 

associados, principalmente os transtornos de humor, de ansiedade, de 

controle de impulsos, da personalidade e abuso de substâncias (Nascimento, 
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Da Luz & Fontenele, 2006). Segundo Assumpção e Cabral (2002) a AN 

apresenta a maior taxa de mortalidade dentre todos os distúrbios 

psiquiátricos: cerca de 0,56% ao ano. Este valor é cerca de 12 vezes maior 

que a mortalidade das mulheres jovens na população em geral. As principais 

causas de morte são: complicações cardiovasculares, insuficiência renal e 

suicídio. Além destas causas de morte, as autoras apresentam as principais 

alterações que ocorrem nos casos de AN: 

a) Alterações ósseas e do crescimento: Em 50% das mulheres com 

AN, a densidade mineral óssea está a mais de dois desvios padrões abaixo 

do normal. b) Alterações hematológicas: a anemia e a leucopenia são 

achados frequentes na AN e BN. A anemia pode estar presente em 30% dos 

casos;  c) Alterações dos fâneros e alterações visuais: uma pele pálida, seca, 

sem brilho e, por vezes, coberta por uma fina camada de pelos (lanugo) são 

achados frequentes na AN. A diminuição dos caracteres sexuais secundários 

e a perda do contorno do quadril e nádegas são outros achados comuns da 

AN.  

 

Anorexia Nervosa e Família  

 

O fato dos pacientes associarem o início dos sintomas e AN a um 

evento estressor, como comentários sobre seu peso, término de 

relacionamento amoroso ou perda de ente querido é motivo importante para  

concluir que o meio social, ou seja,  família, escola, e redes de contato estão 

relacionados não apenas ao aparecimento do transtorno mas à sua evolução 

e perpetuação, segundo  Valdanha, Scorsolini-Comin  e Santos (2013). Por 

isso a família vem ganhando espaço em diferentes  abordagens  e mostrando 

que o ambiente familiar deve ser incluído no tratamento da AN, segundo os 

autores. 

 O estudo de famílias com membros que possuem transtornos 

alimentares iniciou-se nos anos 70, com os estudos de Palazzoli, Cirillo, 

Selvini, Sorrentino (1998) na Itália e de Minuchin (1982) nos Estados 

Unidos. Ambos interessavam-se pelos ciclos específicos e repetitivos de 

sintomas e problemas de relacionamento que pareciam caracterizar as 

famílias de crianças e adolescentes anoréxicas.  Pesquisadores têm 

encontrado as seguintes características nas famílias com transtornos 

alimentares: (a) há problemas de limites, fraco manejo do conflito e fraca 

tomada de decisões nas díades parentais e nos sistemas familiares. As 

famílias costumam ser aglutinadas, reprimir as emoções e apresentar pais 

perfeccionistas (Minuchin, 1982); (b) presença de comunicações paradoxais 

e indiretas que obscureciam as diferenças individuais e evitavam o claro 

posicionamento e o conflito construtivo  (Roberto, 1994); (c) o sintoma 

anoréxico emerge da confluência de fatores específicos da cultura e da 

modalidade organizacional-evolutiva das interações familiares. Há um 

crescente prolongamento da fase de dependência dos filhos em relação aos 
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pais, que adia o momento da prole assumir as suas responsabilidades 

(Minuchin, 1982; Palazzoli e cols.,  1998).  

Os estudos de Minuchin o levaram a denominar as famílias de 

membros com transtornos alimentares como “famílias psicossomáticas”. 

Fráguas (2009) apresenta, de forma resumida, as características dessas 

famílias:  

1. Aglutinação: a relação entre os membros da família é descrita por 

muita proximidade e intensidade, fronteiras interpessoais pouco 

definidas e difusas em relação à autonomia. São famílias 

reconhecidas como sensíveis a perturbações do meio, e as 

mudanças repercutem em todo o sistema. O subsistema parental 

apresenta-se normalmente confuso, com definições pouco claras 

e sem coerência, com metas distintas com relação aos filhos e 

dificuldades para negociar as diferenças. 

2. Superproteção: muita preocupação com o bem-estar dos outros 

membros da família. A interação familiar é permeada por 

situações de cuidado e proteção. A superproteção geralmente 

compromete o processo de autonomia, dificultando a 

individuação. 

3. Rigidez: são famílias descritas como apresentando pouca 

flexibilidade, com repertório limitado de respostas diante das 

demandas do meio, inerentes às fases do ciclo vital. 

4.  Falta de resolução de conflito: os indivíduos dessas famílias são 

reconhecidos como tendo dificuldades para negociar as 

diferenças. Os problemas ficam sem solução, consistindo uma 

ameaça, que, vez por outra, ativa os circuitos de evitação de 

conflitos.  

 

Uma pesquisa realizada em Brasília (Borges, 2009) com uma família 

de adolescente com anorexia nervosa identificou os seguintes aspectos da 

dinâmica familiar: esquiva de conflitos e dificuldades de comunicação na 

esfera conjugal; papéis familiares distorcidos; dificuldades em desenvolver 

autonomia e independência dos filhos; ligação intensa entre a mãe e a filha 

anoréxica, onde a mãe busca o apoio da filha, em vez de apoiá-la; 

problemas alimentares de outros membros da família.   

Outra pesquisa recente com adolescente com anorexia nervosa e sua 

família, realizada por Mugarte (2012) em Brasília/DF utilizou o Teste de 

Rorschach para identificar características de personalidade e a abordagem 

sistêmica para conhecer a dinâmica familiar. A dinâmica familiar tem como 

principais características: estrutura do tipo ‘desligada’; relação conjugal dos 

pais marcada pela desqualificação da esposa; rejeição e pouca participação 

do pai na criação da filha; infância da adolescente marcada por muitas 

enfermidades; amamentação prolongada da adolescente; adolescente com 

dificuldade de relacionamento social e poucos relacionamentos efetivos; 
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hábitos alimentares irregulares na família. As respostas da adolescente ao 

Teste de Rorschach mostraram que a mesma apresenta elevada capacidade 

produtiva e boa perspectiva intelectual; retraimento e atitude defensiva em 

relação ao meio; distanciamento da figura materna e ausência de vínculo, 

afeto ou admiração pela figura paterna; dificuldade e contato afetivo nas 

relações; angústia acerca de si de do seu corpo; desejo de diferenciação; 

distorções na auto-percepção e ausência de integridade da imagem do 

corpo.  

Os dados acima apresentados nos levam a concordar com Bucaretchi 

(2003), segundo o qual há um consenso em toda a literatura sobre a inclusão 

e a participação efetiva da família, que é de extrema importância para o 

tratamento dessas pacientes.  

 

As Relações Familiares da Adolescente com Anorexia Nervosa 

 

Uma pesquisa realizada em Brasília/DF com três famílias que 

possuem uma filha adolescente com anorexia nervosa mostrou dados que 

corroboram com outras pesquisas sobre o tema (Cavalcante, 2009; 

Cavalcante & Ribeiro, 2012). A pesquisa  foi realizada em uma instituição 

pública de saúde do DF que atende crianças e adolescentes e utilizou a 

metodologia do Grupo Multifamiliar, que é situada no quadro metodológico 

da pesquisa-ação, segundo Costa, Penso e Almeida ( 2005) que se 

fundamenta nos seguintes pressupostos: a) da Terapia Familiar, tendo a 

visão de família enquanto sistema, sendo a relação o ponto focal do 

trabalho, priorizando o interpsíquico mais que o intrapsíquico, e utilizando 

os recursos sistêmicos como a circularização e a provocação; b) da 

Psicologia Comunitária, visando ao trabalho em equipe com diferentes 

saberes, científicos e populares; no enfoque na Psicologia Social Crítica e 

Histórica, percebendo o ser humano em construção, que é constituído e 

constitui o meio em que se insere; c) do Sociodrama, em que o grupo é o 

protagonista e as famílias possuem objetivos comuns, além de se 

identificarem mutuamente; e e) na Teoria das Redes Sociais, que enfoca a 

interação humana com a troca de experiência, desenvolvendo a capacidade 

auto-reflexiva e autocrítica.  

 Foram realizados quatro encontros com as famílias: 1º encontro: 

Tema: o crescimento dos filhos, enfocando as diferentes fases do ciclo de 

vida familiar;  2º encontro: Tema: o diagnóstico da AN e as estratégias de 

enfrentamento; 3º encontro: Tema: Comunicação e expressão de afeto na 

família; 4º encontro: Tema: a relação entre pais e filhos.  

As famílias participantes tem a seguinte estrutura: 

Família 1: composta por cinco pessoas: o par parental e três filhos. O 

pai  tem 36 anos, é comerciante, dono de um bar que funciona na frente de 

sua casa; a mãe, 28, é dona de casa e vendedora autônoma de produtos de 

beleza; seus filhos Janaina (todos os nomes citados são fictícios), 
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diagnosticada com AN, 13 anos, Lucas, 10 e Cleber, 6,  todos estudantes,  

são evangélicos e possuem renda familiar de R$ 570,00 mensais.  

Família 2: composta por cinco pessoas: o pai,  aposentado por 

problemas de saúde, a mãe, 37 anos, dona de casa, e seus filhos Gisele, 14, 

Luan, 16, e Abel, 6,  todos estudantes. Residem em casa própria e tem renda 

mensal em torno de 2 salários mínimos.  

Família 3: formada pela mãe, de 50 anos, desempregada, a avó, 66, 

aposentada, e seus irmãos Karla, 25 anos, Tâmara, 23, Moisés, 21, Amarílis, 

16 e Sara, 13, todos estudantes. 

A forma como o casal e a filha da família 1  se relacionam nos 

remete ao conceito de triangulação referido por Bowen (1991), segundo o 

qual, quando a tensão entre os cônjuges aumenta, um filho se coloca entre 

os pais com o objetivo de chamar a atenção dos mesmos e 

consequentemente desviar o foco e diminuir a tensão conjugal. Nessa 

família, ficando doente, Janaina chama para si todas as atenções da família, 

não dando oportunidade para que os conflitos do casal venham à tona, 

ficando assim o casal “protegido”, pois não entraria em confronto. 

Observamos que, quando Janaina fica doente ela só aceita o pai como 

cuidador. Dessa forma, ela estaria mediando os conflitos dos pais, o que a 

impediria de viver suas próprias tarefas de desenvolvimento como 

adolescente. A menina está muito ligada e dependente do pai, o que 

podemos observar durante os encontros, o fato de confirmar que “combina 

em tudo com o pai” e que não gosta de sair com a mãe por que: “ela veste 

umas roupas que ... Deus do céu!. 

O subsistema fraterno é o primeiro laboratório social no qual as 

crianças podem experimentar as relações com iguais Minuchin (1990). No 

mundo dos irmãos as crianças aprendem a negociar, cooperar e competir, 

vários fatores podem afetar a influencia dos irmãos, observamos que as 

relações no subsistema fraterno da família Esperança são de 

companheirismo e carinho. Luan mostrou-se preocupado quando Gisele 

afirma que: “ela (sua mãe) criou uma barreira entre a gente, ela é uma 

estranha pra mim”, Luan após ouvir esta afirmação olha para sua mãe e diz: 

“tá vendo que a gente precisa melhorar mãe”.  

No caso de Vera, adolescente com anorexia nervosa da família 3, a 

questão da negligência, de falta de carinho, da discriminação da própria 

família, soou como um pedido de socorro que não foi ouvido: em nossas 

interpretações era como se ela dissesse: “oi mãe estou aqui, me veja, me 

ajude, me perceba”.  

Observamos que as adolescentes precisam de acolhimento, porém 

resistem a pedir ajuda. Vera não tem com quem contar, os irmãos costumam 

afastar-se e não compreendem sua conduta introvertida e não sabem como 

lidar com essa irmã, que se recusa a se alimentar. Sentem-se impotentes e 

escolhem a distância. No caso de Vera, a partir do aparecimento dos 

sintomas a família começou a se preocupar, e em suas observações ela 
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coloca que: “parece que começaram a me perceber, dentro de casa”. Como 

Minuchin, Nichols e Lee (2009) ressaltam a mãe da anoréxica alterna de um 

extremo a outro, nesse caso do restritivo de atenção e afeto ao permissivo 

em relações amorosas. Segundo os autores, no caso de doenças 

psicossomáticas, o objetivo do tratamento é estimular a individuação 

acessando a dinâmica familiar.  

No caso da Gisele, os almoços e jantares em família são momentos 

de conflito, pois não querem participar. Os pais discutem: a genitora quer 

todos à mesa e o genitor quer comer à frente da TV para assistir o jornal. No 

caso de Janaina, mãe e filha discutem porque ela não quer se alimentar. As 

três adolescentes participantes desta pesquisa sentem-se incompreendidas 

pela família: seus familiares não conseguem entender: “como? e por quê? se 

há comida e não comem? E demoram em entender o diagnóstico da doença. 

Outra dimensão importante da dinâmica familiar é a comunicação 

que foi observada nas famílias estudadas. Satir (1988) reafirma a 

importância da comunicação nas interações familiares e postula a ideia de 

que a doença familiar é derivada de métodos inadequados de comunicação 

entre os membros da família. Os membros de famílias funcionais se 

manifestam com clareza, deixando aparecer abertamente o que pensam e 

sentem; tratam a presença das diferenças mais como oportunidades de 

aprender e crescer do que como ameaça ou sinal de conflito. As famílias 

funcionais empregam efetivamente seus recursos para solucionar os 

problemas do grupo familiar; ao mesmo tempo, preocupam-se com as 

necessidades emocionais de cada membro.  

Na família 2 a mãe esteve sempre presente no tratamento da filha. 

Luan e Gisele demonstraram uma boa comunicação, estavam sempre 

sorrindo e buscando um ao outro nos encontros. Já Dorina apresentou 

dificuldade em se comunicar com Gisele em todos os encontros.  Durante os 

encontros no GM Janaina demonstrou descontração na presença do pai, 

mas, na presença da mãe tinha dificuldade de se expressar, apresentando 

uma comunicação confusa e pouco à vontade.  

Em uma dinâmica utilizada com o objetivo de identificar os 

sentimentos das famílias em relação ao transtorno alimentar das filhas os 

temas  recorrentes foram: impotência,  medo, mágoa, sensação de estar 

doente, isolamento, revolta, irritação, perturbação, injustiça, raiva, dor, fé, 

baixa auto-estima, apatia, solidão, rejeição e culpa. Os fortes sentimentos 

que as meninas mobilizaram em suas mães, exigiram que estas fossem 

cuidadoras, pacientes, e que tivessem força de vontade e esperança. Mas, ao 

mesmo tempo, sentimentos positivos foram identificados, como sensação de 

estar sendo cuidado, auto-estima positiva e respeito.  

Uma característica comum às famílias foi a necessidade que as mães 

têm de “pedir ajuda” às suas filhas. Durante os encontros as mães se 

queixaram muito de angústia e adoecimento, mostrando que não tem 

condições de cuidar da filha. A  mãe de Gisele afirma:  “eu tomo remédio, e 
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se acordo tarde é porque eu não consigo levantar, por causa da depressão, 

da labirintite, e ela não vê isso”; Maria, mãe de Vera, diz que: “eu conto 

tudo pra eles, até sobre as minhas coisas íntimas, eu preciso de contar pra 

eles, né filha”. Julia, mãe de Janaina, também se queixa de não 

reconhecerem que ela tem problemas:  “ela não vê que eu cuido dos irmão 

dela, que cuido de tudo, o médico disse que eu tava com depressão, mas eu 

não tomei remédio não, eu fui é caminhar”. Se o sintoma tem o objetivo de 

chamar a atenção sobre a pessoa que o apresenta, as mães estariam 

“competindo” com as filhas pela atenção familiar, quando apontam que 

também têm problemas de saúde e requerem o cuidado dos outros membros 

da família. 

Borges (2009), em pesquisa com a família de uma jovem 

diagnosticada com AN residente em Brasília/DF, também observou que a 

genitora da mesma era uma mulher frágil, que se queixava de solidão e 

pedia à filha para lhe fazer companhia e ser sua confidente, inclusive em 

assuntos relacionados ao marido. A adolescente chega a afirmar que: “... 

seria adequado a mãe fazer terapia para poder desabafar”.  A “tristeza” da 

genitora foi discutida por todos os membros da família, que mostraram-se 

preocupados com a mesma.  

Na família 2 é Gisele quem inicialmente apresenta um sintoma, mas 

à medida que passa a se alimentar melhor, sua mãe começa a se queixar de 

problemas de saúde ou de sua relação com o marido.  Assim, há sempre um 

membro da família apresentando problemas de saúde, como observou o 

Grupo de Palo Alto, em suas pesquisas iniciais com famílias de psicóticos 

(Nichols & Schwartz, 1998). Sobre essa questão, Minuchin (1982) afirma 

que o aparecimento do sintoma pode ter a função de desviar a atenção dos 

conflitos existentes na família, por chamar a atenção para o paciente 

identificado, ou seja, aquele que está apresentando problemas.   

Uma característica apontada pelas genitoras das meninas é a busca 

pela perfeição, que se reflete tanto na vida acadêmica quanto na busca pelo 

corpo perfeito.  Vera sempre foi dedicada aos estudos, terminando  o ensino 

médio com 16 anos, o que nos remete ao estudo de Herscovici (1997), que 

identificou uma supervalorização do desempenho acadêmico em portadoras 

de AN. Gisele também é muito estudiosa e gosta de manter tudo bem 

organizado, inclusive na cozinha, se preocupando em organizar o jantar para 

evitar o conflito entre os pais, controlando a alimentação de todos, como 

afirma: “ quando eu chegar em casa a tarde fico responsável pela janta, 

mãe ... assim o pai vai poder assistir o jornal”. Sobre Janaina não 

identificamos dados relacionados a essa questão. 

 

Considerações Finais 

 

Esta pesquisa foi delineada com o objetivo de conhecer a dinâmica 

familiar de famílias que possuem uma adolescente com anorexia nervosa, 
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identificando os padrões de relacionamento intrafamiliar. Utilizando a 

metodologia do Grupo Multifamiliar, estudamos algumas dimensões do 

relacionamento familiar no que diz respeito à estrutura familiar, à fase do 

ciclo de vida, à percepção da família sobre os sintomas, e aos sentimentos 

dos familiares em relação ao diagnóstico e às formas de adaptação familiar.  

De acordo com a abordagem sistêmica, não é possível entrevistar 

uma família sem fazer intervenções, por isso acreditamos que esse estudo 

provocou mudanças na dinâmica familiar. Pudemos observar no decorrer 

dos encontros, que os membros das famílias contavam fatos que mostravam 

que alguns padrões de relacionamento sofreram mudanças, como por 

exemplo: maior autonomia de Gisele; maior atenção das mães em relação às 

filhas, principalmente no caso de Vera; diminuição dos sintomas da AN em 

Janaina; aumento do ciclo de amizades de Gisele com a participação de 

encontros de jovens na Igreja; e maior envolvimento de Maria com sua filha 

Vera. Estas mudanças observadas mostraram a contribuição que a 

abordagem familiar pode dar quando se trata de anorexia nervosa em 

adolescentes.  

Alguns aspectos foram sinalizados pelas famílias: 1) a percepção dos 

familiares de que não existe uma única forma correta de lidar com as 

dificuldades decorrentes da doença; 2) a conclusão de que precisam 

observar melhor as mudanças de comportamento dos filhos; 3) a percepção 

de que o momento do diagnóstico causa sofrimento a todos; 4) a 

importância de buscar informações sobre os sintomas da filha; 5) o 

entendimento de que o tratamento familiar é eficaz para a união da família; 

6) o sentimento de que dividir as angústias em relação à AN, com as demais 

famílias é importante; 7) o entendimento que a adesão ao tratamento exige 

mudanças no ambiente familiar; 8) o fortalecimento dos vínculos familiares 

após compartilhar seus sofrimentos com outras famílias.  

Todas essas questões corroboram com diversas pesquisas descritas 

na literatura, de acordo com os tratamentos dentro do enfoque da terapia 

sistêmica. A metodologia do GM trouxe complementos importantes 

possibilitando a abordagem de vários aspectos e considerando o caráter 

multifatorial do transtorno. Acreditamos que esta metodologia, além de 

facilitar a adesão ao tratamento, fortalece a dinâmica familiar, com 

resultados positivos. 
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ESTUDANTE DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Marina Batista Santos 

Maria Daniela Corrêa de Macedo 

Alexandre Cardoso da Cunha 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

O modelo de sistema de saúde vigente no território nacional 

brasileiro apresenta uma nova maneira de se enxergar as pessoas que 

habitam o país (Lei nº 8.080, 1990). Este modelo abarca o ideário da saúde 

não restrita à manutenção da vida sistêmica, mas inclui os contextos, modos 

de vida, desejos e significados que devem ser considerados para a 

compreensão do humano em sua integralidade. Não pode-se deixar de 

destacar que o Movimento pela Reforma Sanitária no Brasil na década de 

1980, se deu por meio da organização de diversos grupos sociais e somente 

através da luta da sociedade organizada, dos setores sindicais, comunitários 

e populares foi possível aprovar um sistema único e público em saúde. 

Lutas que eram contra ao “modelo 'médico assistencial privatista'centrado 

no atendimento individual e curativo dos sistemas previdenciários, nos anos 

de 1970 e 1980” (Correia, 2013, para. 1). 

Essa ótica implica em uma nova prática e requer o exercício de 

engajamento abrangendo a processualidade da mudança, para que o 

percurso e a trajetória não percam seu sentido de defesa da vida. Com 

quanto, nesse novo paradigma a saúde assume o papel de canal de 

confluência de todos os desdobramentos, interfaces e devires da pulsão que 

chamamos de vida. Merhy (1998, p. 106) afirma que na condição de usuário 

apresentam-se necessidades de saúde “como expressão de uma utilidade 

desejada, a saúde enquanto autonomia no nosso modo de andar a vida”.  

A vida de quem cuida e de quem recebe cuidado, no universo das 

relações em saúde, constitui-se uma via de mão dupla, na contextura do 

encontro, que potencialmente pode ser significativo para ambos os atores, 

ou seja, trabalhadores da saúde e usuários dos serviços. Tal perspectiva 

desmobiliza a lógica da relação antagônica de poder e submissão, consumo 

e prestação de serviços.  

Os usuários de serviços de saúde buscam relações de confiança, a 

certeza de que seu problema vai ser entendido, e o compromisso de que 

tudo que puder ser feito para defender e qualificar sua vida será objeto das 

ações dos profissionais e dos serviços de saúde (Merhy, 1998, p. 106) 
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Percebe-se que a noção de cidadania pela via do consumo de saúde 

induz o usuário a preconizar sua saúde como um produto alheio as suas 

próprias intervenções sendo que com isso outorga diretivamente ao 

trabalhador da saúde poderes e expectativas sobre sua vida, sob a crença de 

que o “saber-saúde” é atributo exclusivo do profissional de saúde. Uma vez 

que, o saber considerado mais qualificado no campo saúde, geralmente 

celebra os avanços científicos e tecnológicos resumindo o papel do 

trabalhador da saúde à operacionalidades de procedimentos. Para Adams 

(2002) a tendência de ter “o doutor como técnico” parece ter dominado todo 

o mundo. Desta feita, esse saber isolado não é capaz de promover mudanças 

que sejam positivas, necessárias e esperadas que repercutam na saúde da 

sociedade.  

Almeja-se que tal mudança de paradigma seja centrada no 

protagonismo do usuário de serviços de saúde onde o trabalhador, para além 

da execução de procedimentos em saúde invista seu saber como uma 

ferramenta de inferência no contexto social e com isso seja um educador e 

porque não, um negociador/mediador em saúde. Sob esse prisma o 

trabalhador da saúde atuaria como agente de transformação social (Freire, 

1982). 

Segundo Da Ros (2013b), no século XIX, médicos e pensadores, 

entenderam que era necessário mudar a sociedade, participando de 

movimentos revolucionários entre 1830 e 1875, pois a relação saúde-doença 

estava completamente imbricada na relação da exploração do homem pelo 

homem. 

A reflexão desta temática se dá como resultado de processo de 

ensino-aprendizagem em saúde no qual em oportunidades de observação de 

relatos de vivencias das práticas de profissionais da área da saúde em uma 

unidade de saúde de Vitória/ES e durante a trajetória acadêmica em Terapia 

Ocupacional na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo onde 

surgiram inquietações e questionamentos acerca dos processos e relações 

entre sistema de saúde, profissionais e usuários.   

Sob uma ótica cuidadosa, a partir de referenciais teóricos, 

observações das praticas profissionais em saúde, bem como em aulas 

práticas, estágios, encontros de militância, conferências de saúde e 

considerando o próprio repertório de vida, foi possível identificar as 

variáveis que sinalizam as dificuldades na relação entre o ofertante de 

cuidado (terapeuta) e o usuário dos serviços de saúde (paciente). Tal 

identificação assume o caráter reflexivo, propositivo e atitudinal em defesa 

da vida, na perspectiva de superar a relação restrita a retórica e a robótica na 

saúde e propos-se a discussão e repercussão a seguir.  
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Repercussões na relação entre equipe de saúde e usuário 

 

A estratégia de saúde no território é um modo de produção de vida 

que privilegia a riqueza das relações humanas ao passo que demanda do 

trabalhador da saúde um manejo para o qual na atual conjuntura sua 

formação acadêmica não fomenta de forma satisfatória. Para Chamone 

(1990) a relação terapeuta x paciente pode ser entendida como o encontro 

primeiro para si e quando desejar.  

Deste modo, diante da prerrogativa constitucional da saúde como um 

direito dos sujeitos e dever do Estado, o trabalhador em saúde pode tanto 

assumir o papel de agente do Estado para a manutenção dos corpos quanto 

colocar-se como um mediador na relação entre direitos e deveres dos 

sujeitos de modo a propiciar a sua co-responsabilização. Pode ser 

compreendida como eixo integrante no processo de educação em saúde na 

perspectiva da humanização como algo que se opõe a objetificação das 

pessoas. Pois, gerar co-responsabilidades coloca a relação entre os atores 

‘equipe de saúde’ e ‘usuário’ no centro da cena, em ato e de modo 

dialógico. Isso é oferecer ao outro, opções para seu exercício de fazer 

escolhas.  

Certa feita havia um senhor, já idoso, que estava bastante exaltado 

aguardando atendimento de urgência em uma unidade básica de saúde no 

entorno da universidade. Diante da percepção de que a equipe não dispunha 

de maiores recursos emocionais para lidar com a situação, foi convocada 

uma trabalhadora da área administrativa para empreender uma tentativa de 

diálogo com aquele senhor.  Houve êxito! Mas o que ela fez então? Apenas 

apresentou àquele senhor opções de escolha. Ao fazê-lo refletir que se 

saísse naquele momento rumo ao um pronto atendimento, da maneira como 

ameaçava fazer, para além do enfretamento do calor escaldante, levaria em 

torno de trinta minutos para tomar um transporte coletivo e que, chegando a 

esse destino, passaria por uma nova triagem que lhe consumiria no mínimo 

mais uns quinze minutos. De modo que se aguardasse na unidade básica de 

saúde, com o tempo estimado de quarenta minutos, por conta de casos mais 

graves que o antecediam, poderia fazê-lo sentado em uma cadeira 

confortável em ambiente ventilado com água e café a disposição. Aquele 

senhor demonstrou em seu semblante sentir-se acolhido e então exclamou: 

nossa, eu não havia pensado nisso! Tal encontro se deu a semelhança de 

uma neta negociando com seu avô, alguém que lançando mão de seu 

próprio repertório de vida fez-se competente para solucionar uma crise 

relacional, será possível assumir profissionalmente as tecnologias sociais 

como possíveis para resolutividade de problemas em saúde? 

Na perspectiva das tecnologias leves em saúde todo o trabalhador, 

incluindo aqueles que segundo Merhy (1998) não são entendidos 

classicamente como próprios da saúde, possuem potencial clínico. E 
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acrescenta que tal afirmação se dê pelo fato da clinica está para além da 

reconstituição da normalidade e da modificação de um diagnóstico. 

Contudo, mesmo considerando-se a clínica de forma mais ampliada, 

legitima-se no espaço saúde o papel das distintas disciplinas e competências 

com vistas a articulações que possibilitem a completude dos saberes e o 

nivelamento dos poderes. Para Dwyer (1997, como citado em Lancman, 

2004, p. 67): “disciplinas devem compreender as limitações de suas ações e 

assim substituir suas pretensões demasiado abrangentes por pretensões 

limitadas pelos campos científicos nos quais suas competências técnicas são 

ancoradas”. Tal ancoramento é o pressuposto teórico-metodológico onde 

cada trabalhador cunha sua vocação. 

Atualmente o cenário da “mão-de-obra em saúde” no Brasil é 

constituído de trabalhadores que não tiveram o arcabouço ideológico do 

Sistema Único de Saúde em suas formações, bem como juntam-se a esse 

grupo trabalhadores cuja a formação contempla os aspectos biopsicossociais 

tanto no conteúdo quanto no discurso. Entretanto, dado ao fato do ensino 

em saúde classicamente apoiar-se no modelo flexneriano¹ que aloca a vida 

ao “status quo” da previsibilidade das ciências exatas, calcada no modelo 

de ciência positivista, extrapolando os limites dos tubos de ensaio e 

universalizando o que é indeterminado e livre. Tem-se até o presente, a 

experiência do ensino-aprendizagem em saúde relacionada à perspectiva 

ética e arquetípica do Relatório Flexner que gradua o controle de riscos 

primeiro apresentando aos alunos o cadáver humano sobre uma bancada. Na 

seqüência ensaia-se o conhecimento sistêmico em um corpo mamífero que 

não é humano. Ao passo que os alunos cotovelam-se nos laboratórios a fim 

de manejarem com expertise todo arsenal tecnológico-duro disponível e 

produzível.  

 Quando o estudante da área da saúde chega à etapa (clinica) do 

contato com o ser humano pulsante diante de si, momento das relações entre 

culturas/ pessoas, dialogias e dialéticas, este transfere para a relação 

terapeuta x paciente, ainda que por de trás de um sorriso cordial, toda a 

fleuma cientifica (Adams, 2002; Merhy, 1998).  

Contrapondo-se a esse quadro, o médico norte americano Patch 

Adams que inspirou vocacionados da saúde em todo o planeta comenta que: 

“O brilhantismo cientifico é um instrumento importante mas não é a magia 

inerente a cura. Quando a ciência tenta manter todo mundo vivo e saudável 

para sempre, falha” (Adams, 2002, p.68).  

Como reflexo desse modelo de ensino em saúde associado às 

insinuações do capital sobre a perspectiva da garantia de vida, observa-se 

que há duas preocupações bastante comuns entre os estudantes da área da 

saúde: da universidade não prepará-los para o mercado e o medo do erro. 

O primeiro anseio está pautado no ideário da coisificação das 

pessoas. Sendo perceptível tanto nos apelos publicitários quanto nos 

discursos governamentais a ideia de que a formação acadêmica para atender 
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ao “mercado” deva ser a mais tecnológica-dura possível. Sendo o aluno 

considerado o capital humano que ao final da linha de montagem 

(graduação) tem acoplado todo um arcabouço teórico e prático instrumental. 

Tornando-se um equipamento humano. Deste modo tocamos em um ponto 

da formação em saúde que fragiliza as relações interpessoais desde o inicio, 

onde o modelo Taylorista, que destaca quem pensa o processo de quem 

executa, veladamente se ensarta na formação (Cunha, 2009).  

Adams (2002) considera a tecnologia como amiga, não como mestra. 

Bem como aponta para o equivoco em relacionar o acesso à alta tecnologia 

ao sentido de melhor tratamento. Expõe ainda, a relutância de jovens 

profissionais da saúde em atuar em serviços que não dispõe de aparelhagem 

de última geração, e que em alguns casos não sabem atuar sem tais 

máquinas. Contexto que acarreta no encarecimento da saúde. Sendo que 

com facilidade observam-se nos ambientes comuns da universidade os 

discursos de alunos da área da saúde que direcionam suas carreiras 

acadêmicas para o nicho de procedimentos de maior monetização no 

mercado da doença em detrimento do pendor vocacional. 

A tecnologia na ambiência e nos atendimentos dos serviços de saúde 

denota modernidade, controle de riscos, mas, não são capazes de superar a 

real demanda dos usuários que é a de interesse e responsabilização pelo seu 

“problema de saúde” (Merhy, 1998).  

Com isso, podemos retomar às tecnologias sociais ou ao 

reconhecimento e usos destas como prioritárias e complementares às 

práticas em saúde. A discussão perpassa o viés das relações de poder e a 

forma verticalizada como se deram as relações entre trabalhadores da saúde 

e usuários. O que observa-se é que “ o doente ao invés de lutar pela 

transformação das condições sociais que determinam esse processo, 

transforma-se somente num consumidor, que aumenta a acumulação 

capitalista (Da Ros, 2013b, para. 5). 

As tecnologias sociais, entendidas como, técnicas, métodos e 

procedimentos de interação social com comunidades e grupos para 

transformação social, com uso das relações interpessoais na resolutividade 

de problemas, do diálogo, do entendimento sobre as diferentes situações e 

culturas, das mediações. Desta forma, estas tecnologias auxiliariam nos 

processos de emancipação, equidade e como nos diz Da Ros (2013b), iria na 

raiz da problemática, na transformação da sociedade. 

No que se refere ao medo do erro, a disciplina saúde e sociedade 

acrescentou questionamentos, nos quais, pode-se identificar que errar está 

embasado na política do corpo do outro. A história da medicina remonta 

este arquétipo, quando inicia sua trajetória como polícia sanitária e as 

demais categorias profissionais da saúde em continuar e repercutir esta 

prática.  
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Lança-se aqui o exercício de traduzir para a equipe de saúde a critica 

médico-centrada feita por Adams (2002) onde refere ser o medo de ser 

processado judicialmente como uma das maiores tragédias da medicina 

moderna. Tendo como consequência o sequestro da alegria e a humanidade 

dos profissionais pelo que a sociedade (capitalista) nega o direito ao erro. 

Uma vez que na leitura da realidade feita por Adams (2002) o erro cometido 

diariamente é o de se passar pouco tempo com os pacientes.   

Esse ambiente de ameaça gera no profissional de saúde o sentimento 

de incompetência que afeta diretamente o seu fazer de cuidados com o 

outro. Pois transpõe para a relação com o usuário uma atitude contenciosa 

antagonista a relação de confiança. De modo a acarretar o aumento da 

demanda por exames que nesta perspectiva assume a função de escudo de 

defesa contra o usuário.  

Na trajetória profissional em saúde, a relação de medo segue seu 

curso devastador inibindo a intuição e ocupando o espaço da criatividade. 

Podemos considerar nesse sentido o grande desperdício de potencial 

humano na relação entre profissional de saúde e usuário concernente ao 

medo do erro que dissipa a energia criativa legitimadora das ações humanas.  

Entretanto, quando o profissional de saúde é incentivado desde a sua 

formação acadêmica, e continuadamente durante a carreira, a relacionar o 

seu saber na devida condição de “ferramenta de trabalho” e não de escudo 

de defesa e de biopoder, dispondo-se a nivelar-se com o usuário na 

condição existencial humana, há então a mitigação do risco do erro. Pois a 

aproximação que se estabelece na relação entre os atores de saúde 

(trabalhadores e usuários) propicia um ambiente de encorajamento mutuo 

para o enfrentamento dos riscos inerentes à vida. Nesse panorama a ciência 

resgata seu status de processo em detrimento de produto (Adams, 2002, 

Mehry, 1998).  

Outro aspecto deletério a se considerar na formação acadêmica é a 

falta de incentivo ao método multidisciplinar de trabalho no processo de 

ensino-aprendizagem. Refere-se, portanto, a garantia de espaços que 

viabilizem a relação entre os diferentes saberes extrapolando os limites das 

ciências da saúde agregando outras áreas de conhecimento acadêmico e 

saberes popular.  De modo a estabelecer o reconhecimento e respeito mutuo 

entre as disciplinas. Para Dwyer (1997, como citado em Lancmam, 2004, p. 

67) “a busca da interdisciplinaridade pressupõe que haja respeito mutuo 

entre as disciplinas e que haja um reconhecimento da especificidade de cada 

uma”. Assim a formação acadêmica em saúde volta-se para atender as reais 

demandas da população imputando a instituição de ensino sua 

responsabilidade de contrapartida social de maneira qualificada. 
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Papel do trabalhador da saúde como agente transformador  

 

Para os trabalhadores da saúde forma(ta)dos tecnologicamente no 

panorama apresentado anteriormente, a relação com o Sistema Único de 

Saúde estabelece-se como um conjunto de diretrizes do qual se deve ter 

conhecimento para garantir empregabilidade no contexto da saúde pública. 

Quando então, encontram-se inseridos, vêem-se em conflito com o que é 

preconizado “no papel” e a realidade desafiadora no processo de trabalho 

(Cruz & Silva, 2012).   

Abarcando este motivo, faz-se necessário também que o trabalhador 

da saúde discirna seu papel no cenário do Sistema Único de Saúde. Propõe-

se a superação do desenvolvimento de suas competências no ciclo “bio” e 

“psi” para então avançar a um  ciclo “social”.  Retomando o mote inicial do 

SUS pautado nos movimentos sociais. Que em 1986 convergem para um 

movimento amplo do qual, vários coletivos participaram, evidenciando a 

intenção de alterar a forma que as políticas públicas de saúde eram  

realizadas. Desta forma, a construção do SUS foi baseada na intensa luta 

entre forças na resistência  ao  governo  militar  e  na  luta  pelo  direito  da 

população e no dever do Estado de garantir a saúde (Cunha, 2009). A partir 

desse contexto a saúde no Brasil assume o pressuposto de garantia da vida 

bem como alude à complexidade,  

 
[...] colocando-se como um bem econômico não restrito ao mercado, 

como forma de vida da sociedade, e direito que se afirma enquanto 

política, com as dimensões de garantias de acesso universal, qualidade, 

hierarquização, conforme estabelece a Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. O 

reconhecimento da saúde como bem-estar, satisfação, bem  coletivo  e 

direito, configura um paradigma civilizatório da humanidade, construído 

num processo de embates de concepções e de pressões dos movimentos 

sociais por estabelecerem uma ruptura com as desigualdades e as 

iniqüidades das relações sociais, numa perspectiva emancipatória, 

levando-se em conta, evidentemente, as diferentes culturas e formas de 

cuidado do ser humano. O direito à saúde implica o reconhecimento de 

que todas as cidadãs e todos os cidadãos, sem exceção, têm as garantias 

universais da saúde (Brasil, 2006, p. 18). 

 

É urgente a reflexão e proposições de ações que objetivem varrer as 

reminiscências do paradigma curativista e assistencialista de saúde, em que 

o trabalhador entende seu trabalho como uma prestação de favor e não 

como ação ética de promoção de cidadania. Posto que no Brasil, saúde é um 

direito de todos e dever do Estado (Brasil, 1988). 

A VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, garante que “saúde 

era, para além das variáveis (emprego, lazer, educação, posse de terra, 

saneamento, serviços de saúde, habitação, transporte, segurança) 
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determinada em última análise pela forma como se organiza a produção e 

dentro dela a organização social” (Da Ros, 2013a, para. 5).  

Retomando a discussão do trabalhador da saúde que pode assumir 

seu papel como agente do Estado (manutenção da ordem e controle dos 

corpos) ou agente de transformações (mudanças atitudinais) passa-se a 

argüir as motivações que permeiam o ser profissional da saúde, 

considerando-se que as sobreposições de poder também podem atravessar 

as mais nobres e humanitárias motivações (Freire, 1982). Entretanto, de que 

poder refere-se aqui? O poder de deter um saber qualificado sobre a 

manutenção da vida e com isso a consecução de prestígio social? Ou o 

poder relacionado ao acesso à vida das pessoas? Talvez a conservação de 

corpos manipuláveis? É o saber-saúde uma ferramenta de trabalho, para 

prestação de serviço ou um escudo socioantropológico?  

Desta feita, nenhuma categoria profissional de saúde se exime de 

ajustes em suas metodologias e práticas, haja vista que o contexto saúde é 

dinâmico como a vida, e o processo de trabalho em saúde modifica o 

próprio trabalhador (Mehry, 1998).  

 A partir da contribuição de Freire (1982) entende-se que a mudança 

inicia-se pela percepção da realidade em que o trabalhador (neste caso da 

saúde) atua. E a partir desse reconhecimento fomenta-se o processo de 

trabalho. Sob tal ótica reconhece-se o equívoco das forças dominantes em 

investir majoritariamente em mudanças estruturais sem preconizar a 

mudança na percepção, que por sua vez inverte a lógica cristalizada que 

cumpre o papel de preservar a ordem estabelecida. Um evento cotidiano que 

reflete essa problemática é o processo de trabalho voltado para a 

consecução estatística, através de protocolos e relatórios para alimentar o 

“sistema”. Este aspecto exige um manejo muito cuidadoso, pois, a 

epidemiologia e o controle sanitário têm sua legitimidade e função orgânica 

preconizados pelo SUS para o planejamento das ações e avaliações dos 

indicadores de saúde. Entretanto, na realidade dos serviços podem funcionar 

como instrumentos de registro de produção dos trabalhadores, avaliando a 

quantidade de atividades realizadas, onde a qualidade da prestação de 

cuidados pode ser negligenciada (Cruz & Silva, 2012). Burocratizando a 

relação entre os atores da saúde, retardando o processo da mudança.  

A Reforma Sanitária, segundo Correia (2013, para.2) “teve como 

eixo o posicionamento contrário à saúde como mercadoria e fonte de 

lucros”. No entanto, observou-se que mesmo com a aprovação do SUS,  

 
“foi trilhado um caminho inverso, com forte apoio estatal, em vez da 

estatização da saúde houve um processo de privatização progresssiva e 

incentivos para o crescimento do livre mercado da saúde. Contexto em 

que o Estado tem se colocado, cada vez mais, a serviço dos interesses do 

capital” (Correia, 2013, para.4) 
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Na perspectiva de criar novos sujeitos políticos na saúde, a matriz 

teórica da educação popular em saúde surge dialeticamente considerando 

como ponto de partida o próprio repertório de vida de cada sujeito. Desta 

forma, corroborando para que a população compreenda as causas das 

doenças e se organize para superá-las de acordo com seu contexto, ou seja, 

a educação popular em saúde contrapõe-se ao entendimento, de manutenção 

da ordem, de que seja uma estratégia restrita a função de gerar aderência 

dos usuários às praticas higiênicas e recomendações médicas (Gomes & 

Merhy, 2011). O papel do trabalhador nesse processo perpassa pelo 

acolhimento das queixas isento do crivo dos julgamentos morais e escuta 

qualificada das falas do usuário, com vistas à compreensão de como atua o 

saber popular. Essa prática orienta a promoção da saúde com base nas 

relações de solidariedade que se estabelece entre os atores da saúde 

desenvolvendo e mobilizando sistematicamente recursos emocionais, 

materiais e informativos a partir de relações domésticas ampliando-se para 

grupos sociais maiores compondo uma rede de apoio social (Gomes & 

Merhy, 2011). 

Para viabilizar essa mudança de paradigma o papel de agente 

transformador não deve restringir-se a uma espécie de “especialidade” nos 

serviços de saúde. Trata-se de fomentar-se uma cultura de produção de vida 

que capilarizar-se-á a partir da incorporação desse ideário na formação 

acadêmica, continuada e da gestão dos serviços ao passo que garanta-se o 

fortalecimento de vínculos empregatícios e melhoramento das tecnologias-

duras pela via da ampliação do financiamento destinado a saúde. 

Estas mudanças para se efetivarem necessitam de esforços conjuntos 

dos atores envolvidos (usuários-trabalhadores-gestores). Mudanças que 

busquem o fortalecimento da capacidade de cada pessoa gerir a própria 

vida. Que a capacidade de produção de vida seja produzida pela 

possibilidade que cada ser humano tem de auto-gestão, de tomar decisões a 

respeito de sua própria vida e do prórpio corpo. 

Neste sentido a gestão dos serviços precisa caminhar junto com 

sujeitos reais, sujeitos em ato. Ao invés de buscar impor situações, modos 

de trabalhar, de modificar situações, de transformá-las, seria mais 

interessante, como nos ensinou Guattari, engendra-las, potencializá-las 

(Guattari & Rolnik, 2005). Trata-se de construir formas de lidar com o 

trabalhador de saúde e com o usuário mais transversalmente, que inclua 

novos atores em cada uma das cenas já colocadas. Que possam ser 

inventadas, a partir de cada experiência de vida (ou de cada vida) novas 

formas de produzir saúde de maneira não padronizada, de cuidados que não 

sigam a linha de montagem fordista. Assim poderemos a seis mãos 

(usuários-gestores-profissionais) poder afirmar que para buscar a saúde é 

preciso estar caminhando, pois é caminhando que se faz o caminho. 
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Considerações acerca dos desafios 

 

Faz-se necessário que o processo de formação-aprendizagem e 

educação continuada em saúde seja fomentado por competências 

metodológicas e valores humanos que admitam o homem em todas as 

possibilidades e devires. Segundo Campos (2005), poucas coisas são tão 

inquietantes quanto certificar-se da própria humanidade. 

A relação de poder historicamente imbricada na relação entre 

profissional de saúde e usuário é o sustentáculo da política do corpo do 

outro, que emerge da lógica do saber acadêmico em saúde como algo 

hegemonicamente superior ao conhecimento que o individuo tem de si 

mesmo, do conhecimento tradicional e popular. De modo a tacitamente 

destacar o usuário do seu processo saúde-doença. 

As tecnologias sociais poderiam contribuir no processo de formação 

como aporte para atenção primária em saúde e como base para atuação em 

outros níveis de complexidade da atenção, pois como foi citado, o que está 

sendo questionado são as concepções de saúde e nesta perspectiva ações 

seriam voltadas aos empoderamento, emancipação e contra a 

mercantilização da vida. 

Nesta perspectiva, surge a necessidade da atuação do trabalhador de 

saúde agente de transformação social, pois atingirá o cerne do processo de 

adoecimento que está relacionado aos meios de produção e aos modos de 

vidas incitados, como o individualismo, competitividade, não solidariedade, 

falta de perspectivas de futuro (Da Ros, 2013b). 

É preciso que os atores envolvidos reúnam forças para agirem em 

conjunto, no sentido de favorecer ações que possam potencializar a vida, 

que produzam saúde, não como mercadoria, mas como um modo de vida 

que alegra, que revigora e esteja aberta a criação de sí e do mundo. Uma 

produção de saúde que seja inventiva e não impositiva. 

Desta forma é sumariamente relevante ao trabalhador da saúde 

refletir e inferir sobre que ser humano é esse que está diante de si nas ruas, 

no consultório, e diante dos próprios olhos no espelho. 
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A gestação é um evento físico, psíquico, social e cultural que 

representa uma transformação multidimensional na vida de um casal 

grávido, já que resulta em variadas e diferentes modificações 

biopsicossociais, sobretudo na vida da mulher, implicando na necessidade 

de se oferecer a ela um cuidado especial durante esse importante 

acontecimento (Silva, Santos, Pestana, Bernardi & Erdman, 2013; Souza, 

2009), Segundo Rezende & Souza (2012), a gestação é um momento onde 

ocorrem grandes mudanças e cada mulher vai lidar com essas mudanças de 

um modo próprio.  

Tais mudanças definem a gravidez como um período especial e 

delicado, determinado por mudanças que podem influenciar a qualidade de 

vida dessa mulher (Fernandes & Narch, 2007) e podem gerar medos, 

dúvidas, angústias e fantasias (Ximenes Neto, Leite, Fuly, Cunha, 

Clemente, Dias & Pontes, 2008), que vão requerer, além do apoio dos 

familiares e amigos, um permanente acompanhamento por parte dos 

profissionais de saúde que assistem a gestante (Rezende & Souza, 2012). 

Com relação aos profissionais de saúde e os cuidados oferecidos por 

estes, cabe destacar que o pré-natal é o acompanhamento do 

desenvolvimento gestacional com atenção à saúde da mulher e do seu bebê 

desde a gestação até a hora do parto. Esse acompanhamento inclui a 

promoção da saúde, assim como o diagnóstico e o tratamento dos problemas 

que podem surgir durante este período. Dessa forma, a adesão das mulheres 
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ao pré-natal, fator essencial para redução dos elevados índices de 

mortalidade materna e perinatal, está relacionada com a qualidade da 

assistência prestada, tanto pela instituição quanto pelos profissionais de 

saúde (Silva et al, 2013).  

No âmbito da atenção primária à saúde, o adequado 

acompanhamento pré-natal é considerado como uma das principais ações de 

promoção de saúde da gestante e do bebê e de prevenção de eventos 

adversos durante a gestação (Vettore, Dias, Vettore & Leal, 2013). Para as 

políticas publicas nacionais, o principal objetivo da atenção ao pré-natal é 

acolher a mulher desde o início de sua gravidez (Ximenes Neto et al, 2008; 

Souza, 2009), oferecendo a ela assistência em saúde adequada para garantir 

uma gestação com a maior qualidade possível dentro das condições clinicas 

gestacionais de cada mulher. 

Dessa forma, as ações de saúde durante o atendimento pré-natal 

devem ser estendidas a toda população de gestantes, assegurando a 

avaliação, o atendimento e a continuidade no acompanhamento da gestante. 

Assim, o pré-natal tem como objetivos prevenir, identificar e/ou corrigir 

intercorrências materno-fetais, bem como orientar a gestante no que se 

refere à gravidez, parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido 

(Ximenes Neto et al, 2008; Souza, 2009). 

Na maioria dos casos a gravidez transcorre sem complicações. 

Porém, cerca de 10% a 20% das gestações pode ter no seu curso problemas 

relativamente graves, as chamadas gestações de alto risco. Para promover os 

cuidados de saúde necessários, tanto para a mãe quanto para o feto, é 

importante identificar as gestantes de risco e proporcionar a elas 

atendimento distinto nos diversos graus de necessidades requeridas, 

possibilitando, assim, a prevenção de complicações que determinam maior 

morbidade e mortalidade materna e perinatal. (Ximenes Neto et al, 2008). 

A denominação “gestação de alto risco” é bastante ampla e diz 

respeito a todas as situações que podem interferir no curso normal de uma 

gestação, tanto nos aspectos relativos à saúde materna quanto à fetal 

(Guazzelli & Abrahão, 2007). Segundo Ximenes Neto (2008), considera-se 

gravidez de “baixo risco” quando não é necessário aplicar intervenções de 

maior complexidade e cujas morbidades e mortalidade materna e perinatal 

são menores do que as da população geral. Ao contrário, a gravidez é 

definida como de “alto risco” quando são identificados fatores associados 

com um pior prognóstico materno e perinatal, passando a exigir avaliações 

mais frequentes e de maior complexidade. 

Considera-se que as síndromes hipertensivas são a causa mais 

frequente de risco gestacional que causa morte materna em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Vettore, Dias, Domingues, Vettore & 

Leal, 2011; Herculano, 2010). Podem causar várias complicações 

congênitas, como encefalopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca, 
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comprometimento da função renal, hemorragia retiniana, coagulopatias e a 

associação com pré-eclâmpsia.  

A pré-eclâmpsia é uma condição específica do período gestacional 

caracterizada por hipertensão arterial e proteinúria (perda de proteína pela 

urina), sendo associada ao comprometimento de órgãos de diversos sistemas 

(vascular, hepático, renal e cerebral) (Cavalli, Sandrim, Santos & Duarte, 

2009; Herculano, 2010). A fisiopatologia da pré-eclâmpsia ainda é 

desconhecida, embora esteja relacionada à isquemia da placenta, não há 

nenhum teste para predição que seja amplamente aceito e utilizado. A 

identificação do risco baseia-se em critérios clínicos e 

dopplervelocimétricos. Cabe destacar a importância desta predição, pois o 

início da doença é assintomático e, caso não seja tratada, pode evoluir para 

formas mais graves, especialmente se o surgimento for precoce. (Herculano, 

2010) 

A ocorrência da pré-eclâmpsia se dá a partir do segundo trimestre da 

gestação (entre a 18ª e 20ª semana), em que alguns fatores de risco podem 

aumentar a probabilidade do quadro, tais como hipertensão e diabetes 

mellitus pré-existentes, obesidade e etnia. Atualmente, busca-se maior 

aprofundamento acerca dos marcadores bioquímicos utilizados como 

parâmetro para a identificação do risco, pois várias gestantes que, 

teoricamente, não estariam incluídas nos critérios mencionados, 

desenvolvem a pré-eclâmpsia (Herculano, 2010). 

Considera-se que as complicações podem explicar a alta incidência 

de morbimortalidade fetal e materna, já que a pré-eclâmpsia pode evoluir 

para quadros mais graves, como por exemplo, a síndrome de HELP 

(Hemolysis, Elevated liver enzimes and Low Plateled), o AVC (acidente 

vascular cerebral) e a eclampsia, com todas as formas graves da doença que 

resultam em risco de vida para a mãe e para o feto. A eclampsia é a 

manifestação convulsiva ou comatosa da pré-eclâmpsia, que pode surgir de 

forma isolada ou associada à hipertensão arterial materna já existente (Novo 

& Gianini, 2010; Herculano, 2010). 

Segundo Ministério da Saúde (2009) a mortalidade materna é 

considerada uma das mais graves violações dos direitos humanos por ser 

um problema que poderia ser prevenido em 92% dos casos, assim como 

pela alta frequência de ocorrência, principalmente em países em 

desenvolvimento. No Brasil as taxas de mortalidade materna, ainda que de 

difícil notificação, somaram em 2006 77 óbitos maternos para 100.000 

nascidos vivos. No ano de 2013 para 25.388 óbitos maternos no Brasil, no 

estado do Rio de Janeiro ocorreram 2.891, somando-se as mortes maternas 

de janeiro a junho desse ano. A taxa de óbito materno no Rio de Janeiro é o 

segundo maior da região sudeste, ficando atrás somente de São Paulo com 

5.240 mortes maternas (Brasil, 2013). Ainda que as causas obstétricas 

diretas, decorrente da baixa qualidade da assistência obstétrica prestada, 

correspondam a dois terços dos óbitos maternos no Brasil, as causas 
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indiretas de mortalidade materna também fazem parte destas estatísticas. 

Dentre as causas diretas destaca-se a hipertensão arterial e a hemorragia 

como duas das principais causas de morte materna a nível nacional (Brasil, 

2009). 

É válido destacar que, referente às gestações de alto risco materno, o 

feto também é atingido. Contudo, não são todos os problemas fetais que 

atingem a gestante. (Souza, 2009). Para Tedesco, Parpinelli, Amaral, Surita 

& Cecati (2004), diante de complicações como a pré-eclâmpsia, hipertensão 

arterial materna pré-existente, dentre outras, o feto também fica em 

condição de risco, sujeito a limitação no crescimento intrauterino, 

descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal, morte intrauterina, 

baixo peso ao nascer e prematuridade. 

Dentre as várias medidas aplicadas à saúde individual e coletiva das 

mulheres grávidas e seus bebês destaca-se o exame ultrassonográfico para 

rastreio de risco gestacional que, junto com exames clínico-laboratoriais, 

vacinas, medicações e orientações diversas (Ximenes Neto et al., 2008), são 

realizados durante o acompanhamento gestacional a fim de identificar riscos 

gestacionais que impeçam a garantia de uma gravidez saudável. Em geral, a 

ultrassonografia obstétrica, além de determinar características gerais do feto 

e identificar gestações múltiplas, também é capaz de dirimir dúvidas quanto 

à saúde e o bem estar fetal. 

Sendo assim, o exame ultrassonográfico de rastreio de risco 

gestacional, que deve ser realizado entre a 10ª e a 13ª semanas de gravidez, 

permite identificar possíveis intercorrências gestacionais, tanto com o feto 

(risco para malformações congênitas), quanto com a gestante (risco para a 

pré-eclâmpsia), que quando comunicadas precocemente pode ajudar a 

gestante a minimizar sua percepção do problema, na medida em que há 

mais tempo para mãe e familiares prepararem-se emocionalmente para lidar 

com a situação de risco gestacional. 

Para Cunha (2012), quando ocorre a suspeita de um 

comprometimento com o bebê ou mesmo com a mãe, a gravidez pode se 

tornar ainda mais estressante e a gestante pode ter dificuldades de enfrentar 

essa situação, tornando-se mais vulnerável aos riscos físicos e psíquicos 

durante a gestação. Logo, esse preparo para a gestante e sua família, que 

inclui informações com clareza sobre o problema do bebê (Kroeff, Maia & 

Lima, 2000) e sobre possíveis intercorrências clinicas com a mãe, ajuda a 

todos os envolvidos conhecerem antecipadamente um problema que, por 

vezes, não oferece soluções imediatas que possibilite o indivíduo adaptar-se 

à situação (Gomes & Piccinini, 2007).  

Gomes & Piccinini (2007) destacam a importância de se dispensar 

uma maior atenção à comunicação do diagnóstico e, consequentemente, do 

apoio psicológico que envolve tanto a gestante quanto o médico 

ultrassonografista. Nesse contexto, Eizirik, Kapczinski & Bassols (2001) 

afirmam ser de extrema importância o conhecimento por parte desses 
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profissionais dos aspectos emocionais e psicológicos inerentes à gravidez, 

ao parto e ao puerpério, sendo essas fases de grande interesse e valor para a 

saúde materno-fetal e para o desenvolvimento das relações familiares. 

Sendo assim, cabe aos profissionais de saúde realizar um 

atendimento humanizado com orientação adequada à gestante, ao casal 

grávido e seus familiares. É necessário salientar ainda que, os sinais e 

sintomas psicossomáticos podem ser minimizados à medida que a gestante é 

devidamente informada e orientada sobre os acontecimentos que estará 

sujeita devido a gravidez de risco, sendo o apoio psicológico e afetivos 

fatores que trarão ganhos significativos para todos os envolvidos naquele 

contexto (Rezende & Souza, 2012)  

Considerando o exposto, serão apresentados resultados de estudo 

realizado junto ao Setor de Medicina Fetal da Maternidade-Escola da UFRJ 

(ME/UFRJ), que teve como objetivo investigar os aspectos relacionais 

presentes na comunicação médico-paciente em situação de Exame de 

Rastreio para Risco Gestacional (ERRG), como parte de um Programa de 

Rastreio de Primeiro Trimestre da ME/UFRJ onde participam gestantes que 

iniciam o pré-natal na instituição. 

O Programa de Rastreio de Primeiro Trimestre, que tem como 

objetivo verificar riscos para malformação fetal e pré-eclâmpsia, segue um 

protocolo de projeto de pesquisa com caráter multiprofissional (medicina, 

psicologia, enfermagem) que conta com fomento da FAPERJ. 

Primeiramente, as gestantes passam por uma entrevista médica para avaliar 

marcadores biofísicos (índice de massa corporal e pressão arterial média) e 

história obstétrica materna, seguido de exame de ultrassonografia para 

verificar os parâmetros gestacionais (da mãe e do feto) com posterior 

realização de exames laboratoriais para medidas de dosagens bioquímicas a 

serem relacionadas aos resultados da ultrassonografia. Para tanto, elas são 

convidadas a participar do projeto de pesquisa, quando assinam um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e após são comunicadas sobre os 

exames a cumprir. 

O estudo que será apresentado nesse capitulo faz parte desse 

Programa, sendo um dos projetos de pesquisa que o compõem. A pesquisa 

segue delineamento descritivo com caráter quali-quantitativo e foi realizada 

com 41 mulheres grávidas com média de idade de 29 anos que estavam 

entre a 11ª e 13ª semanas e 6 dias de gestação. Sinais de ansiedade e 

estresse foram investigados em todas as gestantes através do Inventário 

BAI, da Escala BECK, que avalia sinais e sintomas de ansiedade, e pelo 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL), que avalia 

sintomas de stress divididos em psicológicos e físicos e classificados em 

quatro fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. Após essa 

avaliação psicológica, as gestantes foram entrevistadas com base em um 

roteiro de entrevista semi-estruturada para analisar sua percepção sobre a 

comunicação médica acerca do ERRG.  
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 Como caracterização geral das gestantes participantes, do total de 

41 mulheres a maioria era solteira (n=23) e trabalhava fora (n=31). E, ainda 

que a amostra seja considerada pequena, pode-se observar que a maioria 

(n=27) não havia planejado sua gravidez, o que significa um dado 

importante na evolução da gestação destas mulheres, que pode implicar em 

dificuldades na formação do vinculo inicial entre a mãe e o bebê, tão 

importante para o desenvolvimento infantil (Bowlby, 1984/2002). 

Ainda, Vasconcelos (2009) afirma que a gravidez não intencional é 

permeada de sentimentos ambivalentes ou até mesmo negativos, sobretudo 

no período inicial, já que, paulatinamente, os sentimentos positivos tendem 

a aparecer a partir da busca por suporte psicossocial. Cabe ressaltar que, as 

gestantes desse estudo encontravam-se justamente nesse momento inicial e 

a maioria absoluta contava com suporte psicossocial na figura do 

companheiro e/ou de familiares. 

 No que se refere à avaliação psicológica dessas mulheres, grande 

parte apresentou sinais de ansiedade mínima a leve (n=27), ainda que sete 

delas tenham apresentado sinais severos de ansiedade. Considera-se que a 

ansiedade é um estado natural do ser humano que o deixa em uma condição 

de prontidão para responder às exigências da vida. No entanto, a ansiedade 

pode ser potencializada quando ocorrem situações estressantes ou muito 

diferentes do que habitualmente se vivencia. Sendo assim, na gravidez é 

comum a mulher vivenciar um estado natural de ansiedade por ser um 

período que inclui mudanças importantes na sua qualidade de vida 

(Fernandes & Narch, 2007), assim como a vivência de medos e angústias 

peculiares a esse momento. 

No entanto, foi observado no estudo que 14 gestantes apresentavam 

sinais moderados a severos de ansiedade, o que merece atenção por parte 

dos profissionais de saúde, sobretudo quando são analisados os dados de 

estresse pelo ISSL. Na avaliação do estresse, a maior parte delas (n=32) 

apresentou predomínio de sintomas psicológicos, com sinais em fase de 

resistência a quase-exaustão, Isso significa que essas mulheres em fase de 

resistência podem estar com acúmulo de estresse por tempo prolongado. 

Contudo, nesse estágio o organismo inconscientemente ainda é capaz de 

resistir e restabelecer o equilíbrio interior (homeostase). Já a fase de quase-

exaustão pode representar que a resistência física e emocional do organismo 

está no seu limite de controle, alternando em momentos de funcionamento 

normal com momentos de total desconforto. Em ambas as fases estão 

presente a produção do hormônio cortisol, que quando produzido em grande 

quantidade tem efeito negativo por destruir as defesas imunológicas do 

organismo e favorecer o aparecimento de doenças físicas e psicológicas. 

Diante do exposto, deve-se enfatizar a importância do papel do profissional 

de saúde no atendimento a essas mulheres. 

As entrevistas foram realizadas após a entrevista médica inicial, em 

que a gestante era comunicada pelo médico obstetra sobre o ERRG que iria 
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realizar em seguida, e as informações obtidas foram processadas a partir da 

análise de conteúdo. No que se refere ao conhecimento sobre o atendimento 

pré-natal, foi observado que menos da metade (n=19) sabia fornecer 

informações gerais sobre as orientações e exames a serem realizados 

durante o período pré-natal.  

Com relação ao ERRG, 11 gestantes não sabiam o que era o exame, 

ainda que 20 mulheres tenham declarado que não tinham duvidas. Quando 

confrontadas com o fato de terem sido comunicadas pelo médico sobre o 

que era o ERRG, 28 responderam sobre o exame enfatizando apenas os 

aspectos relacionados aos riscos fetais. Possivelmente tal dado pode ser 

justificado pelo fato de que a comunicação médica foi insuficiente para 

informar de maneira completa sobre o ERRG, ou mesmo pelo fato de que a 

relação médico-paciente estabelecida na consulta de entrevista médica 

inicial não facilitou que aquelas mulheres se esclarecessem sobre o exame a 

ser realizado. 

Considerando que as gestantes do estudo estavam no 1º trimestre 

gestacional, ou seja, bem no inicio do pré-natal e poderiam estar realizando 

pela primeira vez a ultrassonografia, foi comum encontrar relatos em que as 

gestantes se declaravam ansiosas para ver a “carinha” de seus bebês. Uma 

justificativa para esse dado pode se sustentar no fato de que as gestantes 

constroem a crença de que o exame de ultrassonografia seria 

exclusivamente para “ver” o bebê, já que atualmente esse exame se tornou 

um evento social para o casal grávido e toda família, em que o bebê 

representa o personagem principal de um grande espetáculo (Chazan, 2007).  

Nesse sentido, Vasconcelos (2009) e Santana (2011) ressaltam a 

importância da ultrassonografia para o início da formação do vínculo mãe-

filho, onde as gestantes e seus acompanhantes, além de observar algumas 

características físicas e o estado de saúde do bebê, podem se deparar com o 

filho real, concretizando a gravidez e contribuindo para desmistificar 

possíveis fantasias e medos. No entanto, na Maternidade-Escola o exame 

muitas vezes é realizado de modo bastante objetivo devido à grande 

demanda do ambulatório e ao contexto de ensino-aprendizagem da 

instituição, podendo os profissionais de saúde não estar sensíveis à 

importância do mesmo para a formação do vínculo mãe-bebê.  

Por outro lado, Souza (2009) relata que durante a gravidez é comum 

a mulher pensar frequentemente na possibilidade de perder o bebê ou dele 

nascer prematuramente, o que significa para a mulher a perda de uma parte 

de si mesma e a diminuição de sua feminilidade. Apesar de ser comum esse 

tipo de preocupação, a mulher grávida pode também experimentar 

esperança quanto ao desfecho da gestação (Souza, 2009). O mesmo pode 

ser observado no presente estudo, já que grande parte das gestantes (n=28) 

relatou ter expectativas positivas frente aos resultados do exame, 

acompanhadas de sentimentos também positivos (n=18), negativos (n=9) e 

possivelmente ambivalentes, como é próprio da vivência de uma situação 
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em que a mulher está diante da possibilidade real ou não de seu filho ter um 

problema. 

 

Conclusões 

 

A gravidez é um período de grande vulnerabilidade física e psíquica 

para a mulher, sobretudo quando ela é submetida a exames pré-natais que 

podem resultar em diagnóstico de risco gestacional. De acordo com o que 

foi discutido nesse capitulo, um risco gestacional como a pré-eclâmpsia é 

uma condição específica com sérias complicações que resultam em alta 

incidência de morbimortalidade fetal e materna (Novo & Gianini, 2007). 

Dessa forma, é importante o Exame de Rastreio de Risco Gestacional 

(ERRG), o qual pode fornecer indicadores de risco materno e fetal que 

podem ser monitorados, minimizados ou mesmo prevenidos ao longo da 

gestação a fim de garantir uma gravidez e nascimento com a mínima 

garantia de qualidade de vida para a tríade mãe-bebê-família. 

No Programa de Rastreio de Primeiro Trimestre da ME/UFRJ, a 

gestante é comunicada pela equipe médica sobre os diferentes 

procedimentos para os quais ela será submetida na sua admissão. No 

entanto, foi observado que parte dessas mulheres não sabia relatar o que era 

o ERRG e a maioria quando sabia, relatava informações incompletas, o que 

sugere que a comunicação médica não estava sendo suficiente. Isto pode 

acentuar os sinais de ansiedade presentes em toda a amostra, sobretudo 

daquelas mulheres que apresentaram ansiedade em nível moderado a 

severo, assim como a presença de estresse em grande parte das gestantes, 

com predomínio de sintomas psicológicos. 

No entanto, apesar da amostra estar predominantemente estressada, 

ansiosa e ter conhecimento parcial sobre o EERG (com ênfase aos riscos 

fetais), paradoxalmente as gestantes relataram vivenciar sentimentos e 

expectativas positivas relacionados ao exame. Possivelmente, tais resultados 

podem ter tido influência da percepção do suporte familiar, pois a maioria 

contava com ajuda do companheiro, mãe e/ou amiga, ou mesmo para 

algumas, pode ter feito diferença um histórico de gestações anteriores. A 

construção das expectativas e elaboração de sentimentos positivos, mesmo 

diante da possibilidade de ser diagnosticado um problema com a sua 

gravidez, pode também estar relacionados à confiança que elas depositavam 

nos profissionais e na instituição, já que se tratava de uma maternidade de 

referência para gestação de risco.  

Em geral, observa-se insatisfação das mulheres grávidas acerca do 

atendimento recebido em maternidades (Ognibeni, 2009; Rocha, 2004). Ao 

contrário, em geral as usuárias da Maternidade-Escola relatam um bom 

acolhimento por parte da equipe multiprofissional, o que também ficou 

evidenciado nos relatos das gestantes desse estudo. Nas entrevistas, ainda 

que o foco tenha sido a percepção da comunicação médica, as próprias 
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gestantes aproveitavam para registrar sua satisfação com o tratamento 

recebido na instituição, comparado a experiências anteriores em outros 

locais (hospitais ou postos de saúde). 

Assim, é importante considerar que a humanização deve estar 

voltada não apenas ao momento do parto, mas sim para os momentos de 

acompanhamento pré-natal e no puerpério (Santana, 2011; Souza, 2009). 

Nesse contexto, a comunicação deve ser considerada um aspecto central da 

humanização quando se deve estar atento à adequação da linguagem para o 

público atendido. Conclui-se que, como observado no presente estudo, é 

necessário buscar maior aproximação da linguagem técnica com a coloquial 

a fim de que os termos técnicos, assim como os procedimentos a serem 

realizados sejam de domínio tanto do médico como do paciente, já que a 

falta de compreensão do seu processo de saúde pode acentuar uma possível 

ansiedade já presente anteriormente, como no caso das gestantes deste 

estudo. 

Por fim cabe ressaltar que, diante da inquestionável importância do 

exame de rastreio para risco gestacional como um recurso essencial ao 

atendimento pré-natal, a adequada comunicação médica é fundamental para 

o estabelecimento de uma relação segura entre a gestante e os profissionais 

de saúde, sobretudo frente à uma condição de vulnerabilidade como a 

gestação de risco. Dessa forma, é primordial a valorização por parte desses 

profissionais das questões psicológicas que são intrínsecas ao período 

gestacional e que se potencializam na presença de situações de incertezas. 
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A Política Nacional de Humanização (PNH) foi elaborada pelo 

Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de promover um movimento de 

qualificação do Sistema Único de Saúde, por meio da construção de uma 

nova cultura de atendimento nessa área. A PNH propõe uma reorientação da 

atenção e da gestão da saúde, que pode ser traduzida em um atendimento de 

maior qualidade, unindo os avanços tecnológicos com o acolhimento, 

melhorando os ambientes de cuidado e as condições de trabalho dos 

profissionais de saúde. O atendimento humanizado se estabelece, dessa 

maneira, a partir da valorização dos diferentes sujeitos implicados nesse 

processo e da conjugação entre a tecnologia e os fatores subjetivos e 

relacionais (Brasil, 2000, 2004; Ferreira, 2005). 

A Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso 

– Método Canguru, lançada pelo MS, por meio da portaria nº. 693, de 5 de 

julho de 2000, surgiu como uma tentativa de mudar a postura na abordagem 

perinatal com a humanização da assistência prestada. A qualificação do 

atendimento neonatal é pensada a partir de uma adaptação técnica e 

atitudinal do profissional de saúde, buscando-se atender de forma 

equilibrada as necessidades biológicas, ambientais e familiares do recém-

nascido (RN). Dessa forma, os objetivos pretendidos pela Atenção 

Humanizada ao Recém Nascido de Baixo Peso – Método Canguru 

(AHRNBP-MC) são, dentre outros, promover um maior apego entre mãe e 

filho, incentivar o aleitamento materno, e fomentar melhor desenvolvimento 

e segurança da criança (Brasil, 2000).   

Com os significativos avanços em Neonatologia, a instalação de 

modernas unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), a qualificação de 

recursos humanos e a especialização tecnológica, garantiu-se a 

sobrevivência de crianças cada vez menores. Contudo, as próprias 

condições adversas do ambiente da UTIN, como o excesso de estimulação 

sensorial e de manipulação, a submissão a procedimentos invasivos e 

dolorosos, e a restrição de contato com a mãe, podem ser fonte geradora de 

transtornos para o desenvolvimento do RN (Costa & Monticelli, 2005; 

Henning, Gomes & Gianini, 2006; Rugolo, 2005). Neste contexto, a 

AHRNBP-MC, enquanto diretriz política, objetiva a qualificação do 
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cuidado neonatal propondo a elevação do padrão técnico do atendimento 

conjugado à assistência integral ao bebê e sua família, por meio do 

aprimoramento tecnológico e de uma assistência sensível e individualizada 

(Brasil, 2002; Kernkraut & Andreoli, 2008; Lamy, 2006; Lamy et al., 

2005;).  

Partindo-se da premissa que o profissional desempenha papel 

fundamental no processo de humanização da assistência em saúde, torna-se 

relevante refletir sobre suas concepções, sua participação ativa no cuidado 

ao bebê e sobre o seu contexto de trabalho. Sendo assim, este capítulo 

discutirá alguns dados de pesquisa de mestrado sobre concepções e práticas 

de humanização de profissionais de saúde, que atuavam em três unidades 

neonatais de hospitais públicos da Região Metropolitana da Grande Vitória, 

ES (Roseiro, 2010). Mais detalhadamente, descreveremos suas concepções 

de humanização, sentimentos e relações interpessoais de seu cotidiano.   

A amostra do estudo foi composta por 29 profissionais de saúde, 

incluindo 3 médicos, 3 enfermeiras, 3 fonoaudiólogas, 3 fisioterapeutas, 2 

psicólogas, e 15 técnicas de enfermagem, os quais responderam um roteiro 

de entrevista semi-estruturado. Os dados coletados foram transcritos 

literalmente e submetidos à análise lexical por meio do software ALCESTE, 

o qual efetua cálculos sobre a coocorrência de palavras num conjunto de 

texto (Camargo, 2005). Ainda, o programa permite efetuar uma primeira 

classificação estatística de enunciados simples do corpus (conjunto de 

texto), por meio da distribuição de palavras, apreendendo as que lhe são 

mais características (Cortez, 2006). Em conjunto com a análise do Alceste 

foi realizada análise de conteúdo (Bardin, 2004) dos relatos, como forma 

complementar de tratamento dos dados, buscando realizar uma análise mais 

compreensiva e abrangente dos significados do discurso (Nascimento & 

Menandro, 2006) a partir do mapeamento inicial do corpus realizado pelo 

software. 

A partir das entrevistas dos profissionais de saúde, o software 

Alceste gerou 5 classes. A classe 1 foi denominada Humanização, com 

respostas relacionadas à concepção de humanização, o que os profissionais 

ouviram falar e pensavam sobre o tema. A classe 3, Sentimentos em Relação 

ao Trabalho, contemplava as respostas relacionadas ao que o profissional 

sentia em relação ao bebê e ao seu ambiente de trabalho. A classe 5, 

denominada Participação da Família, apresentava conteúdos relacionados à 

presença e participação do grupo familiar nos cuidados ao bebê.  

Essas três classes foram reunidas no bloco denominado “Relacional” 

e apresentaram conteúdos mais próximos entre si, tratando dos valores e 

sentimentos dos profissionais em relação à humanização, sua relação com o 

bebê e com seu trabalho. Na segunda divisão do bloco Relacional, 

permaneceram juntas as classes Humanização e Sentimentos em Relação ao 

Trabalho, o que indicou uma forte relação entre as duas. Tal organização 
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indicou uma estreita ligação entre as concepções de humanização e os 

sentimentos da equipe em relação ao bebê e à profissão.  

A classe 2 foi nomeada Estimulação Oral e tratava das práticas de 

estímulo à sucção, incentivo ao aleitamento materno e técnicas de 

estimulação oral, como a sucção não nutritiva, dedo de luva, massagem, 

entre outras. A classe 4, Cuidados com o Ambiente Sensorial, descrevia as 

ações no sentido de melhorar o ambiente da UTIN, destacando aspectos 

relacionados ao excesso de luminosidade, ruídos e manipulação do bebê, 

além das práticas no sentido de diminuir sua dor e estresse. Essa 

composição de classes agrupadas no bloco denominado “Técnico” indicou 

uma estreita relação, e ambas abordavam questões mais formais da 

assistência ao bebê como o cuidado-padrão e o saber técnico dos 

profissionais que atendem ao RN internado em UTIN. Trata-se mais da 

rotina e da técnica, como, por exemplo, a estimulação oral, sucção, 

adequação da luminosidade e ruído, cuidado com a manipulação, manter 

temperatura ou amenizar a dor. 

Verificou-se que nas concepções de humanização dos participantes 

houve uma prevalência dos aspectos relacionais, o que vai ao encontro da 

proposta da política ministerial a qual prevê uma mudança no modelo de 

atendimento em saúde, com a melhoria na atenção aos usuários e nas 

relações estabelecidas entre paciente e equipe (Brasil, 2002, 2004). Dessa 

forma, entendendo a humanização como elemento oposto ao modelo 

médico-tecnicista, os entrevistados destacaram a valorização das relações 

interpessoais, os elementos altruístas do cuidado ao bebê e sua família, bem 

como a consideração do outro como sujeito, aproximando-se dos princípios 

norteadores da PNH. 

Os profissionais entendem o conceito de humanização como 

decorrente de uma reconfiguração da relação paciente-profissional, isto é, 

fundamentando o atendimento humanizado na qualidade das relações 

interpessoais estabelecidas entre profissional-bebê e profissional-família. 

Esses princípios, pautados nos valores de solidariedade e alteridade, são 

considerados importantes na produção de mudanças na cultura assistencial 

(Alves, Deslandes & Mitre, 2009; Brasil, 2002, 2005).  Resultados 

semelhantes foram encontrados nos estudos de Rolim e Cardoso (2006) e 

Beck et al. (2007), os quais apontam que a assistência humanizada era 

percebida por profissionais de saúde a partir do resgate dos aspectos 

emocionais, do fortalecimento das relações interpessoais e do 

aprimoramento dos sentimentos internos, caracterizando o cuidado integral.  

O entendimento de cuidado humanizado para os profissionais 

encontra-se em oposição a uma assistência mecânica e tecnicista, focadas na 

doença. Como uma proposição diferente, o cuidado humanizado busca um 

tratamento por completo, integral, sobretudo por meio do trabalho em 

equipe. Assim, a humanização envolve compromisso, responsabilidade e a 

consideração do paciente como indivíduo, buscando-se na prestação do 
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serviço promover sua qualidade de vida e seu bem-estar.  Portanto, esses 

profissionais entendem que a assistência deve ser centrada no respeito ao 

outro como sujeito, em uma melhor comunicação e orientação do usuário e 

sua família, sobretudo, no seu acolhimento. 

Em contraposição ao modelo médico-tecnicista de assistência em 

saúde, os entrevistados compreendem a assistência humanizada como 

oposta à perspectiva medicalizante e hospitalocêntrica nos modos de 

assistência ao paciente, aproximando-se novamente da meta almejada pela 

PNH, qual seja, a mudança cultural e histórica na atenção e na gestão da 

saúde (Deslandes, 2006; Martins, 2004). Os profissionais questionam, 

atualmente, o processo de despersonalização institucional que reduz o 

paciente à sua patologia, bem como a sua submissão ao saber médico e a 

primazia dos procedimentos tecnológicos (Silveira, Camargo & Crepaldi, 

2010; Costa, Figueiredo & Shawrich, 2009; Junges et al, 2012).  

Os profissionais também destacaram aspectos da própria assistência, 

tais como atenção, adequação dos procedimentos, correto manuseio e 

manipulação, como algo relacionado à concepção de humanização, 

considerando as especificidades do atendimento em unidade neonatal e do 

paciente em questão. Ainda, a equipe ressaltou os cuidados em relação ao 

conforto e acolhimento do bebê, juntamente com a família, além dos 

cuidados com ambiente sensorial da UTIN, entendido como potencializador 

de sequelas para o desenvolvimento do RN. A humanização também foi 

entendida com base nos aspectos altruístas do cuidado, com ênfase na 

solidariedade e empatia do profissional, além de sua disposição em prestar 

uma assistência diferenciada. O trabalho em equipe também foi apontado 

como um aspecto da humanização, onde os profissionais devem apresentar 

objetivos em comum e atuar de forma interdisciplinar (Goulart & Chiari, 

2010; Oliveira, Lopes, Vieira & Collet, 2006).  

Destacando a oferta de uma assistência integral na unidade neonatal, 

os entrevistados apontaram a presença da família como um aspecto de 

extrema relevância para o cuidado humanizado, o que foi observado na 

associação entre as classes Humanização e Participação da Família. O 

bebê não é visto como um ser isolado, mas pertencente ao seu grupo 

familiar, o qual também deve ser acolhido e assistido no período de 

internação na UTIN, de forma que a família também possa receber e cuidar 

de seu novo membro. Dessa maneira, a humanização da assistência ao RN 

tem como prioridade o acolhimento da família e o seu incentivo para que 

possa participar ativamente nos cuidados com seu bebê.  

Henning, Gomes e Gianini (2006) e Rolim e Cardoso (2006) também 

encontraram em seus estudos uma forte relação entre atenção humanizada 

ao RN enfermo e participação da família, destacando a importância dada 

pelos profissionais à presença e participação dos pais durante a internação 

do bebê.  O acolhimento da família e sua inserção e estímulo na assistência 

direta ao neonato se estabelece por meio de ações de apoio e promoção de 
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condições que efetivamente facilitem um contato mais próximo com seus 

filhos e uma participação mais efetiva nos cuidados.  

Os conteúdos referentes à participação da família basearam-se na 

importância do vínculo familiar, destacando as práticas realizadas pelos 

profissionais de saúde para incentivar a permanência dos pais na UTIN, a 

participação dos mesmos nos cuidados ao bebê e à presença de outras 

pessoas do grupo familiar, como irmãos e avós. No discurso dos 

participantes ficou evidente a consideração concedida ao contato e à 

participação dos pais junto ao bebê. Ações como a ampliação dos horários 

de visita, o incentivo ao aleitamento materno e à posição Canguru, foram 

ressaltadas como formas de aproximar e estimular a inserção do grupo 

familiar na unidade neonatal. O incentivo ao toque e ao colo, além de maior 

contato dos genitores com o bebê, tanto na estimulação quanto no momento 

de trocas de fralda e banho, foram aspectos mencionados pela equipe de 

saúde como importantes estratégias de envolvimento da família na 

assistência ao RN.  

Para os profissionais, a humanização do atendimento também 

implica em estabelecer uma boa relação com a família, para tanto, relatam 

que procuram mantê-la bem informada sobre o estado de seu filho e 

orientada quanto aos vários aspectos do tratamento na unidade neonatal, 

incentivando sua presença e, como destacado, sua participação direta nos 

cuidados. Tais práticas, sobretudo o fornecimento de informações claras aos 

pais e incentivo a sua participação nos cuidados assistenciais também foram 

encontradas nos estudos de Henning et al (2006). Todavia, essas autoras 

apontam que os profissionais apresentaram dificuldades para ouvir a real 

demanda da família em relação ao bebê e, ainda, a reduzida ocorrência de 

respostas dos profissionais que citavam participação das mães nos 

procedimentos. 

A posição canguru, por meio do contato direto pele a pele, 

oportunizando troca de calor, carinho e aconchego, foi considerada pelos 

participantes como uma forma de obter maior aproximação entre o bebê e 

seus pais. Da mesma forma, o aleitamento materno, além da função 

primordial de nutrição do RN, fonte indispensável para ganho de peso e 

futura alta, foi referido como uma forma de aproximar mãe e bebê, 

promovendo a construção de vínculos afetivos entre a díade (Lamy Filho et 

al, 2008; Venâncio & Almeida, 2004).  

Nesta pesquisa, os sentimentos em relação ao trabalho apresentaram-

se de maneira antagônica, por meio de expressões de sensações positivas e 

negativas de forma concomitante e sobrepostas.  Ao mesmo tempo em que 

os profissionais mencionaram uma escolha profissional pela Neonatologia, 

que gera uma satisfação pessoal e um prazer na atividade laboral, 

sinalizaram também as dificuldades vivenciadas no cotidiano de trabalho, 

em um serviço de tratamento intensivo e com precárias condições de 

serviço (trabalho cansativo, desestímulo, carga horária elevada, 
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adoecimento da categoria, problemas de hierarquia, falta de materiais, 

dentre outros).  

O trabalho com o RN foi apontado como um fator positivo, com 

destaque dos profissionais para sua preferência por trabalhar com 

bebês/crianças, relatando “adorar acompanhar seu desenvolvimento” e vê-

los sair da UTIN. Por isso, afirmaram se empenhar para exercer um 

atendimento de qualidade. Houve também relatos de sentimentos de 

impotência em relação ao grave quadro clínico de alguns bebês, comoção 

pela sua condição de nascimento e saúde, e o estado emocional de sua 

família. Uma maior sensibilidade e o senso de responsabilidade pela 

melhora e desenvolvimento dos bebês foram aspectos mencionados como 

geradores de grande tensão psicológica, referindo ainda angústia devido ao 

longo tempo de internação dos pacientes, sua separação da família e 

iminência da morte.  

A falta de políticas de valorização do trabalhador foi referida como 

um fator de grande desestímulo, contribuindo para um processo de 

adoecimento dos profissionais de saúde (Brasil, 2002; Goulart & Chiari, 

2010; Rolim & Cardoso, 2006).  Beck et al. (2007), em pesquisa realizada 

com profissionais de enfermagem, encontraram resultados semelhantes, 

pois, a despeito do grau de satisfação com o ambiente de trabalho, os 

profissionais reclamavam por melhores condições para a assistência ao 

paciente, principalmente no que se refere à falta de materiais para a 

execução do cuidado. Nessa direção, Oliveira et al. (2006) e Ribeiro, 

Zanella e Nogueira (2013) apontam para a importância de se incluir, na 

análise sobre a humanização do atendimento, as relações profissionais e as 

condições do ambiente de trabalho, de modo que a assistência prestada não 

se torne mecanizada e desumana. 

A transformação do cuidado engloba também a conscientização do 

profissional sobre sua realidade, a partir do desenvolvimento de um 

processo crítico perante sua atuação profissional (Goulart & Chiari, 2010; 

Oliveira et al, 2006). Esses estudos reafirmam o papel fundamental que os 

profissionais de saúde assumem no processo de humanização do 

atendimento ao paciente, o que pressupõe a imprescindível realização de 

investimentos nos serviços de saúde, com vistas a proporcionar adequadas 

condições de trabalho, bem como melhorias salariais e de quantitativo de 

recursos humanos.  

 

Considerações Finais 

 

No presente capítulo, buscou-se descrever como os profissionais de 

saúde que atuam em UTIN concebem, neste contexto, a temática da 

humanização. As concepções de humanização estiveram intimamente 

relacionadas aos aspectos relacionais da assistência, e referenciadas como 

opostas ao modelo médico-tecnicista de atenção à saúde. Dessa forma, a 
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concepção de humanização esteve relacionada aos sentimentos e às 

percepções do profissional em relação ao bebê atendido e ao seu trabalho 

em Neonatologia, destacando sentimentos de satisfação pessoal, mas 

também de angústia considerando as limitações do serviço destacadas. Com 

relação à humanização na UTIN, a participação da família foi o aspecto 

mais relevante para os profissionais, expressando a importância dos 

vínculos com o RN.  

A Política de Humanização surge como uma proposta de valorização 

e reconhecimento dos aspectos relacionais e subjetivos do cuidado à saúde, 

apontando a indissociabilidade entre as variáveis relacionais e técnicas na 

prestação do serviço em saúde, o que se constitui como um grande desafio 

para assistência nessa área, sobretudo nas instituições hospitalares, as quais 

historicamente basearam-se na valorização dos meios tecnológicos e na 

execução de tarefas padronizadas e rotineiras, em detrimento dos aspectos 

mais subjetivos do cuidado (Amestoy, Shwartz & Thofehrn, 2006; Ferreira, 

2005; Foucault, 1979a, 1979b; Junges et al, 2012; Martins, 2004; Martins, 

2003).  

O cuidado humanizado é percebido pelos profissionais a partir do 

resgate dos aspectos relacionais da assistência, nos quais há uma influência 

direta da subjetividade do trabalhador, o que pode ser visualizado na 

expressão de sentimentos como carinho, respeito, amor, dedicação e 

comprometimento. Estes remetem à interação social, aos valores pessoais e 

à implicação do profissional no processo de cuidado. Em contrapartida, em 

decorrência das características do atendimento em uma unidade de 

tratamento intensivo, os aspectos técnicos são percebidos como essenciais 

para a qualidade da assistência. A preocupação com a gravidade dos bebês e 

as consequências de um atendimento inadequado são questões relevantes 

para os profissionais, gerando, muitas vezes, sentimentos de angústia e 

tristeza. Isto parece justificar o fato de a responsabilidade técnica e a 

qualidade assistencial serem apontadas como formas de se prestar um 

atendimento adequado e humanizado.  

Neste estudo, considera-se importante para o estabelecimento de um 

cuidado humanizado, ao lado da competência técnica, a sensibilização do 

profissional. Este processo de sensibilização passa pelo desenvolvimento da 

afetividade, da empatia e do comprometimento, aspectos relevantes por 

resgatar o caráter relacional e subjetivo do cuidado à saúde (Brasil, 2005; 

Santos-Filho & Barros, 2007). Todavia, a rigidez na organização de 

horários, a rotatividade de pessoal e as questões de hierarquia na equipe são 

alguns dos elementos que podem explicar as limitações para a criação de 

um ambiente que permita o acolhimento ao bebê e sua família e a 

construção de vínculos entre todos os envolvidos no processo (Brasil, 2002; 

Beck et al, 2007).  

O cuidado humanizado, entendido a partir dessas duas variáveis 

principais, uma do âmbito afetivo e outra do técnico, configura duas formas 
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de cuidar que se inter-relacionam na prestação do atendimento ao paciente. 

Sendo assim, não podem ser consideradas excludentes, ao contrário, a 

conexão desses dois tipos de cuidado é imprescindível para a promoção de 

um atendimento mais humanizado (Brasil, 2000, 2004; Deslandes, 2004; 

Ferreira, 2005). A assistência humanizada, dessa forma, supõe uma 

reestruturação do serviço em saúde, a partir da conjunção desses dois 

fatores: a qualidade técnica e a sensibilidade, destacando o cuidar como 

forma de ser e de se relacionar (Waldow, 2006).  
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Na sociedade contemporânea, a morte é um evento que se encontra 

bastante presente no contexto hospitalar, onde ocorre para a pessoa enferma 

o afastamento dos entes queridos, seguida de uma consequente aproximação 

com os profissionais de saúde (Ariès, 1977/2003; Shimizu, 2007), 

principalmente com a equipe de Enfermagem, que é considerado o grupo 

responsável pelo cuidado direto do paciente naquele ambiente (Figueiredo, 

1995; Kovács, 2010). 

Neste contexto, encontram-se variados pacientes com diagnósticos e 

prognósticos diversos, mais ou menos graves, e com doenças em estados 

clínicos que progressivamente podem caminhar para o óbito, o que exige 

dos profissionais envolvidos, sobretudo daqueles da equipe de Enfermagem, 

habilidades tanto profissionais quanto pessoais para lidar com a questão da 

morte (Lenart, Bauer, Brighton, Johnson & Stringer, 1998; Ewing & Carter, 

2004; Costa & Lima, 2005; Kovács, 2010). 

Apesar de ainda hoje a sociedade contemporânea acreditar que os 

profissionais de saúde, em geral, são pessoas “frias” e que não sentem a 

perda de um paciente (Costa & Lima, 2005; Shimizu, 2007), estudos 

afirmam que os profissionais da equipe de Enfermagem sentem a morte de 

um paciente de forma intensa, podendo, inclusive, ficarem vulneráveis às 

repercussões emocionais, físicas e intelectuais resultantes dessa situação 

(Rashotte, Fothergill-Bourbonnais & Chamberlain, 1997). 
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Dentre as diversas condições emocionais que podem ocorrer nessa 

situação, estão os sentimentos de tristeza, derrota, frustração, incapacidade e 

impotência, que podem resultar em ansiedade. Quando são vivenciados 

mais de uma destas condições simultaneamente pode ser deflagrado um 

verdadeiro processo de luto (Franco, 2003). 

Embora Parkes (1998) tenha deixado claro que o luto ocorre devido 

à morte de um ente querido, no ambiente hospitalar o paciente internado 

acaba por se tornar essa pessoa querida, a partir do momento em que se 

estabelecem vínculos afetivos entre o paciente e o profissional. Nesse 

sentido, o profissional de saúde pode experimentar a vivência de sofrimento 

psíquico quando lida com a questão da morte no contexto hospitalar (Costa 

& Lima, 2005), podendo, inclusive, ser sentida como a perda de alguém da 

sua própria família (Shimizu, 2007). 

Importante considerar também que esse luto pode se tornar 

cumulativo, principalmente porque a vivência da morte é recorrente na 

rotina de trabalho dos enfermeiros. O luto cumulativo é definido por Marino 

(1998) como uma resposta emocional do cuidador aos múltiplos episódios 

de luto. Para esse autor, múltiplos encontros com a morte podem significar 

que não há oportunidade para entrar em um completo ou adequado processo 

de luto por alguém que morre. O luto mal elaborado
1
acumula e pode levar a 

sérias consequências emocionais e físicas, que podem ter ramificações 

profissionais e pessoais (Hopkinson, Haller, & Lucker, 2004), além da 

adoção de certos mecanismos psíquicos como a negação e a diminuição dos 

sentimentos de competência profissional (Marino, 1998). 

A forma como os profissionais de saúde lidam com a morte pode 

variar de acordo com a idade do paciente. No entanto, de acordo com 

Mander (2009) são poucos os estudos sobre a reação desses profissionais 

diante da morte fetal, ou seja, a morte de um bebê ainda dentro do útero 

materno. A literatura sobre esse assunto tem se centrado em discutir as 

principais causas desse tipo de morte, em que se destacam a idade materna 

avançada (superior a 35 anos), a ocorrência de perdas fetais anteriores, 

doenças prévias (hipertensão arterial e diabetes mellitus, por exemplo), 

tabagismo, infecções bacterianas e viróticas; além da ausência ou má 

qualidade da assistência pré-natal e/ou deficiência no acompanhamento 

intraparto (Conde-Agudelo, Belizán, & Diaz-Rossello, 2000). 

Diante do exposto e considerando as consequências negativas de ter 

que lidar com a morte, sobretudo a morte fetal, de forma frequente e 

rotineira no seu ambiente de trabalho, pode-se afirmar que as situações 

advindas do contexto hospitalar, principalmente as que se referem à morte e 

ao luto mal elaborado, podem desencadear no profissional de saúde um alto 

risco de desorganização psíquica, gerando nele ansiedade, depressão e 

                                                           
1 Luto mal elaborado: aquele que devido a uma carga excessiva de sofrimento, sem a 

possibilidade de que este seja elaborado, leva o sujeito ao adoecimento (Kovács, 2005). 
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stress (Kovács, 2010; Shorter & Stayt, 2010). Partindo dessa constatação, 

pretendemos nesse capitulo discutir tal questão com base num estudo que 

teve como objetivo investigar as crenças e sentimentos de profissionais da 

equipe de Enfermagem relacionados à prática profissional diante da morte 

fetal. Para tanto, foram coletados, através de roteiro de entrevista 

semiestruturado elaborado especificamente para o objetivo descrito acima, o 

relato verbal de 16 enfermeiros e técnicos de enfermagem. De ambos os 

sexos e com idades entre 28 e 52 anos, os profissionais faziam parte da 

equipe de Enfermagem do Centro Obstétrico da Maternidade-Escola da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e tinham em média 15 anos (6 a 28 

anos) de exercício profissional. A pesquisa contou com aprovação do 

Comitê de Ética da própria Maternidade, de acordo com a Resolução 

466/2012 sobre as normas éticas para pesquisa com seres humanos. 

O roteiro de entrevista intitulado “Aspectos cognitivos e emocionais 

frente à morte fetal” era composto de 10 perguntas que visavam identificar 

dados pessoais e profissionais dos participantes para caracterização da 

amostra, assim como os aspectos cognitivos (percepções e crenças) e 

emocionais (sentimentos) relacionados à sua experiência com a morte e 

particularmente no contexto da morte fetal. Dessa forma, a entrevista serviu 

como instrumento para coletar o relato verbal dos profissionais com base 

em cinco tópicos gerais: 1) concepção de morte; 2) crenças relacionadas à 

morte; 3) experiência pessoal com a morte e a morte fetal; 4) sentimentos 

relacionados à morte fetal; e 5) prática profissional diante da morte fetal. 

Com base nesse roteiro, o profissional foi entrevistado individualmente, 

sendo antes apresentado aos objetivos da pesquisa e solicitado sua 

assinatura no Termo de Consentimento Livre Esclarecido. As entrevistas, 

com duração média de 20 minutos, foram gravadas para posterior 

transcrição e análise, ocorreram no próprio ambiente de trabalho do 

profissional, ou seja, no Centro Obstétrico, onde o participante era abordado 

e aguardava-se um momento oportuno para realizar a entrevista, por vezes 

no intervalo entre um procedimento de parto normal ou cirúrgico 

(cesariana).  

Na análise das entrevistas pela metodologia de Análise de Conteúdo 

(Bardin, 1977), foram encontradas cinco temáticas específicas e seus sub-

temas: 

 

1) Estressores do ambiente de trabalho, refere-se ao relato verbal do 

profissional sobre sua percepção acerca do que causava estresse em seu 

ambiente de trabalho; 

1.1) Aspectos institucionais, relato verbal do profissional que 

se refere à sua percepção acerca das questões institucionais, 

como a imprecisão sobre as atribuições do 

enfermeiro/técnico/auxiliar, a falta de reconhecimento 

profissional, a autonomia na profissão, a impotência diante da 
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impossibilidade de executar algumas tarefas e aspectos sobre a 

organização institucional e o ambiente físico; 

1.2) Aspectos relacionais, relato verbal do profissional que se 

refere à sua percepção acerca das suas relações pessoais no 

ambiente de trabalho com outros profissionais, com pacientes e 

familiares, com alunos, com a equipe de trabalho e com sua 

própria família; 

 

2) Concepções sobre a morte, refere-se ao relato verbal do 

profissional sobre suas concepções acerca do conceito de morte: 

2.1) Morte como evento natural, relato verbal do profissional que 

se refere à sua concepção sobre a morte como algo natural e que 

faz parte da vida; 

2.2 Morte como evento espiritual/religioso, relato verbal do 

profissional que se refere à sua concepção sobre a morte como 

uma consequência divina, sob responsabilidade de um Deus; 

2.3 Morte como fenômeno biológico, relato verbal do profissional 

que se refere à sua concepção sobre a morte como o fim da vida, 

ou seja, final de um ciclo biológico; 

2.4 Morte como evento inesperado, relato verbal do profissional 

que se refere à sua concepção sobre a morte como um evento que 

ocorre subitamente, ocasionando surpresa para quem a vivencia; 

 

3) Sentimentos relacionados à morte, refere-se ao relato verbal do 

profissional sobre seus sentimentos relacionados à vivencia da morte, tais 

como tristeza, dor, impotência ou mesmo sentimentos ambíguos como 

indiferença. 

4) Relação profissional/pessoal com a morte, refere-se ao relato 

verbal do profissional sobre sua vivência ou não da situação de morte na sua 

vida profissional e/ou pessoal. Nessa categoria temática não houve 

subcategorias porque todos os participantes haviam tido experiência anterior 

com a morte, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. 

5) Enfrentamento da morte, refere-se ao relato verbal do profissional 

sobre sua percepção acerca dos recursos que auxiliariam no enfrentamento 

da morte fetal no ambiente de trabalho: 

5.1) Orientação profissional, refere-se ao relato verbal do 

profissional sobre a necessidade de um profissional qualificado 

para orientar tanto a equipe que lida com morte fetal quanto os 

próprios pacientes e familiares; 

5.2) Investimento na formação técnica, refere-se ao relato verbal 

do profissional sobre a necessidade de adquirir formação técnico-

profissional sobre questões relacionadas à morte e luto, tanto em 

nível de  graduação para enfermeiros, quanto em nível técnico 

para auxiliares e técnicos de enfermagem; 
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5.3) Tempo de experiência profissional, refere-se ao relato verbal 

dos profissionais sobre o fato de que a vivência recorrente da 

situação de morte fetal no trabalho possibilitaria lidar melhor 

com o tema. 

 

 As categorias e subcategorias acima discriminadas foram então 

utilizadas para analisar o relato verbal coletado nas entrevistas com os 

profissionais da equipe de Enfermagem, que teve como objetivo investigar 

os aspectos cognitivos (percepções e crenças) e emocionais (sentimentos) 

diante da situação de morte fetal no contexto hospitalar. Na Tabela 1 podem 

ser observados os resultados encontrados no estudo e que servirão para 

discutir sobre as situações de morte e do luto cumulativo, resultantes do 

contexto hospitalar, como potenciais fatores de risco à saúde física e mental 

do profissional de saúde (Kovács, 2010; Shorter & Stayt, 2010). 

 

Tabela 1. Número de relatos por categorias temáticas de análise das 

entrevistas aos profissionais da equipe de enfermagem (n= 16)  
Categorias Sub- categorias Frequência (N) 

Estressores no trabalho Aspectos relacionais 15 

Aspectos institucionais 8 

Concepções sobre a 

morte 

Acontecimento normal 7 

Consequência divina 5 

Fim da vida 2 

Algo inesperado 1 

Sentimentos 

relacionados à morte 

Tristeza 13 

Outros sentimentos (dor, 

frustração, indiferença, 

impotência) 

1 

Enfrentamento da 

Morte 

Orientação aos 

profissionais 

16 

Investimento na 

formação técnica 

05 

Tempo de  experiência 

profissional 

02 

 

Na percepção desses profissionais de enfermagem, o evento da morte 

apareceu como um estressor do trabalho, ainda que a maioria deles tenha 

apresentado concepções sobre a morte como um acontecimento normal, que 

faz parte da vida (n= 7), podendo ser uma consequência divina (n=5) ou 

mesmo o fim da vida (n=2). 

Na temática intitulada estressores no ambiente de trabalho, os 

principais estressores se referiam aos aspectos relacionais (n=15), seguido 

dos aspectos institucionais (n=8). Na primeira subcategoria, aspectos 

relacionais, podem ser citados exemplos de relatos acerca das relações 

interpessoais no ambiente de trabalho, como por exemplo: “(...) Às vezes 
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também acontece algumas divergências entre as equipes médicas, de 

enfermagem e de outras equipes”. Nesse relato observa-se a dificuldade do 

profissional em lidar com os outros profissionais da equipe multidisciplinar. 

Ainda nessa subcategoria, foi observado no relato dos profissionais o 

estresse relacionado a pacientes e familiares, conforme ilustra esse trecho da 

entrevista: “(...) os familiares são sempre um problema, mesmo quando não 

tem óbito no meio, os familiares são sempre um problema, mesmo na hora 

do nascimento tem a ansiedade, então às vezes é realmente difícil”. O 

estresse percebido com base em questões relacionadas à interação com 

alunos se refere ao fato de que o local de realização de estudo é uma 

maternidade de ensino de uma universidade publica em que estão inseridos 

no serviço hospitalar alunos de graduação e pós-graduação (residentes etc.). 

Na segunda subcategoria, aspectos institucionais, apareceram nos 

relatos dos profissionais questões relativas à sobrecarga, como se observa 

nesse relato: “A sobrecarga, porque às vezes tem muita atividade para 

fazer, mas não que isso afete a mim, porque isso é normal acontecer isso” e 

o despreparo da equipe, ilustrado pelo seguinte relato “(...) As pessoas 

despreparadas ao seu lado causam estresse pra mim (...)”. 

Dentre os sentimentos relacionados à morte foi verificada uma 

maior frequência de relatos apontando para a tristeza (n=13), seguido da 

impotência (n=05), como segue no seguinte trecho: “Muitas vezes a morte 

fetal me causa impotência. Realmente é chato. Às vezes tem situações que 

você gostaria de ter feito alguma coisa, mas teve como fazer”. Outros 

sentimentos foram ainda identificados, tais como a dor e frustração, porém 

com frequência bastante inferior (n=1). Tais sentimentos podem ser 

ilustrados nos seguintes relatos; a) sobre frustração: “O trabalho do técnico 

de enfermagem é esse, cuidar, então a gente fica meio impotente nessas 

situações, dá um sentimento de tristeza, de frustração”; b) sobre dor: “você 

acaba se envolvendo com a paciente, a dor que ela sente você também sente 

parecido porque você está ali convivendo”. 

Na categoria relação profissional/pessoal com a morte, pode-se 

constatar que todos os profissionais da enfermagem (n=16) já haviam 

vivenciado situações de morte e morte fetal, tanto em seu contexto 

profissional quanto na sua vida pessoal. Relatos como “Já vivenciei a 

situação de morte na família. Foi muito triste e chato. Foi o meu pai, e foi 

uma das maiores perdas da minha vida foi o meu pai. E é muito chato, 

muito triste, mas depois você supera e fica só a saudade mesmo” pode 

ilustrar esse dado. 

Em Enfrentamento da morte, ou seja, a percepção acerca dos 

recursos que auxiliariam no enfrentamento da situação de morte fetal no seu 

ambiente de trabalho, todos os profissionais (n= 16) indicaram a orientação 

profissional como sendo algo facilitador para lidar com a morte fetal no 

contexto hospitalar, tal como pode ser visto nesse relato:  
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“O ideal é que a gente sempre tenha boas condições de trabalho, 

educação continuada no serviço mesmo. Por exemplo, nós somos 

técnicos de enfermagem aqui, não somos psicólogos, então se a gente 

tivesse uma orientação da parte da Psicologia, com uma atuação 

melhor da Psicologia no setor, seria melhor para a paciente. Até existe 

a atuação da Psicologia, mas não é algo mais incisivo, eu acho que 

poderia ser melhor trabalhado, porque cada um já vem com o seu 

problema e quando você vem para o seu trabalho, por mais que você 

não queira já vem com uma carga emocional, então nem sempre você 

tem o que passar para o paciente aquilo que ele precisa ouvir”.  

 

Além disso, apareceu nos relatos, ainda que pouca frequência, o 

Investimento na formação técnica (n=05) e a Tempo de experiência do 

profissional (n=02), que se referem, respectivamente, à formação técnica-

profissional para lidar com a morte fetal e a vivência recorrente da situação 

de morte fetal como auxilio para lidar melhor com essa situação no 

trabalho. Tais categorias representam que a necessidade de um maior 

aprofundamento da discussão sobre as questões relacionadas à morte dentro 

da própria formação profissional, tanto em graduação quanto em nível 

técnico para os profissionais de enfermagem. Isto posto, segundo os relatos 

dos participantes, uma maior compreensão teórica sobre o assunto poderia 

consequentemente facilitar o manejo de situações relacionadas a perda e 

morte no ambiente profissional. 

 

Considerações finais 

 

Dessa forma, conclui-se que, ainda que os profissionais de 

enfermagem considerem a morte como um acontecimento normal, tanto em 

sua vida pessoal quanto na rotina profissional, o evento da morte foi 

avaliado por eles como estressor, uma vez que desencadeia diversos 

sentimentos, dentre eles a tristeza.  

Sentimentos como tristeza podem estar relacionados ao fato de que 

enfermeiros percebem e sentem a morte de forma intensa, podendo, 

inclusive, apresentar um luto como se sentissem a perda de um ente querido. 

Esse luto pode se tornar cumulativo, principalmente porque a vivência da 

morte é recorrente na rotina de trabalho dos enfermeiros. Como dito 

anteriormente, o luto cumulativo é uma resposta emocional da pessoa à 

vivência recorrente de situações de perda e que pode resultar na ideia de que 

não existem oportunidades para iniciar e encerrar um processo de luto 

completo. Curioso observar que, ao contrário do que a literatura discute, 

para os profissionais desse estudo, a vivência recorrente da morte fetal no 

seu contexto de trabalho foi considerada um facilitador no enfrentamento da 

situação. Isto posto, pode-se considerar que, para esse grupo, o luto 

vivenciado por eles pode não ter desencadeado resultados emocionais e/ou 

físicos negativos, com a diminuição de sentimentos de competência, por 
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exemplo. No entanto, por hora tal afirmativa é refutável, já que o luto desses 

profissionais não foi avaliado, o que significa uma limitação do estudo. 

Porém, cabe esclarecer que nesse capitulo estão apresentados parte dos 

dados de um estudo mais amplo sobre stress e enfrentamento (coping) de 

profissionais da equipe de enfermagem diante da morte fetal, no qual foi 

feita complementarmente avaliação do stress e coping destes profissionais. 

Por fim, pode-se afirmar que as situações estressantes presentes no 

contexto hospitalar, principalmente as que se referem à morte e a um luto 

cumulativo e mal elaborado, podem desencadear no profissional de saúde 

um alto risco de desorganização psíquica, gerando nele ansiedade, 

depressão e stress (Kovács, 2010; Shorter & Stayt, 2010). Além da situação 

da morte, nesse estudo destacou-se o relacionamento interpessoal no 

contexto de trabalho como um importante estressor para os profissionais. 

Diante disso, faz-se necessária, como corroborado pelos profissionais desse 

estudo, oferecer intervenção de profissional qualificado, como o Psicólogo, 

para atuar como mediador das relações interpessoais entre os profissionais 

de enfermagem, assim como auxiliá-los a lidar com os vários estressores 

presentes no contexto hospitalar de trabalho. 

 

Referências 

 

Ariès, P.(2003) História da Morte no Ocidente: Da Idade Média aos nossos 

dias. Rio de Janeiro: Ediouro (Texto originalmente publicado em 

1977). 

Bardin, L.(1977). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 

Conde-Agudelo, A., Belizán, I. M., & Diaz-Rossello, J. L. (2000). 

Epidemiology of fetal death in Latin America. Acta Obstet Gynecol 

Scand, 79 (5), 371-8. 

Costa, J.C., & Lima, R.A.G. (2005). Luto da equipe: Revelações dos 

profissionais de enfermagem sobre o cuidado à criança/adolescente 

no processo de morte e morrer. Revista Latino americana de 

Enfermagem, 13 (2), 151-7. 

Conselho Nacional de Saúde (2012). Diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo pesquisas com seres humanos. Resolução 

466/2012. Disponivel em  

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acessado 

em 30/08/2013. 

Ewing, A., & Carter, B. S. (2004). Once Again, Vanderbilt NICU in 

Nashville leads the way in nurses´emotional support.  Pedriatr Nurs., 

30 (6), 471-472. 

Figueiredo, R. M. (1995). A enfermagem diante do paciente com AIDS e a 

morte. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 44 (12), 641-647. 

Franco, M. H. P. (2003) Cuidados paliativos e o luto no contexto hospitalar. 

O mundo da saúde, 27 (1), 182-184. 



121 

 

Kovács, M. J. (2005). Educação para a morte. Psicologia: ciência e 

profissão, 25 (3), 484-497. 

Kovács, M. J. (2010). Sofrimento da equipe de saúde no contexto 

hospitalar: cuidando do cuidador profissional. O mundo da saúde, 3 

(4), 420-429. 

Lenart, S., Bauer, C., Brighton, D., Johnson, J., & Stringer, T. (1998). Grief 

support for nursing staff in the ICU. Journal for Nurses in Staff 

Development, 14 (6), 293-296. 

Mander, R. (2009). Good Staff: responses to childbearing loss. Nurse 

Education Today, 29 (1), 117-123. 

Parkes, C.M. (1998). Luto: Estudos sobre a perda na vida adulta. São 

Paulo: Summus Editorial. 

Rashotte, J., Fothergill-Bourbonnais, F., & Chamberlain, M. (1997). 

Pediatric intensive care nurses and their grief experiences: a 

phenomenological study. Heart and Lung, 26 (5), 372-386. 

Shimizu, H. E. (2007). Como os trabalhadores de enfermagem enfrentam o 

processo de morrer. Revista Brasileira de Enfermagem, 60 (3), 257-

62. 

Shorter, M., & Stayt, L. C. (2010). Critical care nurses´experiences of grief 

in an adult intensive care unit. Journal of advanced nursing, 66 (1), 

159- 167.  

 
 



122 

 

11 

O PAPEL DO AGENTE DE SAÚDE ATUANTE NO CONTROLE DO 

DENGUE: REVISÃO DE ESTUDOS BRASILEIROS  

 

Tatiana Amaral Nunes 

Agnaldo Garcia 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

O dengue caracteriza-se como um dos principais agravos à saúde 

pública. Atualmente, cerca de dois terços da população mundial vive em 

áreas infestadas com os mosquitos vetores do dengue.  

A Organização Mundial de Saúde – OMS (WHO, 2013) estima que 

em todo o mundo, 50 milhões de pessoas sejam infectadas anualmente, 

sendo que cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil 

morrem em consequência dos agravos gerados pelo dengue. O controle de 

sua ocorrência pela disseminação do conhecimento das formas de contágio, 

transmissão e manutenção da doença é uma medida necessária ao seu 

combate.  

Na ausência de uma vacina preventiva e de procedimentos químicos 

de controle ao vetor, seguros para a saúde humana e ecossistema, o único 

elo vulnerável que possibilita a redução da transmissão do dengue é o 

mosquito Aedes aegypti, que precisa de controle ou erradicação (Tauil, 

2001; 2002).  

Vários estudos publicados têm sido realizados visando identificar os 

diversos aspectos associados à reemergência e manutenção do dengue, assim 

como propor, experimentar e avaliar novas práticas de intervenção. Neste 

contexto, dentre os objetos de estudos investigados encontram-se os seguintes 

temas: (a) fatores socioeconômicos (Flauzino, Souza & Oliveria, 2009; 

Almeida, Medronho & Valencia, 2009); (b) políticas de públicas (Pessanha, 

Caiaffa, César & Proiett, 2009; Penna, 2003); (c) controle social através das 

ações educativas (Sales, 2008; Brassolatti & Andrade, 2002); (d) o 

comportamento da população (Pedrosa e Teles, 2001; Pérez, Zielinski, Vargas 

& Clarck, 2009); (e) etiologia dos vetores primários, secundários e do vírus 

dengue (Tauil, 2001; 2002; Martins, et al., 2009; Brito & Forattini, 2004); (f) 

diagnósticos, aspectos epidemiológicos e clínicos (Teixeira, Costa, Barreto & 

Barreto, 2009; Rocha & Tauil, 2009; Eiras & Resende, 2009); (g) o 

desenvolvimento da vacina capaz de imunizar os quatro sorotipos do vírus 

dengue (Whitehead et al, 2007; Silva & Richtman, 2006). 

Entretanto, considerando a extensa produção científica sobre o 

dengue, a qual pode ser verificada e acessada em bases de dados científicas 

como a Scientific Eletronic Library Online (Scielo) poucas pesquisas têm 

focalizado nos impactos da ação dos profissionais, como os agentes de 

saúde, que atuam diretamente com a população, através do exercício de suas 
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funções tais como inspeção de imóveis, aplicação de produtos químicos de 

combate ao vetor, orientações educativas e preventivas, coleta de dados 

epidemiológicos, dentre outras.  

Neste contexto, é interessante ressaltar que na Scielo (2013), dentre 

as centenas de artigos disponibilizados sobre o tema dengue, observa-se 

certa escassez de estudos que estejam direcionados para a investigação e 

compreensão do papel do agente de saúde que atua especificamente em 

programas de controle ao dengue.  

É válido ressaltar que, embora muitos departamentos de saúde 

coletiva nomeiem esses profissionais de formas variadas (“Agentes de 

Controle de Vetores”, “Agentes de Vigilância Ambiental”, “Agentes de 

Saúde Ambiental e de Combate de Endemias”, dentre outros), o presente 

estudo faz referência a esse profissional como “Agente de Saúde” por 

verificar que este é o termo utilizado pelo Manual de Normas Técnicas, 

Dengue – Instruções para o Pessoal de Combate a Vetor, da Vigilância 

Epidemiológica do Ministério da Saúde (Brasil, 2001).  

Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão crítica de 

estudos brasileiros sobre o desempenho profissional de agentes de saúde 

atuantes em programas de controle do dengue.  

 

Método 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e documental. A fonte de dados 

constituiu-se por artigos publicados de 2002 a 2012 na Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo), os quais foram levantados a partir dos descritores 

“agente de saúde”, “agente de controle de vetores” e “agente de endemias”. 

Como critério de inclusão e independente do termo utilizado para 

referenciar o agente de saúde nas pesquisas levantadas, foram considerados 

apenas os artigos que estabeleceram este profissional como um dos objetos 

de estudo principal. As variáveis estudadas foram: objetivos da pesquisa, 

principais resultados e conclusões obtidas. Os dados receberam um 

tratamento qualitativo através do procedimento de análise de conteúdo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Segundos os critérios de inclusão especificados, foram encontrados 

nove artigos publicados na base de dados Scielo, de 2002 a 2012. Destes, 

cinco utilizaram uma abordagem quantitativa como delineamento 

metodológico (Bagline et al, 2005; Chiaravalloti Neto et al, 2006; 

Chiaravalloti Neto et al, 2007; Pimentel, Albuquerque & Acioli, 2009; 

Wermelinger et al, 2008); três estudos qualitativos (Sales, 2008; David & 

Marteleto, 2012; Cezarino & Ferraz, 2009) e apenas uma pesquisa 

combinou a integração das duas abordagens (Lefevre et al 2003). 
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 Quanto aos objetivos estabelecidos pelos estudos, verificou-se que 

os propósitos de investigação estão direcionados para análise de percepções 

profissionais, aspectos técnicos do trabalho, relacionamento interpessoal 

entre agente de saúde e população e ações de controle utilizadas. O estudo 

que analisou as percepções profissionais (Lefevre et al, 2003) teve como 

objetivo investigar as representações sociais dos agentes de saúde sobre a 

proposta técnica de substituição do controle químico (retirada do inseticida) 

pelo controle mecânico (orientação educativa e eliminação dos criadouros) 

nas práticas de combate ao vetor Aedes Aegypti num determinado 

município. Os resultados mostraram que as percepções destes profissionais 

apresentaram tanto concordância quanto discordância à proposta técnica, 

sendo que os que concordaram, o fizeram por acreditar que o inseticida é 

um produto tóxico, que traz prejuízo a saúde do trabalhador e que as ações 

de educação à população devem ser mais reforçadas. Já os que discordaram, 

entendiam que o controle químico é mais efetivo do que o mecânico, 

considerando as ações educativas como estratégias pouco eficazes.   

O estudo acima demonstra o quanto ainda é necessário investir nos 

processos de formação dos agentes de saúde. Uma vez que o trabalho 

educativo configura-se como uma de suas principais atividades, é 

importante que este profissional entenda que tais ações são importantes, e 

uma vez bem executadas, contribuirão para a solução do problema.  

Quanto aos aspectos técnicos do trabalho dos agentes de saúde, o 

estudo que buscou investigar os motivos pelos quais a quantidade de 

imóveis estabelecidas não foi devidamente inspecionada (Pimentel, 

Albuquerque & Acioli, 2009) concluiu que as metas de inspeção não são 

atingidas devido às pendências e contratempos relacionados a imóveis 

fechados, recusa dos moradores em atender aos agentes, falta de materiais, 

excesso de cursos de capacitação e deslocamento dos agentes de saúde 

atuantes no controle da dengue para o atendimento de outras demandas de 

saúde.  

Ainda sobre os aspectos técnicos, verificou-se que um dos estudos 

obteve como resultado positivo o fortalecimento do papel dos agentes de 

saúde enquanto educadores ambientais (Cezarino & Ferraz, 2009). Tal 

resultado foi alcançado através de uma estratégia inovadora, onde o governo 

municipal inseriu carroceiros nas ações de combate ao dengue, os quais 

foram integrados ao trabalho dos agentes de saúde com a função de auxiliá-

los na coleta de potenciais criadouros do Aedes Aegypti.  

É interessante observar que uma estratégia inovadora como esta 

tende a reforçar a importância do papel interativo do agente de saúde com a 

população, possibilitando maneiras criativas e mais eficientes de realizar as 

atividades de controle, possibilitando a este profissional, um tempo maior 

para as atividades de orientação educativa, uma vez que este não precisa se 

preocupar tanto com os procedimentos de eliminação dos criadouros 

potenciais de Aedes Aegypti.  
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Por outro lado, é necessário lembrar que tal possibilidade será em 

vão se o agente de saúde não possuir habilidades específicas para se 

relacionar com a população e oferecer a esta, uma educação de qualidade 

que gere modificação de comportamentos inadequados relacionados ao 

problema do dengue. Isso demonstra também, que os governos federais, 

estaduais e municipais devem estabelecer políticas públicas que se 

preocupem não apenas com a capacitação técnica do agente de saúde, mas 

que invistam também em sua formação interpessoal, uma vez que o agente 

de saúde é um elo importante entre políticas públicas de controle ao dengue 

e população.  

Neste contexto, Nunes e Borloti (2010) pontuaram em termos 

conclusivos que sem um treinamento adequado para os agentes de saúde, 

muitos comportamentos inadequados continuarão sendo emitidos por falta 

de conhecimento do próprio agente quanto à sua capacidade e habilidade 

social para lidar com os residentes e, com êxito, convencê-los de que a 

prevenção ainda é o melhor caminho com relação ao combate do mosquito 

do dengue.  

Quanto às ações de controle que se configuraram como metas de 

estudo, observou-se que as pesquisas envolveram duas dimensões: (1) 

avaliação das estratégias educativas e preventivas e (2) avaliação da 

inserção dos agentes comunitários de saúde (ACS) do Programa de Saúde 

da Família (PSF) nas ações de combate ao dengue.  

No contexto da primeira dimensão, observou-se que esta área está 

intimamente ligada às demandas de habilidades interpessoais inerentes ao 

trabalho do agente de saúde: os estudos mostraram que estes profissionais 

possuem dificuldades de interação social, principalmente no que tange ao 

exercício das atividades de orientação educativa, uma das fundamentais 

atribuições do agente de saúde atuante em programas de controle ao dengue 

(Bagline et al, 2005; Chiaravalloti Neto et al, 2006; Chiaravalloti Neto et al, 

2007; Sales, 2008; David & Marteleto, 2012; Wermelinger et al, 2008) 

Os resultados acima enfatizam e justificam, portanto, a importância 

de se investir na formação do agente de saúde, de modo que esta contemple 

não apenas o preparo para a execução das atividades técnicas de inspeção, 

como também a qualidade no exercício das atividades relacionadas à 

educação em saúde, educação esta que demanda habilidades interpessoais 

no processo de interação com a população. 

Já as pesquisas situadas na segunda dimensão, concluíram que a 

integração PSF e PNCD (Programa Nacional de Controle ao Dengue), com 

a inclusão dos ACS possibilita efetividade nas práticas de controle e 

economia de recursos públicos destinados aos cuidados com a saúde 

coletiva (Bagline et al, 2005; Chiaravalloti Neto et al, 2006; Wermelinger et 

al, 2008).  Neste contexto, pode ser observado também que o ACS está mais 

preparado para interagir com a população do que o agente de saúde atuante 

no controle do dengue. Certamente, tais resultados podem estar associados 
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ao processo de formação destes profissionais. Entretanto, mesmo que 

resultados positivos tenham sido observados, este tipo de integração (PSF e 

PNCD) parece ainda ser uma realidade distante para a maioria dos 

municípios brasileiros.   

 

Considerações Finais  

 

A revisão de literatura mostrou-se quantitativamente escassa, uma 

vez que se verificou a presença de apenas nove estudos nos últimos dez 

anos. Contudo, a análise qualitativa da mesma, mostrou-se fundamental 

para a compreensão de problemas como o dengue, principalmente para 

aqueles que estão preocupados com a importância do papel do agente de 

saúde na solução deste problema.  

Sendo assim, conclui-se que é necessário ampliar o contingente de 

investigações de modo que este contemple os diversos aspectos do trabalho 

destes profissionais, possibilitando que políticas públicas em saúde coletiva 

sejam estabelecidas com base nos resultados produzidos.  

Uma vez que o agente de saúde é um dos atores fundamentais nas 

práticas de combate ao dengue, cujas ações podem direta ou indiretamente, 

influenciar a população com a qual interage diariamente, sugere-se que as 

habilidades de relacionamento interpessoal sejam um fator a ser 

considerado não somente na formação deste profissional, como também um 

aspecto a ser considerado antes de sua contratação.   
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O estudo do relacionamento entre psicólogo e paciente, de uma 

perspectiva interpessoal, ainda é restrito, particularmente no Brasil. Um 

levantamento da bibliografia sobre o assunto indicou algumas áreas ou 

temas que vendo sendo investigados no relacionamento psicoterapeuta-

paciente, no caso de atendimento psicológico clínico individual de adultos. 

Excluímos referências com análises psicodinâmicas em nossa revisão, visto 

nosso objetivo se alinhar com a construção do relacionamento segundo uma 

perspectiva psicossocial. A presente revisão teórica adota uma perspectiva 

da ciência dos relacionamentos, conforme proposta por Hinde (1997), para 

investigar alguns aspectos do relacionamento entre psicólogo e paciente 

ainda pouco explorados, contudo, de reconhecida importância para os 

relacionamentos interpessoais próximos entre adultos. 

Apesar de o relacionamento psicoterapeuta-paciente não ser 

necessariamente o fator mais importante para o resultado do tratamento 

psicoterápico, ele é relevante (Aveline, 2005) e mediador da experiência em 

psicoterapia. O vínculo estabelecido é baseado em características também 

observadas em outras formas de relacionamento, tais como honestidade, 

segurança, cooperação e confiança (Levitt, Butler & Hill, 2006). A 

literatura, de modo geral, discorre sobre aliança terapêutica, seguido por 

pesquisas sobre a influência das características do psicoterapeuta no 

relacionamento com o paciente, empatia, formas de interação entre 

psicoterapeuta e paciente, apego, similaridade entre psicoterapeuta e 

paciente, auto-revelação, expectativas do paciente quanto ao tratamento, 

atenção terapêutica, a influência do comportamento do paciente no 

tratamento psicoterápico e modos de comunicação. 

 

Aliança Terapêutica 

 

Aliança terapêutica pode ser conceituada como o relacionamento 

cooperativo entre paciente e psicoterapeuta na terapia. Esse é o tema mais 

abordado no relacionamento psicoterapeuta-paciente, sobretudo quanto a 

seu efeito no resultado da terapia. Alguns trabalhos relacionam aliança 

terapêutica com características pessoais do psicoterapeuta (Dunkle & 

Friedlander, 1996; Aveline, 2005), com similaridade entre psicoterapeuta e 

paciente (Hersoug et al., 2001), com empatia (Zeddies, 1999), apego 
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(Meyer & Pilkonis, 2001), expectativas do relacionamento (Joyce & Piper, 

1998) e com o micro-processo inerente à psicoterapia (Sexton et al., 1996). 

A aliança terapêutica está relacionada a diferentes abordagens 

psicoterapêuticas (Iwakabe et al., 2000) e, independente da orientação 

teórica, desempenha um papel importante no resultado da psicoterapia 

(Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds & Horvath, 2012), sendo que 

alguns profissionais conseguem desenvolver melhor a aliança (Del Re, 

Flückiger, Horvath, Symonds & Wampold, 2012). 

A partir de uma meta-análise de 79 estudos sobre aliança terapêutica, 

Martin et al. (2000) concluíram que esta está moderadamente associada ao 

resultado do tratamento. Meta-análise multinível longitudinal realizada por 

Flückiger et al. (2012) com 201 estudos publicados entre 1973 e 2009  

concluiu ser mais importante desenvolver esta aliança do que escolher 

técnicas específicas de intervenção para um bom tratamento 

psicoterapêutico (também Horvath, 2001; Martin et al., 2000; Aveline, 

2005). Entretanto, a aliança passa por um período de negociação e nem 

sempre as pessoas buscam psicoterapia acreditando que o compromisso 

entre as partes é importante ou que ela seja uma oportunidade de mudança 

(Levitt, Butler & Hill, 2006). O desenvolvimento gradual da aliança 

também pode ser associado com resultados positivos ao final do tratamento 

(Joyce & Piper, 1998). Segundo Horvath (2001), características pessoais e 

habilidades do psicoterapeuta influenciam o desenvolvimento de uma boa 

aliança terapêutica com o paciente. Todavia, a relação entre nível de 

treinamento recebido pelo psicoterapeuta e a qualidade da aliança 

estabelecida não pode ser afirmada, pois apresenta-se inconsistente. 

Alguns pontos podem ser considerados quanto ao processo 

terapêutico. A concordância entre paciente e terapeuta sobre os objetivos do 

tratamento aumenta a aliança (Long, 2001; Tryon & Winograd, 2001). Essa 

tem uma relação positiva com mudanças e pode ter papel importante em 

estágios mais avançados do tratamento, mesmo que nos primeiros estágios 

apresente relação negativa com o estabelecimento da aliança (Sexton et al., 

1996; Long, 2001). Pacientes que estabelecem alto grau de aliança 

terapêutica se envolvem mais rapidamente com as questões relativas à 

terapia (Sexton et al., 1996). Segundo Long (2001), a compreensão do 

mundo do paciente (seu ponto de vista e valores) auxilia no estabelecimento 

da relação terapêutica. Tal perspectiva da realidade pode e deve ser utilizada 

a favor do processo terapêutico (Zeig, 1992). 

 

Expectativa e Apoio Terapêutico  

 

Assim como nos relacionamentos cotidianos, o relacionamento entre 

o profissional de saúde e seu paciente é afetado por expectativas que ambos 

têm do relacionamento. Segundo Joyce e Piper (1998) a expectativa está 

mais relacionada à aliança terapêutica do que ao resultado propriamente dito 
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e a capacidade de estabelecer relacionamentos e expectativas mais maduras 

nos pacientes são importantes no processo terapêutico e seu resultado. 

Utilizar tais expectativas para moldar a terapia sob medida ao paciente pode 

ser uma estratégia viável (Glass et al., 2001; Yalom, 2006; Zeig, 1992). A 

partir das expectativas do paciente pode-se construir uma terapia conforme 

a orientação teórica do terapeuta e as demandas do paciente. Para Farber e 

Lane (2001) a percepção do paciente de que o terapeuta se importa com ele 

tem uma função crítica, sobretudo em períodos de estresse. Segundo 

Ezama-Coto et al. (2000) o paciente deseja ajuda para saber como se 

comportar para que as coisas mudem, para entender o que está acontecendo 

e para saber o que tem de ser alcançado. Concluíram que, de um total de 33 

pacientes, 38% buscava o primeiro tipo de ajuda, 20% o segundo tipo e 

23% o terceiro. Sugeriram que, quanto mais se ajustasse as intervenções às 

expectativas de ajuda, mais os pacientes percebiam-se ajudados. Dessa 

forma, os terapeutas podem estabelecer objetivos terapêuticos e um 

planejamento de tratamento mais congruente com a realidade do paciente e 

reconhecer melhores maneiras de se chegar à solução dos problemas 

queixados (Ezama-Coto et al. , 2000). 

 

Empatia e Apego 

 

Segundo Greenberg et al. (2001), a empatia pode ser conceituada 

como a sensibilidade do terapeuta para entender os pensamentos, as atitudes 

e os sentimentos do paciente segundo o ponto de vista deste, acompanhando 

as mudanças naquelas no decorrer do processo terapêutico. A empatia do 

terapeuta está direta e positivamente relacionada ao resultado do tratamento. 

Entre outros aspectos, a empatia é uma condição do relacionamento, isto é, 

sentir-se compreendido pelo terapeuta aumenta os níveis de satisfação e 

segurança do paciente. A empatia atua como forma de regulação emocional. 

O terapeuta empático expressa ao paciente que seus sentimentos e 

comportamentos são coerentes com a situação vivida, e que ele pode 

expressá-los. A empatia do terapeuta proporciona melhor relacionamento 

com o paciente e fortalecimento da aliança terapêutica (Iwakabe et al., 

2000). Perceber as mudanças em si mesmo ao longo do processo contribui 

para um melhor desempenho do terapeuta e mais apurada percepção de 

como sua orientação teórica e personalidade influenciam o processo 

terapêutico (Yalom, 2006; Zeddies, 1999). Cabe ao terapeuta 

empaticamente dar atenção à demanda de cuidado, tendo os objetivos 

terapêuticos como metas direcionadoras da terapia (McCluskey et al., 

1999). A revisão de Meyer e Pilkonis (2001) sugere um crescimento da 

literatura sobre a influência do apego no processo e no resultado 

terapêuticos. Pacientes que se sentem mais confortáveis em relacionamentos 

e não excessivamente preocupados com rejeição tendem a formar alianças 

terapêuticas mais efetivas e estáveis, podendo se beneficiar mais com o 
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tratamento e pacientes com estilo de apego seguro apresentam melhor 

resultado final no tratamento. 

 

Comunicação e Auto-revelação  

 

Há pouca literatura sobre a auto-revelação do terapeuta, mesmo 

sendo um tema controverso e bastante discutido em psicoterapia, sobretudo 

nas escolas de psicoterapia tradicional de inspiração psicodinâmica (Knox 

et al., 1997; Barrett & Berman, 2001). Teóricos psicodinâmicos têm 

atestado que a auto-revelação do terapeuta interfere negativamente no 

processo terapêutico, visto trabalharem com base nas transferências e 

contratransferências, fato este também desaconselhado como uma rotina 

para Yalom (2006). Entretanto, Knox et al. (1997) e Barrett e Berman 

(2001) observaram que a auto-revelação em momento apropriado pode 

contribuir positivamente com a terapia. Pacientes percebem esses episódios 

como algo importante e fomentadores da conexão entre eles e os terapeutas 

(Knox et al., 1997). Barrett e Berman (2001) não conseguiram confirmar se 

a auto-revelação do terapeuta estimula a do paciente ou se altera o nível de 

intimidade, mas observaram que níveis moderados de auto-revelação não 

afetavam negativamente o tratamento. Os autores ressaltam que o efeito 

positivo da auto-revelação pode estar associado às similaridades entre 

terapeuta e paciente quanto à idade. 

A revisão de Barnett (2011) sobre auto-revelação aborda aspectos 

históricos, técnicos e éticos. O autor descreve uma mudança de perspectiva 

do tópico de algo desaconselhável e nocivo ao processo terapêutico para um 

fator de deve ser considerado dentro de padrões éticos, inevitável em alguns 

momentos e até mesmo utilizado para intervenções em situações 

específicas. Barnett aponta a orientação teórica, a cultura, as preferências do 

profissional e do paciente, e a relevância clínica como aspectos a serem 

considerados na tomada de decisão quanto à auto-revelação. Segundo seu 

entendimento, o uso apropriado deste aspecto pode promover a aliança 

terapêutica e auxiliar no cumprimento dos objetivos do processo 

terapêutico. 

Segundo Long (2001) e Yalom (2006) a concordância sobre os 

objetivos do tratamento entre paciente e terapeuta aumenta a qualidade da 

aliança terapêutica. Rubin (2000) também relata os aspectos benéficos de se 

determinar os objetivos do tratamento em conjunto. Segundo Dunkle e 

Friedlander (1996), Long (2001), Tryon e Winograd (2001) e Yalom 

(2006), conversar sobre esses objetivos e a causa do problema otimiza o 

processo terapêutico ao estimular o envolvimento do paciente. O terapeuta 

deve se ajustar à linguagem e às características do paciente para resolver os 

problemas que o(a) motivaram a procurar um profissional especializado 

(Zeig, 1992; Ezama-Coto et. al., 2000). Daí a importância da empatia e de 

se falar com o paciente a partir de seus marcos de referência: é mais fácil 
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para ele(a) compreender o que estamos falando quando utilizamos seu 

padrão de comunicação. Ele(a) se sente acolhido e mais confortável, 

promovendo o apego seguro e potencialmente melhor aliança terapêutica e, 

consequentemente, maior probabilidade de resultado satisfatório ao final do 

tratamento. 

O encontro entre paciente e terapeuta acontece dentro de um 

enquadramento socialmente estabelecido, com regras próprias e 

expectativas. A triangulação entre paciente, profissional e sociedade forma 

um campo que demarca as possibilidades de atuação do terapeuta (Rubin, 

2000). O relacionamento precisa se sustentar na confiança do paciente no 

profissional e na promoção da autonomia do paciente. Entretanto, a 

congruência relacional, isto é, respostas congruentes às interações inerentes 

ao relacionamento, segundo o autor, não está relacionada à redução dos 

sintomas. Ao estudar a dinâmica do controle no relacionamento paciente-

terapeuta longitudinalmente, Lichtenberg et al. (1998) não encontrou 

evidência que sustentasse a hipótese de que uma maior congruência relativa 

ao controle – o controle das sessões estava balanceado entre paciente e 

terapeuta – promoveria mudança terapêutica. Os autores ainda relatam que 

não se pode afirmar o quanto uma padronização nas interações é desejável 

na terapia. Afinal, certo grau de flexibilidade nas respostas ou a ausência de 

padronização pode ser mais benéfico ao relacionamento (Lichtenberg et al., 

1998). Tanto em casos de tratamento com resultado positivo como negativo 

o paciente detinha significativamente maior controle do relacionamento do 

que o terapeuta; entretanto, nos casos de sucesso, o paciente apresentava 

consideravelmente menos controle sobre o relacionamento do que nos casos 

de insucesso. 

 

Características do Terapeuta e do Paciente e Similaridade  

 

A literatura ainda aponta que terapeutas mais bem preparados são 

mais responsivos com seus pacientes, o que influencia a formação da 

aliança terapêutica e no resultado da terapia (Del Re et al., 2012). 

Terapeutas experientes sabem conciliar o conhecimento adquirido e a 

experiência prática para aumentar a confiança do paciente no tratamento e 

seu conforto ao lidar com a ambigüidade e a complexidade do processo 

terapêutico (Jennings & Skovolt, 1999; Levitt, Butler & Hill, 2006). Por 

outro lado, Orlinsky (1999) considera difícil apontar características 

potencialmente desejáveis do terapeuta, pois os fatores inerentes às 

interações são múltiplos e de difícil mensuração. Segundo Tryon e 

Winograd (2001), quando terapeutas e pacientes demonstram 

comportamentos cooperativos e afiliativos e se envolvem mais ativamente, 

um melhor resultado é esperado. Mesmo terapeutas tecnicamente inferiores 

apresentam bons resultados ao promoverem a confiança do paciente através 

de sua empatia. Dessa forma, características pessoais do terapeuta afetam o 
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desenvolvimento de uma boa aliança terapêutica, contribuindo para o 

resultado do tratamento (Aveline, 2005). Aparentemente, as características 

pessoais do terapeuta desempenham importante papel no início do 

tratamento, quando se forma a aliança terapêutica. Terapeutas mais 

experientes são mais hábeis no desenvolvimento das metas e para lidar com 

rupturas na aliança (Dunkle & Friedlander, 1996). Segundo estes autores, a 

qualidade da aliança estabelecida pelo terapeuta está associada à qualidade 

de sua rede social e sua habilidade de estabelecer relacionamentos próximos 

com outros. Por outro lado, Heinonen e Orlinsky (no prelo) observaram em 

pesquisa com 4000 psicoterapeutas de nacionalidades, carreiras e 

orientações teóricas diversas que eles tendiam a engajar nos 

relacionamentos pessoais e com pacientes a partir das expectativas de suas 

orientações teóricas. 

Segundo Hersoug et al. (2001), o terapeuta precisa adquirir a 

competência para se relacionar com seus pacientes e para articular uma 

teoria psicoterápica pessoal, o que indica a importância das características 

pessoais do terapeuta no relacionamento. Saber dosar a proximidade para 

não aparentar envolvimento excessivo, uma posição defensiva ou de 

insensibilidade é um fator que repercute na percepção do processo 

terapêutico pelo paciente (Levitt, Butler & Hill, 2006). Todavia, pacientes 

preferem terapeutas mais ativos e envolvidos no processo (Hersoug et al., 

2001) que também reforçam o envolvimento ativo dos pacientes que, por 

sua vez, avaliam a psicoterapia como mais eficiente (Tryon & Winograd, 

2001). Eles igualmente indicam aos terapeutas como intervir ao desvelar 

informações importantes (Bugas & Silberschatz, 2000) e a qualidade de sua 

participação no tratamento é mais importante do que a do terapeuta no 

resultado (Ronnestad et al., 1997). 

Terapeutas menos experientes demonstraram-se mais dedicados em 

evitar frustrações aos pacientes e sua tendência mais ativa e de apoio foi 

preferida pelos pacientes. Quanto à similaridade entre pacientes e 

terapeutas, nada foi encontrado nos dados analisados em Hersoug et al. 

(2001). Todavia, segundo estes autores, a similaridade relativa aos valores 

dos terapeutas e pacientes influenciou a avaliação da aliança terapêutica 

positivamente. Quanto maior a similaridade de valores compartilhada por 

pacientes e terapeutas, maior era a percepção da aliança pelos primeiros. 

Assim, esse estudo concluiu que características pessoais como pró-atividade 

e compromisso do terapeuta desempenham papel mais importante do que 

suas qualidades técnicas e experiência na avaliação da aliança pelos 

pacientes. Uma boa avaliação da aliança aumenta a probabilidade de 

sucesso no tratamento. Horvath (2001) aponta inconsistência na relação 

entre fatores como nível de treinamento, experiência do terapeuta e 

avaliação da aliança pelo paciente. Herman (1998) acrescenta que 

similaridade em modalidades funcionais comportamentais, afetivas, 
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sensoriais, imaginativas, cognitivas, interpessoais e biológicas tendem a 

estar positivamente associada com o resultado do tratamento. 

Em alguns casos, a existência de relações duais (profissional e de 

amizade) também é apontada como algo a ser evitado na prática psicológica 

(Horst, 1989; Sonne, 1994; Schank & Skovolt, 1997). O relacionamento 

entre psicólogo e paciente também está relacionado à humanização do 

atendimento à saúde. Neste caso, podem ser encontradas no Brasil várias 

referências à preocupação com o trabalho do psicólogo, geralmente em 

situação hospitalar, e a mudanças das relações interpessoais visando à 

humanização do ambiente hospitalar, como é o caso de Martins (2001) e a 

humanização das relações assistenciais na formação do profissional de 

saúde. Rodrigues (2003) também tratou da qualidade interacional entre 

profissionais e pacientes visando à humanização do ambiente hospitalar. 

 

Conclusão 
 

A auto-revelação e a intimidade tendem a avançar com o decorrer da 

relação, com uma tendência do paciente se abrir mais com o tempo, 

paralelamente ao aumento da confiança. Conforme Hinde (1997), em 

qualquer relacionamento, auto-revelação e intimidade requerem confiança 

(considerada o item mais importante no relacionamento psicólogo-

paciente). A auto-revelação, contudo, não se restringe aos pacientes, pois 

pacientes frequentemente perguntam sobre a vida pessoal de seus 

psicoterapeutas. Por outro lado, o mal uso da auto-revelação fazendo com 

que a relação paciente-psicólogo ficasse pessoal demais pode acarretar em 

prejuízo para o processo terapêutico, além de levantar questões éticas 

importantes. A existência de relações duais (profissional e de amizade) 

também é apontada como algo a ser evitado na prática psicológica (Barnett, 

2011; Horst, 1989; Sonne, 1994; Schank & Skovolt, 1997). Segundo Corey 

(1983), o psicólogo precisa reconhecer que a auto-revelação não significa 

perda de privacidade, mas deve-se decidir o que e quando revelar, o que 

seria produtivo para a psicoterapia. Knox et al. (1997), Barrett e Berman 

(2001) e Barnett (2011) observaram que a auto-revelação em momento 

apropriado pode contribuir positivamente na terapia. A auto-revelação, 

contudo, não evita a mentira e a omissão, empregadas pelos pacientes para 

fazer o psicólogo gostar mais deles. 

A similaridade é um importante fator nos relacionamentos próximos. 

Para Hersoug et al. (2001), a similaridade de valores dos terapeutas e 

pacientes influencia a avaliação da aliança terapêutica positivamente. 

Herman (1998) acrescenta que similaridades comportamentais, afetivas, 

sensoriais, cognitivas e interpessoais tendem a estar positivamente 

associadas com o resultado do tratamento. 

Segundo Greenberg et al. (2001), a empatia do terapeuta está direta e 

positivamente relacionada ao resultado do tratamento, permitindo ao 
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paciente sentir-se compreendido pelo terapeuta, aumentando seus níveis de 

satisfação e segurança. A empatia do terapeuta melhora o relacionamento 

com o paciente e fortalece a aliança terapêutica (Iwakabe et al., 2000). O 

terapeuta deve se ajustar à linguagem e às características do paciente (Zeig, 

1992; Yalom, 2006; Ezama-Coto et. al. 2000). Daí a importância da empatia 

e de se falar com o paciente a partir de seus marcos de referência, fazendo o 

paciente sentir-se acolhido, promovendo o apego seguro e potencialmente 

melhor aliança terapêutica e maior probabilidade de resultado satisfatório 

do tratamento. Meyer e Pilkonis (2001) destacam a influência do apego na 

terapia, permitindo alianças terapêuticas mais efetivas e estáveis, podendo 

se beneficiar mais com o tratamento e pacientes com estilo de apego seguro 

apresentam melhor resultado. 

Além da empatia e do apego, a concordância entre psicólogo e 

paciente também é considerada importante na relação terapêutica. Segundo 

Long (2001) a concordância sobre os objetivos do tratamento entre paciente 

e terapeuta aumenta a qualidade da aliança terapêutica. Rubin (2000) 

também relata os aspectos benéficos de se determinar os objetivos do 

tratamento em conjunto. Segundo Dunkle e Friedlander (1996), Long 

(2001) e Tryon e Winograd (2001) conversar sobre esses objetivos e a causa 

do problema otimiza o processo terapêutico ao estimular o envolvimento do 

paciente. O relacionamento entre psicólogo e paciente ainda é afetado por 

expectativas que ambos têm do relacionamento. Para Farber e Lane (2001) a 

percepção do paciente de que o terapeuta se importa com ele tem uma 

função crítica. Ezama-Coto et al. (2000) sugeriram que, quanto mais se 

ajustasse as intervenções às expectativas de ajuda, mais os pacientes 

percebiam-se ajudados.  

Estes fatores, incluindo a empatia (Zeddies, 1999), o apego (Meyer 

& Pilkonis, 2001), as expectativas de relacionamento (Joyce & Piper, 1998) 

atuam sobre a aliança terapêutica, associada a resultados positivos da 

terapia (Sexton et al., 1996; Joyce & Piper, 1998; Martin et al., 2000; 

Horvath, 2001; Aveline, 2005).  Segundo Tryon e Winograd (2001), quando 

terapeutas e pacientes demonstram comportamentos cooperativos e 

afiliativos e se envolvem mais ativamente (com base na confiança e na 

empatia), um melhor resultado é esperado.  

Dificuldades no relacionamento entre psicólogos e pacientes podem 

gerar conflitos e insatisfação e representam possíveis fatores de 

descontinuidade do atendimento psicológico. Conflitos podem estar ligados 

a objetivos imediatos das duas partes no relacionamento, sendo improvável 

que os objetivos de duas pessoas sempre coincidam e que nunca surja um 

conflito (Hinde, 1997). A concordância entre paciente e terapeuta sobre os 

objetivos do tratamento aumenta a aliança (Long, 2001; Tryon & Winogard, 

2001; Yalom, 2006). Em caso de discordância ou dificuldade de se 

estabelecer um vínculo afetivo, o encaminhamento é o melhor caminho, 
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embora sentimentos negativos ou confusos possam ser trabalhados (Corey, 

1983). 

Quanto ao controle no relacionamento, Lichtenberg et al. (1998) não 

encontrou evidência que o controle equilibrado entre paciente e terapeuta 

promoveria mudança terapêutica. Em casos de tratamento com resultado 

positivo ou negativo o paciente tinha maior controle do relacionamento do 

que o terapeuta. Entretanto, nos casos de sucesso, o controle por parte do 

paciente era menor.  

Perceber que a terapia está funcionando gera satisfação para 

psicólogos e pacientes e a demora em perceber os efeitos da terapia cria 

insatisfação para ambas as partes. Perceber as mudanças em si mesmo ao 

longo do processo contribui para um melhor desempenho do terapeuta e 

mais apurada percepção de como ele influencia o processo terapêutico 

(Yalom, 2006; Zeddies, 1999). Segundo Corey (1983), os psicólogos devem 

ser realistas, admitindo não ser possível esperar sucesso com todos os 

pacientes. A satisfação no relacionamento entre psicólogos e pacientes 

representa um possível fator de continuidade do tratamento psicológico. 

Embora tratada como uma consequência do relacionamento, a satisfação é 

também uma causa, pois está ligada à diferença entre o que indivíduo espera 

de um relacionamento e o que ele efetivamente experimenta (Hinde, 1997).  

Pode-se concluir que diferentes dimensões do relacionamento 

interpessoal, presentes em relacionamentos próximos na vida cotidiana 

(como auto-revelação, intimidade, satisfação e conflito), também estão 

presentes na relação psicólogo-paciente, sendo sua investigação relevante. 

Além dos traços específicos como uma relação profissional, o 

relacionamento psicólogo-paciente apresenta dimensões e propriedades 

comuns a outros relacionamentos entre adultos. Um maior conhecimento 

dessas dimensões e propriedades de relacionamento talvez seja mais 

importante na prática do psicólogo clínico do que em qualquer outra forma 

de relacionamento profissional-paciente e certamente afeta tanto o processo 

quanto os resultados da terapia psicológica. 

Pesquisas a respeito do relacionamento entre profissional e paciente 

podem agregar conhecimento importante para o desenvolvimento de 

treinamentos mais acurados para psicoterapeutas e supervisores clínicos. O 

tema deste artigo é de suma importância, sobretudo quando pensamos ser 

este um aspecto relevante na formação do psicólogo clínico. Afinal, a 

formação técnica-teórica e das habilidades sociais e de comunicação são 

complementares (Yalom, 2006) e a neutralidade positivista no 

relacionamento psicólogo-paciente ensinada em alguns cursos de graduação 

(Sales & Dimenstein, 2009) um mito a ser superado, já que os envolvidos 

num relacionamento tendem a validar a perspectiva de mundo um do outro 

(Duck, 2009). Uma forma de observar tais ponto são entrevistas com 

profissionais experientes e atuantes no mercado, proporcionando uma 

percepção crítica e construtiva do exercício profissional como sugerido por 
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Bettoi e Simão (2002). Proporcionando assim ao psicólogo ir além da 

limitação da construção da imagem de atuação profissional através da 

relação com o supervisor clinico de estágios (Aguirre et. al., 2000). 
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As doenças crônicas não-transmissíveis, dentre elas a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), apresentaram um crescimento significativo nas 

últimas décadas, sendo responsáveis por grande número de óbitos no 

mundo. Dados indicam que cerca de 17 milhões dos óbitos ocorridos foram 

causados por complicações cardiovasculares (OPAS, 2003).
 

Em função de seu longo curso assintomático, sem consequências 

imediatas decorrentes da suspensão do tratamento, a HAS exige mudanças 

no estilo de vida e uso diário de medicamentos (Miranda, 2003). Quando 

não tratada adequadamente, pode acarretar graves consequências e 

complicações, tais como infarto agudo do miocárdio e doença vascular 

cerebral. Apesar de se conhecer a eficácia, a efetividade e a eficiência de 

várias das medidas preventivas e de controle disponíveis – farmacológicas 

ou não – provavelmente a elevação da pressão arterial (PA) continuará, por 

décadas, representando um dos maiores desafios em saúde para o próprio 

hipertenso e para a sociedade (Lessa, 2010). 

Dentre as dificuldades encontradas para o atendimento às pessoas 

hipertensas, a falta de adesão ao tratamento é reconhecida como uma das 

principais. Além desta, a adoção de práticas terapêuticas inadequadas 

contribui para que a maioria dos hipertensos diagnosticados não mantenha a 

pressão arterial sistêmica controlada. 
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1 O presente estudo baseia-se na pesquisa intitulada “Hipertensão Arterial Sistêmica: 
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. 
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Janeiro (RJ), Brasil 
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5 Doutora em Saúde Coletiva;Professora da UNIVALE – Governador Valadares (MG), Brasil. 
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Vale salientar que no paciente com HAS normalmente estão 

comprometidas as dimensões biológica, sociológica e psicológica. Por tal 

motivo a adesão ao tratamento é considerada um processo complexo 

influenciado, portanto por fatores socioeconômicos, culturais, 

comportamentais e de acolhimento por parte dos profissionais de saúde.  

Este último fator é um forte determinante da qualidade do cuidado prestado 

ao hipertenso. 

Entre os pacientes que iniciam o tratamento medicamentoso ou não-

medicamentoso para o controle da HAS, 16 a 50% abandonam a medicação 

anti-hipertensiva durante o primeiro ano de uso. Assim, torna-se prioritário 

aos profissionais de saúde desenvolver e implementar estratégias que 

motivem o hipertenso a continuar uma determinada terapêutica, 

farmacológica ou não, bem como intervir junto aos pacientes sob a ótica de 

uma atuação multiprofissional (Silva, 2008). 

Tal panorama indica que o modo como as pessoas fazem seus 

tratamentos (por meio de mudanças dietéticas, comportamentais, de estilo 

de vida e, em especial, uso de medicamentos por períodos prolongados, ou 

mesmo, por toda a vida) está entre os maiores desafios no enfrentamento da 

HAS.  O fato é que o tratamento adequado pode consistir tanto na adoção de 

estilo de vida saudável, quanto no uso de medicação ou a associação de 

ambos, baseado em evidências científicas e consensos de especialistas.  

Considera-se aqui que a adesão ao tratamento da HAS é fundamental 

para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e menor risco de 

complicações cardiovasculares. Em decorrência, entende-se que manter a 

pressão arterial sistêmica sob controle constitui-se num indicador do 

cumprimento das prescrições recomendadas pelo médico e equipe de saúde. 

Na intenção de identificar a melhor forma de promover a adesão ao 

tratamento destes pacientes, delimitou-se como objetivo para o presente 

estudo identificar os fatores que interferem no controle da PA de idosos 

hipertensos residentes no município de Governador Valadares-MG. 

 

Fatores de Risco para Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A HAS sofre influências de condições fisiológicas ou intrínsecas do 

próprio indivíduo, tais como, o estado de vigília e de sono, variações 

posturais, digestão, respiração, fala, repleção vesical, dor, estresse 

emocional, entre outros; bem como de fatores extrínsecos ou externos, 

como o reflexo de defesa, exercício físico, temperatura ambiental, fumo, 

condições sociais e econômicas (Brasil, 2002). 

Quanto aos fatores de risco para a doença hipertensiva, estes podem 

ser classificados em constitucionais ou imutáveis e ambientais ou passíveis 

de modificação. No primeiro caso estão incluídos idade, sexo e fatores 

genéticos (etnia e história familiar). No segundo estão a ingestão excessiva 
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de sal, álcool e gordura, tabagismo, sedentarismo, fatores ambientais 

ligados ao trabalho, classe social e obesidade (Brasil, 2002). 

Os fatores de risco constitucionais são aqueles não passíveis de 

modificação, como idade, sexo, fatores genéticos e etnia. 

A prevalência de níveis de pressão arterial acima de determinados 

limites fixados ou a média da pressão arterial é maior quanto mais elevada a 

idade. Na maioria das pessoas, a pressão arterial sistólica é mais baixa no 

nascimento, crescendo continuamente durante a vida do indivíduo. Já a 

pressão arterial diastólica eleva-se até a quinta década de vida para os 

homens e a sexta década de vida para as mulheres. Só após tais idades é que 

ela começa a declinar (Borges, Cruz & Moura, 2008). 

Quanto a variável sexo, a elevação da pressão arterial acima dos 

limites definidos é mais frequente entre as mulheres do que entre os homens 

com idade acima de 40 anos; o contrário ocorre nas faixas etárias abaixo de 

40 anos (Brasil, 2002). 

A etnia negra apresenta maior prevalência de HAS e os filhos de pais 

hipertensos são mais propensos a desenvolver a doença do que os de pais 

normotensos. Quando pai e mãe são hipertensos, a chance do filho 

desenvolver HAS fica em torno de 50% (Lopes, 2000). 

Vale salientar que a presença de um ou mais fatores de risco implica 

em maior probabilidade de desenvolver a doença, embora a ausência de 

algum destes não exclua tal possibilidade. A redução da morbidade e 

mortalidade por doenças cardiovasculares pode ser alcançada com a 

promoção de atitudes que visem mudanças de comportamento da população 

e que interfiram nos fatores de risco modificáveis.  

Os fatores de risco ambientais tais como ingestão excessiva de sal, 

álcool e gordura, tabagismo, sedentarismo, classe social e obesidade podem 

ser modificados ou atenuados por mudanças nos hábitos de vida e/ou por 

medicamentos. 

A obesidade ou sobrepeso é avaliado na prática clínica, por boa parte 

dos profissionais, a partir da pesagem e medição da altura. Em seguida é 

calculado o índice de massa corporal dividindo o peso pelo quadrado da 

altura. Os indivíduos obesos apresentam maior prevalência de HAS do que 

os não-obesos e a redução de peso corporal diminui os níveis de pressão 

arterial (Chaves Junior, 2001). O excesso de peso é fator predisponente para 

a HAS, de modo que a sua redução em pelo menos 5% e a prática regular de 

atividade física são fundamentais para o controle pressórico. Esta conduta 

também pode atuar favoravelmente sobre a tolerância a glicose e o perfil 

lipídico (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010). 

A inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes para 

a HAS. Não acarreta somente doenças e sofrimento pessoais, mas também 

representa um custo econômico significativo, tanto para os indivíduos 

quanto para a sociedade, em vista das sequelas que causa (Brasil, 2002). 

Dados coletados nos Estados Unidos demonstram que o “custo associado da 
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inatividade física e obesidade foi de aproximadamente 9,4% do gasto 

nacional em saúde” (Brasil, 2002).  

O sedentarismo constitui-se, portanto, em um problema de saúde 

pública, reconhecido como fator de risco independente para a doença 

coronariana. O risco relativo da inatividade para doença coronária é 

semelhante ao da HAS, hipercolesterolemia e tabagismo. O sedentarismo 

está associado ainda ao aumento simultâneo de doenças cardiovasculares. A 

prática regular de exercício físico de intensidade moderada induz uma série 

de adaptações corporais que produzem benefícios para a saúde. Diferentes 

estudos têm demonstrado uma correlação inversa entre exercício habitual e 

risco de eventos coronarianos e morte cardíaca (Perez, 2008). 

O uso excessivo do cloreto de sódio contribui para ocorrência da 

HAS, enquanto o baixo consumo pode reduzir os níveis pressóricos dos 

hipertensos ou mesmo prevenir o aparecimento da doença. Estudos 

realizados em populações em que a ingestão de sódio ficou abaixo de 30 

mEq/dia não registraram HAS. Por isso, alguns autores consideram a 

ingestão excessiva de sal como desencadeante ambiental mais importante de 

HAS. Se os alimentos não fossem conservados em sais de sódio e se não se 

adicionasse cloreto de sódio ao seu preparo, a pressão arterial do indivíduo 

não se elevaria durante a vida (Fuchs, Petter & Accordi, 2001). 

A prevalência de HAS entre os que ingerem quantidade excessiva de 

bebida alcoólica é significativamente maior do que entre aqueles que não a 

ingerem. A causa mais comum de morte entre etilistas é de origem 

cardiovascular. Os efeitos do consumo de álcool dependem 

fundamentalmente de alguns fatores, tais como: quantidade e regularidade 

da ingestão; tipo de bebida consumida; estado nutricional do indivíduo; 

associação ao tabagismo; susceptibilidade individual e fatores genéticos 

(Stocco, Barretto, 2000). 

O fumo é considerado um fator predisponente para diminuição da 

qualidade de vida, pois está associado ao desenvolvimento de doenças 

respiratórias, cardiovasculares e neoplásicas. Os hipertensos fumantes têm 

risco triplicado de desenvolver acidente vascular cerebral e evento 

coronariano em relação aos hipertensos não-fumantes (Brasil, 2002). 

O baixo nível socioeconômico é um fator de risco independente para 

a cardiopatia, estando a pobreza associada à maior prevalência de todas as 

doenças, bem como à maior mortalidade por todas as causas, inclusive nas 

faixas etárias mais jovens. Alguns estudos indicam que a elevação da renda 

familiar pode ajudar a manter os níveis de pressão arterial normais (Brasil, 

2002). 

 

Metodologia  

 

Trata-se de um estudo censitário, quantitativo, transversal do tipo 

descritivo realizado na cidade de Governador Valadares-MG. Mais 
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especificamente os dados foram coletados nos distritos de Chonin de Cima 

e Chonin de Baixo, junto aos idosos cadastrados nas Estratégias de Saúde 

da Família (ESFs) desses distritos.  

A escolha desses dois distritos deve-se ao fato de ter sido realizado 

no ano de 2007 uma pesquisa em que se observou uma alta prevalência de 

HAS nesta população, principalmente entre os indivíduos de terceira idade 

(Cardoso, 2007). Cada distrito possui uma unidade de Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), constituída por médico, enfermeiras e agente comunitário 

de saúde (ACS). 

Esta coleta foi realizada individualmente nas residências dos 

participantes, em ambiente reservado, que apresentou boa iluminação, 

ventilação adequada, cadeiras confortáveis, tranquilidade e silêncio, 

procurando dessa forma assegurar a privacidade dos participantes. Para 

coleta dos dados utilizou-se um Roteiro Estruturado de Entrevista e um 

esfignomanômetro aneróide para aferição da pressão arterial. A coleta de 

dados ocorreu entre os meses de junho e setembro de 2010. 

Durante a realização da entrevista, o entrevistador fazia a pergunta 

prevista e assumia uma postura de instigador, explorando ao máximo a fala 

do informante. Em todas as entrevistas manteve-se um caráter informal, a 

fim de que o idoso se sentisse à vontade para relatar suas opiniões. 

Foram considerados no estudo os dados coletados junto a 99 idosos 

hipertensos de ambos os sexos, com idade de 60 anos ou mais, possuindo 

estado funcional independente, cadastrados na ESF local. No tratamento dos 

dados utilizou-se do software Sphinx. 

O desenvolvimento do estudo respeitou todos os preceitos éticos que 

envolvem pesquisa com seres humanos estabelecidos pela Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi 

obtida autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Governador Valadares, responsável pelas Unidades de ESF selecionadas. O 

projeto também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Vale do Rio Doce (Parecer 

nº 002/2010). 

 

Resultados e Discussão 

 

Perfil Socioeconômico dos idosos hipertensos - A maior parte dos 

idosos participantes do presente estudo possui idade entre 60 e 70 anos 

(48,5%). Dentre os entrevistados o mais novo possui 60 e o mais velho 93, 

perfazendo uma média de 70,4 (± 7,46) anos. A maioria dos entrevistados 

são do sexo feminino (62,6%), aposentados (60,6%), sendo a maior parte da 

etnia negra (33,3%). Mais da metade (51,5%) dos idosos vive em regime de 

uma união estável, estando a maioria classificada como pertencentes às 

classes C (38,4%) e D (52,5%), evidenciando o baixo nível socioeconômico 

dessa população. 
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A classe socioeconômica foi identificada em diversos trabalhos 

como um fator de risco independente para as doenças cardíacas (Brasil, 

2002). Estes estudos relatam ainda que a classe socioeconômica poderia 

impor aos indivíduos um estilo de vida, resultando no acúmulo de alguns 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares (Dragano, Bobak, Wege, 

2007). Dentre estes fatores o tabagismo, a obesidade, a pressão arterial 

elevada e a inatividade física são mais prevalentes entre pessoas de baixa 

posição socioeconômica. 

 
Tabela 1. Fatores sócio-demográficos associados ao nível de adesão ao tratamento em idosos 

valadarenses 

 
 

Segundo a tabela, o Grupo 1 (G1 – pacientes aderidos ao tratamento) 

é constituído por idosos com idade entre 60 e 70 anos, perfazendo uma 

média de 70,3 (± 8,04) anos. Em sua maioria, são do sexo feminino 

(70,3%), aposentados (51,4%) com predominância daqueles classificados 

dentro da classe socioeconômica C (45,9%). Já o Grupo 2 (G2 – pacientes 

não aderidos ao tratamento)  possui boa parte dos idosos com idade entre 60 

e 70 anos, perfazendo uma média de 70,5 (± 7,16) anos. Esse grupo é 

constituído, em sua maioria, por mulheres (58,1%), aposentados (66,1%) e 

sujeitos pertencentes à classe socioeconômica D (58,1%).  

Em suma, o G2 possui uma maior proporção de idosos com idade 

entre 70 e 80 anos (43,5%), classe socioeconômica D e E (64,2%) e maior 

número de indivíduos de etnia negra (37,1%). Possivelmente, estas 

condições contribuíram para uma alta taxa de não adesão ao tratamento 

entre os idosos hipertensos deste grupo. Tal fato está de acordo com os 

achados de Machado (2008), onde afirmam que as condições 

Freq. % Freq. % Freq. %

Idade

60 a 70 48 48,5% 18 48,6% 30 48,4%

De 70 a 80 40 40,4% 13 35,1% 27 43,5%

80 e mais 11 11,1% 6 16,2% 5 8,1%

Sexo

Masculino 37 37,4% 11 29,7% 26 41,9%

Feminino 62 62,6% 26 70,3% 36 58,1%

União Estável

Sim 51 51,5% 19 51,4% 32 51,6%

Não 48 48,6% 18 48,6% 30 48,4%

Situação de trabalho

Aposentado 60 60,6% 19 51,4% 41 66,1%

Em exercício 12 12,1% 7 18,9% 5 8,1%

Sem Vínculo 27 27,2% 11 29,7% 16 25,8%

Cor

Negra 33 33,3% 10 27,0% 23 37,1%

Outras 66 66,6% 27 73,0% 39 62,9%

Classificação da classe socioeconômica

B 1 1,0% 1 2,7% 0 0,0%

C 38 38,4% 17 45,9% 21 33,9%

D 52 52,5% 16 43,2% 36 58,1%

E 8 8,1% 3 8,1% 5 8,1%

Fatores  socio-demográficos associados
Geral Grupo G1 Grupo G2
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socioeconômicas são preditoras da falta de adesão ao tratamento, ou seja, 

quanto mais baixo o nível socioeconômico, menores são as taxas de adesão 

ao tratamento anti-hipertensivo.  

Os mesmos autores atribuem ainda a não-adesão ao menor 

conhecimento da doença e ao difícil acesso aos serviços de saúde. Contudo, 

tal assertiva não foi verificada no presente estudo, já que os idosos em 

questão possuem conhecimento acerca da HAS, bem como o acesso 

facilitado à medicação e aos serviços de saúde. Diferentemente, os achados 

deste estudo demonstram que as percepções que os idosos possuem a 

respeito da HAS e de seu tratamento exercem influência decisiva no 

processo de adesão.  

O conceito tradicional de adesão refere-se à situação na qual o 

comportamento do paciente corresponde à recomendação da equipe de 

saúde. No entanto, tal comportamento pode sofrer a ação de diversos fatores 

relacionados ao próprio paciente, ao serviço de saúde, ou então, à própria 

doença. 

Em relação ao próprio paciente, foram avaliados os seguintes fatores: 

presença e tempo decorrido da última consulta para controle da HAS; 

participação nas atividades em grupo; abandono do tratamento 

medicamentoso em algum momento da vida; ajuda da família no 

tratamento; presença de dificuldades em seguir as orientações para o 

tratamento; uso de tabaco; consumo de álcool; prática de exercícios físicos; 

frequência de exercícios físicos e concomitante problema de saúde.  

Observou-se que o tempo decorrente entre a entrevista e a última 

consulta foi em média de 3,52 (±6,59) meses. Embora a maioria, 92 

(92,9%), tenha comparecido na última consulta, menos da metade, 44 

(44,5%), foi atendida num tempo inferior a dois meses. Um total de 41 

(41,4%) entrevistados possuíam dificuldades em seguir as orientações da 

equipe de saúde; e apenas 34 (34,3%) receberam ajuda da família para 

realização do tratamento. Outro ponto a destacar é o fato de que apenas 33 

(33,3%) entrevistados tinham participado, em algum momento, das 

atividades educativas propostas pela equipe de saúde (Tab. 2). 

O consumo de tabaco, a ingestão de bebidas alcoólicas e a prática de 

exercícios físicos foram levantados para avaliar a interferência destes 

fatores na adesão. Constatou-se que entre os idosos apenas 10 (10,1%) 

fazem o uso de álcool, 16 (16,2%) usam algum tipo de tabaco, e 27 (27,3%) 

praticam exercícios físicos. Destes últimos, 16 (59,3%) o fazem diariamente 

e 11 (40,7%), ao menos três vezes por semana. Quanto à presença de 

comorbidades, apenas 28 (28,3%) possuíam alguma outra doença, dentre 

elas, diabetes mellitus e câncer (Tab. 2).  
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Tabela 2. Fatores associados à adesão ao tratamento da HAS em idosos valadarenses  

 
 

 

No que diz respeito à presença de idosos na última consulta para 

tratamento da HAS, tanto no G1 (91,9%) quanto no G2 (93,5%) os 

entrevistados se mostram assíduos. No G1, o tempo médio decorrente entre 

a entrevista e a última consulta foi de 2,76 (±2,62) meses, tendo sido 

observado maiores índices da prática de exercícios físicos (35,1%) e 

menores dificuldades em seguir as orientações prescritas pela equipe de 

saúde (24,3%), em relação ao G2. Neste último, o tempo médio decorrente 

entre a entrevista e a última consulta foi de 3,97 (±8,08) meses. A 

participação nos grupos operativos realizados nas unidades de saúde é baixa 

(38,7%), embora os idosos desse grupo (37,1%) recebam maior ajuda dos 

familiares para o tratamento. Além desse grupo apresentar maiores 

dificuldades em seguir as orientações da equipe de saúde (51,6%) foi ainda 

Freq. % Freq. % Freq. %

Sim 92 92,9% 34 91,9% 58 93,5%

Não 7 7,1% 3 8,1% 4 6,5%

Menos de 1 mês 8 8,1% 4 10,8% 4 6,5%

De 1 a 2 meses 36 36,4% 13 35,1% 23 37,1%

De 2 a 3 meses 16 16,2% 5 13,5% 11 17,7%

De 3 a 4 meses 8 8,1% 3 8,1% 5 8,1%

Acima de 5 meses 31 31,3% 7 18,9% 17 27,4%

Sim 33 33,3% 9 24,3% 24 38,7%

Não 66 66,7% 28 75,7% 38 61,3%

Nenhuma 72 72,7% 30 81,1% 42 67,7%

1 a 3 vezes 15 15,2% 5 13,5% 10 16,1%

4 ou mais 12 12,1% 2 5,4% 10 16,1%

Sim 34 34,3% 11 29,7% 23 37,1%

Não 65 65,7% 26 70,3% 39 62,9%

Sim 41 41,4% 9 24,3% 32 51,6%

Não 58 58,6% 28 75,7% 30 48,4%

Sim 10 10,1% 3 8,1% 7 11,3%

Não 89 89,9% 34 91,9% 55 88,7%

Sim 16 16,2% 4 10,8% 12 19,4%

Não 83 83,8% 33 89,2% 50 80,6%

Sim 27 27,3% 13 35,1% 14 22,6%

Não 72 72,7% 24 64,9% 48 77,4%

Todos os dias 16 59,3% 7 53,8% 9 64,3%

Até três vezes por semana 11 40,7% 6 46,2% 5 35,7%

Não 28 28,3% 12 32,4% 16 25,8%

Sim 78 78,8% 28 75,7% 50 80,6%

Problema de saúde concomitante

Consumo de bebidas alcoólicas

Cigarro

Exercícios físicos

Frequência de exercício físico

Dificuldade em seguir as orientações

Ajuda da família

Abandono do Tratamento medicamentoso

Participação nas atividades em grupo

Tempo da Última consulta

Presença na ultima Consulta

Fatores associados a adesão ao tratamento ligados ao 

paciente

Geral Grupo G1 Grupo G2
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evidenciado o consumo de bebidas alcoólicas (11,3%), uso de tabaco 

(19,4%), e abandono do tratamento medicamentoso (32,2%). 

Os dados apresentados pelo G1 estão em consonância com o descrito 

na literatura que aponta a necessidade de uma melhor educação em saúde; 

informações mais claras ao paciente sobre a doença e suas possíveis 

complicações; acompanhamento periódico dos pacientes por meio de 

consultas para aumento da adesão ao tratamento (Lessa, 2006). Em um 

estudo realizado com 353 hipertensos, Mion & Pierin (1996) identificaram 

que, dentre os principais motivos que contribuem para o paciente abandonar 

o tratamento estão relacionados ao medicamento: o alto custo, tomar várias 

vezes ao dia, efeitos indesejáveis, desconhecimento das complicações, 

ausência de sintomatologia, esquecimento, falta de conhecimento para 

tratar. Esses achados evidenciam a necessidade de uma educação em saúde 

e orientação fornecida pelos profissionais de saúde aos idosos, acerca da 

terapêutica utilizada. 

Gusmão, Ginani, Silva, Ortega & Júnior (2009) relatam que o baixo 

índice de adesão ao tratamento da HAS entre idosos tem relação direta com 

a falta de informação sobre o tratamento. Quando a conscientização 

adequada ao paciente é negligenciada, pode acarretar o uso incorreto do 

medicamento e levá-lo a não seguir de maneira satisfatória as prescrições 

médicas. Estes autores acrescentam ainda que vários fatores determinam a 

forma como o paciente vai se portar e aceitar o tratamento. Dentre estes 

fatores estão: a complexidade do regime terapêutico como número de doses, 

comprimidos e horário das tomadas; duração do tratamento; falha de 

tratamentos anteriores; mudanças frequentes no tratamento; e, influência 

deletérea na qualidade de vida do paciente. Em decorrência, tais autores 

indicam como propostas para melhorar o regime terapêutico e aumentar a 

adesão ao tratamento uma melhor avaliação inicial para evitar constantes 

mudanças de esquema terapêutico e, sempre que possível, a prescrição de 

menor número de medicamentos. 

Em trabalho realizado com 72 hipertensos cadastrados e 

acompanhados no Centro de Saúde Escola, Baldissera, Carvalho & Pelloso 

(2009) concluíram que a maioria dos entrevistados não aderiu ao tratamento 

não-farmacológico, principalmente em relação à dieta e à prática de 

atividade física. Tal achado foi observado no presente estudo, sendo que o 

G2 obteve os piores índices de prática de exercícios, bem como em relação 

ao consumo de tabaco e álcool. Segundo tais autores, este fato pode estar 

associado ao entendimento de que as restrições da dieta, como a diminuição 

da ingestão de sódio, transmitem uma ideia de castigo, por estarem estas 

restrições associadas ao prazer em degustar alimentos, bem como à perda da 

liberdade de escolha Baldissera, Carvalho & Pelloso (2009). 

Em relação ao serviço de saúde, foram avaliados os seguintes 

fatores: satisfação com os serviços de saúde; acesso aos medicamentos; 

profissionais de quem recebeu orientações e forma de obtenção dos 
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medicamentos. Observou-se que apenas 50 (50,4%) idosos possuíam acesso 

a toda a medicação prescrita e cerca de 38 (38,4%) demonstraram possuir 

uma baixa satisfação com o serviço de saúde. A maioria, 71 (71,7%), 

relatou ter recebido do médico as orientações relacionadas ao tratamento 

medicamentoso, e ainda um número mais expressivo, 74 (74,8%), relatou 

ter obtido a medicação junto ao serviço público de saúde. 

 
Tabela 3. Fatores associados à adesão ao tratamento da HAS ligados aos serviços de saúde 

responsáveis pela atenção aos idosos residentes em distritos de Governador Valadares - MG  

 
 

Não foram identificadas grandes divergências entre o G1 e G2 

quanto aos fatores Satisfação com os serviços e Local de obtenção de 

medicamentos. A maior divergência entre eles refere-se ao Acesso a 

medicamentos, que está disponível a apenas 15 (40,5%) dos idosos do G1, 

contra 35 (56,5%) do G2; e, ao Profissional de quem receberam as 

orientações, que segundo 31 (57,4%) idosos do G1, foi do médico, contra 

40 (43,5%) do G2 (TAB. 3). 

Os fatores analisados são discutidos em um estudo de Lessa (2006) 

sobre a HAS, no qual sugerem que a distribuição gratuita da medicação é 

fator essencial para a adesão do paciente ao medicamento anti-hipertensivo. 

No entanto, mesmo o G2 tendo maior proporção de idosos recebendo 

medicação gratuitamente, isso não impediu de terem maiores índices de não 

adesão ao tratamento. Isso indica que nesse grupo essa não foi uma variável 

determinante da não adesão.  

Por outro lado, Andrade (2002) observaram, que entre as razões da 

não adesão mais citadas pelos participantes de seu estudo, uma se referia à 

falta de comunicação adequada entre o paciente e seu médico. Havia uma 

falta de trocas de informações relativas à doença e às sérias consequências 

do abandono ao tratamento. Tais achados foram observados no presente 

estudo, uma vez que os participantes do G2 recebem orientações de 

Freq. % Freq. % Freq. %

Satisfeito 60 60,6% 23 62,2% 37 59,7%

Parcialmente satisfeito 28 28,3% 7 18,9% 21 33,9%

Insatisfeito 10 10,1% 6 16,2% 4 6,5%

Sim 50 50,5% 15 40,5% 35 56,5%

Não 44 44,4% 19 51,4% 25 40,3%

NA 5 5,1% 3 8,1% 2 3,2%

Médico 71 71,7% 31 57,4% 40 43,5%

Enfermeiro 38 38,4% 13 24,1% 25 27,2%

Técnico de Enfermagem 14 14,1% 3 5,6% 11 12,0%

Agente Comunitário de Saúde 11 11,1% 3 5,6% 8 8,7%

Outros 12 12,1% 4 7,4% 8 8,7%

SUS 74 74,8% 26 70,3% 48 77,4%

Necessita comprar 23 23,2% 10 27,0% 13 21,0%

Ambos 2 2,0% 1 2,7% 1 1,6%

Satisfação com os serviços

Acesso a medicamentos

Orientações recebidas 

Local de obtenção de Medicamentos

Geral Grupo G1 Grupo G2Fatores associados a adesão ao tratamento ligados ao 

Serviço de Saúde
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profissionais de saúde de nível técnico com maior frequência que os do G1. 

Esta ocorrência constitui-se em um fator de redução dos momentos de 

comunicação entre o médico ou enfermeiro com os pacientes. Manfroi & 

Oliveira (2006) consideram que a comunicação entre profissional (de nível 

superior devidamente capacitado) e paciente tem por objetivo elevar o nível 

de adesão para, juntamente com o paciente, melhorar o controle da HAS. 

A relação entre o profissional de saúde e paciente constitui-se fator 

determinante da adesão ao tratamento. Em um estudo descritivo qualitativo, 

Reiners & Nogueira (2009) concluiu que na interação entre o profissional 

de saúde e o usuário hipertenso, muitas vezes o profissional abre mão da 

estratégia de conscientização, deixando de exercer seu papel de educador e 

auxiliar do tratamento. Dessa maneira, o acompanhamento do paciente tem 

sido realizado de maneira inadequada. Diante do abandono, o usuário 

realiza o tratamento à seu modo, o que torna-se prejudicial à sua saúde. 

Em relação à própria doença foram avaliados os seguintes fatores: 

controle da pressão; classificação da pressão arterial; tempo de diagnóstico; 

reconhecimento das consequências da HAS. Foi registrada uma taxa de 

controle pressórico de apenas 25%, sendo esta muito aquém dos valores 

aceitáveis. Tomando-se como referência as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial (2010), há uma prevalência de 75,8% de idosos com a 

pressão arterial acima dos limites considerados para normalidade. O tempo 

médio de diagnóstico da HAS entre os idosos foi de 15,0 (±11,2) anos e 

cerca de 88 (88,9%) reconhecem que esta doença pode debilitar sua saúde 

com o passar dos anos (Tab. 4). 

 

Tabela 4. Classificação, controle e fatores da HAS entre idosos de um 

distrito rural de Governador Valadares-MG 

 
 

Freq. % Freq. % Freq. %

Ótima 7 7,1% 2 5,4% 5 8,1%

Normal 6 6,1% 2 5,4% 4 6,5%

Normal alta 12 12,1% 6 16,2% 6 9,7%

Hipertensão Estágio 1 38 38,4% 13 35,1% 25 40,3%

Hipertensão Estágio 2 21 21,2% 8 21,6% 13 21,0%

Hipertensão Estágio 3 15 15,2% 6 16,2% 9 14,5%

Sim 24 24,2% 9 24,3% 15 24,2%

Não 75 75,8% 28 75,7% 47 75,8%

Menos de 10 39 39,4% 12 32,4% 27 43,5%

De 10 a 20 27 27,3% 12 32,4% 15 24,2%

De 20 a 30 19 19,2% 6 16,2% 13 21,0%

30 e mais 14 14,1% 7 18,9% 7 11,3%

Sim 88 88,90% 31 83,8% 57 91,9%

Não 11 11,10% 6 16,2% 5 8,1%

Classificação da Pressão Arterial

Controle da pressão

Tempo de Diagnóstico

Reconhecimento das consequências da hipertensão

Geral Grupo G1 Grupo G2
Classificação e controle da HAS
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Conforme dados apresentados na TAB. 4, não existem grandes 

divergências entre o G1 e G2 quanto aos fatores controle da pressão 

arterial e reconhecimento das consequências da HAS. A maior divergência 

entre eles refere-se ao tempo de diagnóstico da HAS, onde se percebe que o 

G1 possui um tempo médio de diagnóstico maior, 17,24 (± 13,98), quando 

comparado ao G2, 13,71 (± 10,41). Vale salientar que, sendo o G1 

composto de sujeitos aderidos ao tratamento, no presente estudo o maior 

tempo de diagnóstico parece ter influído positivamente nesta adesão.  

 

Conclusões 

 

A realização deste estudo possibilitou identificar que a adesão ao 

tratamento é um processo complexo que envolve fatores ambientais, 

emocionais e sociais. Em outros termos, o conhecimento correto do paciente 

sobre a HAS; a condição socioeconômica e etnia; crenças e expectativas 

sobre a melhoria de suas condições com o tratamento; empatia do paciente 

para com o profissional e compromisso do profissional de saúde com o 

paciente e apoio social formam um rol dos principais fatores que interferem 

no processo de adesão ao tratamento da HAS. 

Estudos revelam que há maior facilidade por parte dos pacientes 

idosos em aderir ao tratamento medicamentoso, do que cumprir prescrições 

que exijam mudanças comportamentais e de estilo de vida.  

Por fim, sendo o idoso mais propenso à HAS deve-se dar especial 

atenção aos fatores que interferem no processo de adesão destes ao 

tratamento. Isto é, objetivando promover uma melhor qualidade de vida 

para este grupo populacional, os profissionais de saúde, inseridos em uma 

equipe multiprofissional, devem atentar para o relacionamento dos 

familiares e cuidadores com o hipertenso; o nível de conhecimento destes 

sobre a HAS; a quantidade de medicações ingeridas; o esquecimento; e as 

mudanças de estilo de vida tais como seguimento da dieta e prática de 

atividades físicas. 
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A taxa de sobrevivência do recém-nascido prematuro (RNPT) tem 

aumentado consideravelmente nas últimas décadas, em consequência dos 

avanços alcançados no cuidado intensivo com o advento da Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (Cignacco et al., 2007). Em países 

desenvolvidos, como o Japão, a sobrevida de neonatos, com idade 

gestacional entre 22 e 23 semanas e daqueles com peso de nascimento 

menos que 500 gramas, alcançou altos índices no final dos anos 90 do 

século passado (Ozawa & Yokoo, 2013). Dados estatísticos no Brasil, 

referente ao ano de 2008, mostraram um índice de 6,7% de nascimento 

prematuro (Brasil, Ministério da Saúde, 2010). 

A condição clínica do RNPT implica em cuidados intensivos com 

um período de hospitalização de várias semanas ou meses, no qual o 

neonato fica exposto a um ambiente caracterizado por estimulação 

excessiva e constante. Os estímulos incluem exposição à luminosidade e 

barulho intensos, doenças agudas e crônicas, separação da mãe e familiares, 

manuseio excessivo e múltiplas medicações, aliados a um grande número de 

procedimentos terapêuticos e de diagnóstico dolorosos e repetitivos 

(Grunau, Holsti, & Peters, 2006). 
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Destaca-se o fato de que o RN internado pode receber entre 50 e 150 

procedimentos potencialmente dolorosos durante o dia, condição esta 

agravada por um uso inadequado de analgesia para o alívio da dor 

(Codipietro, Bailo, Nangeroni, Ponzone, & Grazia, 2011; Guinsburg, 1999; 

Maia, 2009; Porter et al., 1997; Prestes et al., 2005). Atualmente, as 

pesquisas evidenciam que, nesse ambiente, a dor repetitiva e prolongada 

pode acarretar sérias sequelas ao desenvolvimento do RNPT no curto e 

longo prazo, incluindo, mudanças fisiológicas e comportamentais, alteração 

da sensibilidade dolorosa e dificuldades de aprendizagem posteriores 

(Anand, Stevens, & McGrath, 2007; Buttha et al., 2002; Linhares & Doca, 

2010).  

Alcançamos um vasto conhecimento sobre a fisiologia da dor, com o 

desenvolvimento de instrumentos para a sua medida em neonatos, com 

relativo consenso acerca de diretrizes e estratégias baseadas em evidências, 

farmacológicas e não farmacológicas, para o manejo da dor neonatal. 

Todavia, há uma grande falha entre o conhecimento teórico e a prática por 

parte da equipe de saúde (Chermont, 2003; Guinsburg, 1999). O trabalho de 

Martins, Dias, Enumo e Paula (2013), por exemplo, mostrou que, “[...] 

apesar do reconhecimento de que o recém-nascido prematuro sente dor e 

que os procedimentos invasivos são dolorosos, as enfermeiras 

consideraram que as medidas de alívio de dor ainda não eram realizadas 

de maneira adequada” (p. 21). Assim, essas autoras alertam para o fato de 

que a capacitação na área de controle da dor é fundamental para que o 

profissional de saúde possa atuar como uma fonte de recursos protetores ao 

desenvolvimento infantil dos bebês internados na UTIN.  

O RNPT ainda não recebe medidas de analgesia adequadas e efetivas 

(uso de analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, opióides potentes, 

sedativos, opióides fracos e anestésicos locais, por exemplo), 

principalmente durante a realização dos procedimentos invasivos de rotina, 

que incluem punções, cateterismos, intubações e sondagens, que causam 

agitação, dor, ansiedade e estresse no neonato (Aymar & Coutinho, 2008; 

Codipietro et al., 2011; Martins et al., 2013). Além da analgesia 

farmacológica, os profissionais de saúde podem utilizar procedimentos não 

farmacológicos de alívio e conforto, como a sucção não nutritiva, com uso 

da chupeta ou dedo enluvado, a aplicação de sacarose, mudar o RN de 

posição, enrolar no cueiro, diminuir a estimulação tátil, dar suporte postural, 

manter a posição flexionada, dar banho de imersão, fazer massagem local, 

os quais ajudam na organização e autorregulação do neonato. Estes 

procedimentos farmacológicos e não farmacológicos podem ser usados de 

modo isolado ou conjuntamente (Barbosa & Valle, 2006; Crescêncio, 

Zanelato, & Leventhal, 2009; Gaspardo, Miyase, Chimello, Martinez, & 

Linhares, 2008; Linhares & Doca, 2010). 
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Apesar desses procedimentos disponíveis, na UTIN, a dor é 

subestimada e consequentemente o seu tratamento é inadequado, situação 

esta que tem gerado pesquisas, com objetivo de compreender os fatores que 

facilitam ou dificultam o manejo de dor, visando uma assistência adequada 

ao neonato internado (Martins et al., 2013; Potter et al., 1997; Sellam, 

Cignacco, Craig, & Engberg, 2011; Stevens et al., 2011). Algumas das 

barreiras ao manejo adequado da dor em crianças têm sido identificadas, 

como relacionadas: (a) ao próprio paciente (quadro clínico, idade 

gestacional e peso ao nascimento, por exemplo); (b) aos serviços, como a 

existência e o cumprimento de protocolos específicos, a disponibilidade de 

recursos materiais e humanos; e (c) aos profissionais, em termos pessoais, 

como ter sensibilidade, empatia e motivação para aliviar a dor, e em termos 

técnicos, como ter conhecimento sobre como avaliar e manejar a dor. 

Destacam-se o fato de haver instruções insuficientes por parte dos médicos, 

a falta de tempo para medicar os pacientes antes dos procedimentos, a 

percepção de baixa prioridade para o manejo da dor por parte dos 

profissionais, e a relutância dos pais em permitir o uso de analgésicos, 

quando a criança é maior (Aymar & Coutinho, 2008; Czarnecki et al., 

2011). Nesse contexto, é importante a adoção de uma perspectiva 

biopsicossocial para o manejo da dor infantil (von Bayer, 2007).  

Como se vê, têm sido identificadas variáveis psicossociais 

associadas ao manejo da dor relativas principalmente à organização do 

serviço e crenças dos profissionais. Entretanto, a despeito do avanço das 

pesquisas no campo da Saúde, pouco se tem investigado sobre a dor como 

estressor, especialmente no ambiente da UTIN, ou sobre as crenças, 

estratégias de enfrentamento e conhecimentos sobre o desenvolvimento 

infantil ou, ainda, sobre os comportamentos de profissionais de saúde diante 

do recém-nascido doente (Ramos, Enumo, Paula, & Vicente, 2010; 

Yamada, Stevens, Sidani, Watt-Watson, & Silva, 2010).  

O trabalho de Stevens et al. (2011), em especial, mostrou a 

influência dos aspectos socioculturais no comportamento dos profissionais 

de saúde, sendo este moldado por variáveis internas e externas do contexto. 

As variáveis externas identificadas pelos autores foram à política de 

colaboração entre os profissionais na busca de condutas adequadas no 

cuidado com o paciente, o cuidado centrado na família, encorajamento no 

uso de medidas, diretrizes e padrões de avaliação da assistência validados e 

estimulação para o aperfeiçoamento e crescimento profissional. 

Em relação às variáveis internas no ambiente e organização da 

UTIN, um conceito útil é o de “cultura organizacional”. Esta é entendida 

como um padrão de concepções comuns adotadas por um grupo, 

desenvolvidas por histórias, experiências e aprendizagens compartilhadas 

(Maciel, 2006). A cultura organizacional “[...] determina como os membros 

do grupo percebem, pensam, sentem e se comportam em relação a 

problemas específicos, e provê um senso de significado, estabilidade e 
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conforto” (Stevens et al., 2011). Para essa abordagem da cultura 

organizacional, é necessário conhecer as categorias de manifestação, como 

os valores, os rituais, os símbolos e os heróis (Laranjeira, 2009, Lucena, 

2008). Os valores básicos culturais podem ser identificados pelo 

comportamento e reforçados pelas práticas executadas dos membros da 

organização. As práticas referem-se à parte visível da cultura e são 

responsáveis pelo planejamento das mudanças (Silva & Zanelli, 2004). 

Para melhor entendimento da influência da cultura no ambiente da 

UTIN, outro conceito importante a ser considerado é o de “clima 

organizacional”, que representa uma manifestação superficial da cultura. 

Pode ser entendido pela forma de como a organização é percebida pelos 

seus membros (Machado & Kurcgant, 2004; William, Manwell, Kornad, & 

Linzer, 2007). 

A análise do clima organizacional permite identificar e avaliar as 

atitudes e padrões de comportamentos, com objetivo de orientar as políticas 

de ação e investir na correção de problemas de relacionamentos e no plano 

motivacional dos integrantes. Isto é possível porque o clima organizacional 

reflete o estado de espírito ou de ânimo das pessoas em um determinado 

período no ambiente de trabalho (Luz, 1996). Na literatura atual, poucas 

pesquisas têm como temática a influência da cultura e do clima 

organizacional no comportamento de avaliação e tratamento da dor pelos 

profissionais de saúde. Um exemplo da aplicação desses conceitos na área 

da Neonatologia pode ser visto com o trabalho do Canadian Neonatal 

Network. Este é um grupo multidisciplinar de pesquisadores, médicos e 

administradores de 30 UTIN e 16 universidades canadenses que conduzem 

pesquisas colaborativas baseadas em evidências com o objetivo de melhorar 

a qualidade da assistência à saúde dos recém-nascidos. A ênfase das 

pesquisas se baseia em knowledge translation
1
 (Straus, Tetroe, & Graham, 

2009). Esta é uma abordagem integrada, que combina metodologia de 

pesquisa com prática clínica e gestão experiente, para identificar, buscar 

soluções, executar e avaliar os problemas de saúde, neste caso aplicado a 

dos neonatos.  Esta é uma posição coerente com as proposições de 

pesquisadores em Psicologia Pediátrica de conciliar prática profissional e 

pesquisa (Kotagal & Nolan, 2010), mesmo com as diversas dificuldades e 

desafios enfrentados para essa conciliação (Kellecher, 1999; Menezes, 

Moré, & Barros, 2008). 

 

 

 

 

___________________________ 
1 Knowledge translation – “tradução de conhecimento”. No texto, usaremos o termo em inglês, 

pois não encontramos uma tradução adequada para língua portuguesa 
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Com base no Canadian Neonatal Network EPIC Study Group, 

Stevens et al. (2011) avaliaram o grau de influência  do contexto - entendido 

como a cultura organizacional -, em relação à estrutura, recursos, 

competências e capacidades, e quanto às diretrizes no ambiente da UTIN, 

para o desenvolvimento de práticas baseadas em evidências para  manejo da 

dor no RN. Por meio, de uma abordagem descritiva qualitativa, utilizando 

entrevista semiestruturada, com grupo focal de 147 profissionais de UTIN 

do Canadá, esses autores concluíram que elementos do ambiente 

organizacional podem influenciar como facilitadores ou como barreiras para 

as mudanças necessárias a um manejo de dor adequado. 

Entre esses elementos, a cultura de colaboração entre os profissionais 

de saúde e o apoio à prática baseada em evidências foram descritos como 

elementos facilitadores à mudança. A cultura de colaboração foi 

caracterizada pela abertura às contribuições de todos os membros da equipe, 

o respeito pelos conhecimentos de cada profissional, a tomada de decisões 

conjunta, o objetivo comum de melhorar os resultados clínicos e a troca de 

experiências e informações com os familiares dos neonatos (colaboração 

centrada na família). O apoio à prática baseada em evidências foi entendido 

como a utilização de protocolos e instrumentos validados e padronizados de 

avaliação e tratamento da dor, enfatizando o uso de analgesia efetiva, 

principalmente, no pós-operatório e nos procedimentos invasivos de rotina 

(Stevens et al., 2011). 

No trabalho de Stevens et al. (2011), as ameaças à tomada de decisão 

independente e a complexidade da assistência neonatal foram identificados 

como elementos de barreira à prática do manejo da dor. As ameaças foram 

descritas em termos de relações hierárquicas, que limitam a autonomia 

profissional nas tomadas de decisões finais, e as práticas de manejo de dor 

inconsistentes baseadas em preferências individuais. A dificuldade de 

codificação e decodificação da dor no lactante pré-verbal pelo profissional 

de saúde é exemplo claro da complexidade da assistência no período 

neonatal. Percebe-se, assim, que, para que haja uma melhora no manejo de 

dor na UTIN, é necessário um reconhecimento do clima organizacional, 

considerando a influência de variáveis particulares individuais e grupais, 

como, por exemplo, a motivação, as relações interpessoais, a rotatividade de 

profissionais, o padrão de comunicação e os estilos de liderança. 

Considerando que as pesquisas sobre essa relação entre variáveis 

psicossociais e manejo da dor neonatal têm sido realizadas quase que 

exclusivamente no exterior, mais especificamente, no Canadá, apresentamos 

a seguir um estudo sobre o diagnóstico organizacional, destacando o clima 

organizacional de uma UTIN localizada na capital do Estado do Espírito 

Santo, de forma a ilustrar este tema em nosso contexto sociocultural.  
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Um estudo sobre o clima organizacional de uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal   

 

Para conhecer algumas das variáveis que afetam o manejo da dor 

neonatal, entre 2010 e 2012, foram realizados alguns estudos em uma UTIN 

de um hospital universitário, de nível terciário, localizado no município de 

Vitória, ES (Martins et al., 2013; Silva & Enumo, 2011). Neste capítulo, 

destacamos as variáveis organizacionais desta unidade neonatal.  

Esta UTIN contava com 20 leitos destinados aos cuidados intensivos 

neonatais, sendo referência para nascimento de prematuros e/ou recém-

nascidos a termo com malformações das vias urinárias. No período do 

estudo, trabalhavam no serviço um total de 53 profissionais de saúde, sendo 

17 médicos, 12 enfermeiros, 23 técnicos de enfermagem, uma 

fonoaudióloga e uma assistente social. Deste grupo, participaram da 

pesquisa 10 médicos e 10 enfermeiros.  

O ambiente de trabalho desta UTIN essencialmente composto por 

mulheres (9 médicas e 10 enfermeiras), com idade entre 20 a 30 anos, 

casadas e sem filhos. Praticamente todos receberam treinamento especial ao 

ingressar nesse serviço, onde trabalhavam há mais de seis anos. Metade 

desses profissionais também trabalhava em outro local.  

A rotina de atendimento se dividia em passagem de visita aos recém-

nascidos internados pelos médicos diaristas, avaliação e conduta das 

intercorrências pelos médicos plantonistas, internação de neonato de alto 

risco proveniente da sala de parto da maternidade ou de outros hospitais via 

solicitação da Central Reguladora de Leitos da Secretaria de Saúde 

Estadual. Os cuidados de enfermagem eram realizados diariamente por 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. A taxa mensal de ocupação dos 

leitos da UTIN era de 100%, ou seja, não havia leitos vagos e novos leitos 

extras eram providenciados. 

Para conhecer melhor a organização deste serviço, foi aplicado o 

Questionário de Diagnóstico Organizacional [DO] (Krausz, 1994). Este 

instrumento analisa indiretamente a cultura de uma organização pela 

avaliação do clima organizacional, levantando as condições gerais em 12 

áreas. Essas áreas são analisadas com base em 12 perguntas abrangendo: 

relações intergrupais; padrões de comunicação; canais de comunicação; 

estilos de liderança; planejamento; resoluções de problemas; trabalho em 

equipe; clima organizacional, motivação; relações interpessoais e padrões 

de relacionamentos. Pretendia-se, assim, compreender as concepções 

comuns dos profissionais do ambiente de trabalho e avaliar suas condições 

para possibilidade de mudanças necessárias para melhorar o manejo de dor.  

 A pontuação na DO é dada pelas médias das respostas a cada uma 

das áreas. As médias obtidas resultam em quatro tipos de cultura ou clima 

organizacional:  
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1) organização caótica (CAOS), caracterizada pelo baixo nível de 

integração entre as áreas, níveis hierárquicos, pessoas e atividades;  

2) resistente a mudanças (RES), com tendência à manutenção do 

status quo;  

3) consciente da necessidade de mudanças (MUD), em que as 

pessoas têm consciência de que a organização precisa de mudanças, mas 

não têm clara noção de como, do quê e do quando mudar; e 

4) aberta a mudanças (ABE), ou seja, há flexibilidade e abertura para 

a mudança, vista como um processo natural de ajustamento às condições do 

mercado e como uma forma de aperfeiçoamento constante, busca de 

eficácia e qualidade dos resultados (Krausz, 1994). 

Este questionário permite assim verificar o grau de permeabilidade a 

intervenções. Em outras palavras, o DO é um instrumento que tem como 

objetivo introduzir um processo de mudança planejada e diagnosticar, 

dentre as áreas, aquelas que apresentam maior resistência (Krausz, 1994). 

 Os dados foram coletados no próprio ambiente da UTIN e em 

horários diversificados (predominantemente nos horários de plantão), em 

aplicação individualizada, entre novembro de 2011 e janeiro de 2012. A 

coleta de dados ocorreu após aprovação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  

Entrevistando esses médicos e enfermeiros, foi possível identificar 

uma alta percepção de necessidade de mudanças, especialmente no clima 

organizacional, no estilo de liderança e na motivação dos profissionais de 

saúde. As áreas percebidas como mais caóticas foram os padrões de 

comunicação e o processo de tomada de decisões. Quanto às relações 

intergrupais, estas foram apontadas como as mais resistentes às mudanças. 

Os estilos de liderança da coordenação médica e de enfermagem da 

UTIN caracterizaram-se por “consultivos”, ou seja, as opiniões eram 

aceitas, mas as decisões cabiam à cúpula, composta pelo coordenador da 

UTIN, médicos diaristas e a enfermeira-chefe. Neste aspecto, o processo de 

tomada de decisão foi avaliado como um fator de desordem organizacional, 

pois as decisões eram tomadas em função dos acontecimentos, mas sem 

clareza ou coerência. Tem-se como exemplo a falta de planejamento de 

recursos humanos e materiais, visando a uma boa assistência no caso de 

superlotação. 

Os padrões de comunicação entre as pessoas foram avaliados como 

“deficientes”, sendo a comunicação esporádica e incompleta, ocasionando 

perda de informações importantes, como a taxa de mortalidade, a causa de 

óbitos e o nível de infecção hospitalar. Contudo, os entrevistados percebiam 

os canais de comunicação como abertos, significando que existia 

comunicação entre as coordenações e a equipe médica e de enfermagem. 

O planejamento das atividades foi classificado como “parcial”, pois 

se planejava apenas em dados já existentes e disponíveis, não havendo 

registro e nem arquivo eletrônico com as informações do serviço. Esta 
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situação pode sinalizar a falta de preparo para situações novas que possam 

surgir. Nesse contexto, as soluções de problemas foram classificadas como 

“oportunistas”, no sentido de serem realizadas somente quando surgia uma 

oportunidade para fazê-lo. 

A relação entre as pessoas foi considerada como “apoiadoras” - as 

pessoas se aproximavam e se abriam com quem as apoiava. O trabalho em 

equipe, exigido principalmente em caso de superlotação, e os canais de 

comunicação foram identificados com as áreas mais abertas a mudanças. 

Diante desse quadro, a motivação dos profissionais para mudanças 

foi classificada como “média”. Isto significa que seriam aceitas as sugestões 

de mudanças, mas boa parte das pessoas procurará manter a rotina. 

No geral, o clima organizacional foi classificado como “instável”, 

havendo uma insatisfação com a situação da UTIN, com o agravante de que 

os profissionais não sabiam o que fazer para mudar. Esse clima não 

favorece as mudanças necessárias ao manejo adequado e efetivo da dor 

neonatal. 

Esses dados, como no trabalho de Stevens et al. (20011), evidenciam 

que a insatisfação diante da situação da UTIN, aliada à motivação 

diminuída e à comunicação deficiente entre as chefias e a equipe médica e 

de enfermagem, influenciam de forma a impedir as mudanças necessárias 

no ambiente para uma avaliação e manejo efetivos da dor do neonato. 

Apesar do clima organizacional instável, os participantes apontaram que as 

relações entre os profissionais eram de apoio e que os canais de 

comunicação estavam abertos, direcionando no sentido de que, com um 

planejamento e execução de estratégias com objetivo de melhorar o 

ambiente, essa situação poderia ser modificada. 

 

Considerações finais 

 

A identificação e análise de variáveis psicossociais no contexto da 

Saúde têm colaborado na compreensão de fenômenos complexos, que 

envolvem conjunto de crenças e normas na tomada de decisão, como ocorre 

no ambiente de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Entender como 

as pessoas percebem esse ambiente, como se comunicam e interagem, nos 

vários níveis hierárquicos que compõem um serviço hospitalar de alta 

complexidade pode ajudar no processo de implantação de procedimentos 

necessários ao manejo de dor neonatal, como aqui estudado. 

Para ilustrar esse processo, destacamos um caso, em que, com ajuda 

de um instrumento voltado para o diagnóstico organizacional, foi possível 

identificar a “necessidade de mudança” percebida pelos profissionais de 

saúde. Havia pouca satisfação com o clima organizacional, com o estilo de 

liderança, afetando a motivação desses profissionais. Estes se percebiam 

como uma equipe que tem falhas na comunicação e na tomada de decisões. 

Nesse aspecto, as relações intergrupais foram apontadas como a área mais 
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difícil para mudanças, o que deve ser motivo de intervenção, caso se 

pretenda a implantação de rotinas ou protocolos para manejo da dor 

neonatal.  

Percebe-se que esse clima instável na UTIN representa um fator de 

dificuldade às mudanças necessárias para um adequado manejo da dor do 

neonato, com possíveis consequências adversas para seu desenvolvimento. 

Dessa maneira, a UTIN diminui a probabilidade de atuar como fator de 

proteção ao neonato em condições de vulnerabilidade para desfechos 

negativos no desenvolvimento. Justifica-se, assim, a necessidade de atentar 

para essas variáveis organizacionais e psicossociais, no ambiente da UTIN, 

indo além da competência técnica dos profissionais de saúde. 
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 O tratamento odontológico do paciente infantil contempla uma 

relação humana muito especial, envolvendo a criança, o cirurgião-dentista e 

a família. Ao mesmo tempo em que ocorre uma proximidade física com o 

paciente, a criança está iniciando uma etapa de novas experiências e 

sensações (Corrêa, 2002).  O conhecimento das reações emocionais da 

criança e o emprego de abordagens interativas são atitudes que contribuem 

para o sucesso do atendimento odontológico do paciente infantil 

(Klatchoian, 1998; Colares & Pinkham, 2001). Sabe-se que habilidade para 

interagir e se comunicar com o paciente infantil é essencial para criar-se 

uma adequada interação paciente-profissional. Assim, compreender a 

percepção infantil em relação ao cirurgião-dentista em muito ajudará a 

condução deste tratamento de forma eficaz e segura para a criança, gerando 

um relacionamento de confiança e um comportamento colaborador 

(Moraes, Sanches, Possobon & Costa Júnior, 2004). 

A interação cirurgião-dentista e criança é uma das mais importante e 

decisiva variável para o sucesso do tratamento odontológico. O profissional 

da saúde, abordando o paciente infantil de forma integral, tende a conduzir 

o atendimento odontológico de forma mais humanizada e adequada 

(Brunner, Araújo, Vasquez, Moreira, Cardoso & Duarte, 1981). 

Quando em determinadas situações esta interação não ocorre, a 

imagem do cirurgião-dentista e seu consultório passam a ser associadas à 

dor e a um local de sofrimento (Klatchoian, 1998). Por tal motivo, alguns 

indivíduos desenvolvem uma imagem negativa do profissional, bem como 

um pré-julgamento da experiência odontológica como algo quase sempre 

desagradável e doloroso (Amorim & Santos, 2000).  

 

 

 

___________________ 
Curso de Odontologia1;2;4 da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE); Curso de 

Psicologia3,5 da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE); Curso de Odontologia6 da 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). 
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Em decorrência, a imagem do cirurgião-dentista como alguém que 

destrói, agride e aniquila acaba fazendo parte do imaginário de certos 

indivíduos. Tal imagem deve-se ao fato de que, até a década de 1990, a 

formação deste profissional era focada na dimensão curativa das doenças da 

cavidade bucal, condição que gerou uma visão distorcida da prática 

odontológica (Bottan, Lehmkuhl & Araújo, 2008; Bottan, Silveira, 

Odebrechet, Araújo & Farias, 2010). Mesmo atualmente o tratamento 

odontológico continua permeado por concepções populares errôneas que o 

caracterizam como um conjunto de procedimentos desencadeadores de 

sensações desagradáveis (Ketzer, Bottan, Araújo, Farias, Silveira & Rocha, 

2012). 

Portanto, a percepção que o paciente desenvolve sobre a imagem do 

cirurgião-dentista influencia significativamente sua adesão e reação ao 

tratamento odontológico, especialmente quando se trata de crianças. A 

análise da interação entre o cirurgião-dentista e a criança é fundamental 

quando se considera que o tratamento odontológico pode gerar medo, e 

consequentemente, comportamentos de fuga ou de não cooperação, 

afetando a condição de saúde bucal da criança (Fioravante, Soares, Silveira 

& Zakir, 2007).  

A falta de cooperação de uma criança durante o atendimento 

odontológico pode estar relacionada a um desejo de evitar uma situação 

considerada dolorosa ou desagradável. Quando a criança está no consultório 

para tratamento, seu comportamento dependerá em muito da habilidade do 

cirurgião-dentista ao abordá-la. Com base na Psicologia do 

desenvolvimento psicológico da criança, pode-se afirmar que a correta 

aplicação de abordagens positivas e adequadas corrobora para a ocorrência 

de uma pronta adesão e cooperação da criança (Sandrini, Bonacin Júnior & 

Christóforo, 1998; Ramos-Jorge & Paiva, 2003). 

Para se conhecer a percepção da criança em relação ao cirurgião-

dentista e ao tratamento odontológico, devem-se buscar diferentes métodos 

pois a criança, muitas vezes, pode encontrar dificuldades para expressar 

seus sentimentos, aprendizados e percepções. O desenvolvimento e 

aplicação, pelo profissional, de instrumentos de avaliação do 

medo/ansiedade infantil, válidos e confiáveis, podem atuar como métodos 

auxiliares para o atendimento odontopediátrico (Oliveira, Moraes & 

Cardoso, 2012).  

Dentre os diferentes métodos de apreender mais intensamente esta 

percepção, Buchanan e Niven (2002) propuseram a Escala de Imagem 

Facial (EIF) que tem por objetivo identificar a percepção da criança em 

relação à imagem do cirurgião-dentista, considerando o medo/ansiedade. As 

opções da EIF variam de 1 a 5 (desde rostos “muito felizes” a “muito 

tristes”). As opções 1 e 2 são consideradas com leve medo/ansiedade, a 
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opção 3 como um modo intermediário de medo/ansiedade e as opções 4 e 5 

como medo/ansiedade intenso. Assim, esse instrumento de avaliação 

permite que a criança demonstre tanto estado emocional positivo (escores 1 

e 2) quanto negativo (escores 4 e 5) ou neutro (escore 3) em relação à 

imagem do cirurgião-dentista. Destaca-se que esta escala proporciona 

subsídios ao paciente infantil de se expressar, sem a necessidade de 

verbalizar seu sentimento. Além disto, a escala pode diminuir variáveis 

ligadas às formas de comunicação da criança, mostrar um “feedback” do 

estado emocional imediato, podendo ser empregada tanto em pesquisas 

quanto na clínica (Kuscu & Aykus, 2008 e Josgrilberg, 2009). Quando a 

EIF é empregada antes do atendimento odontológico, torna-se uma forma 

facilitadora e agradável de promover uma melhor interação entre 

profissional e criança, e antever de imediato seu estado de medo/ansiedade 

em relação ao profissional/tratamento. Sabe-se que a redução do 

medo/ansiedade é essencial para o sucesso do atendimento e motivação de 

uma melhor colaboração e adesão da criança para o tratamento (Frauches, 

2013).  

 Portanto este estudo teve por objetivo identificar o estado de 

medo/ansiedade de crianças de 7 a 10 anos em relação ao cirurgião-dentista, 

utilizando como instrumento a Escala de Imagem Facial, validada por 

Buchanan e Niven (2002; 2003). 

  

Metodologia  

 

Vale salientar que no tocante às questões éticas, a pesquisa foi 

submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Cruzeiro do Sul – UNICSUL, sob protocolo CE/UCS-168/2011. 

A população estudada foi constituída por 80 crianças (Tabela 1) 

matriculadas no ensino fundamental com faixa etária compreendida entre 7 

a 10 anos, de ambos os sexos, que estiveram em tratamento odontológico no 

primeiro semestre de 2011 (consulta inicial, prevenção, reabilitação ou 

manutenção preventiva) nas clínicas de Odontopediatria da Universidade 

Vale do Rio Doce (UNIVALE).  

 

Tabela 1. Demografia da amostra. 

Sexo 
 Idade (anos) 

7 8 9 10 Total 

Feminino 10 10 10 10 40 

Masculino 10 10 10 10 40 

TOTAL 20 20 20 20 80 

Fonte: Frauches, 2013 

 

Como critérios de exclusão foram considerados crianças com 

problemas de desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo; crianças com 
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problemas de comunicação; crianças portadoras de síndromes; crianças com 

experiências médicas marcantes, como internações ou tratamentos médicos 

prolongados (mais de 6 meses) ou crianças com problemas sistêmicos mais 

complexos durante a realização da pesquisa. A avaliação das crianças foi 

realizada por um psicólogo. 

Após explicação do estudo para a criança e seu responsável foi 

obtida a autorização para realização da pesquisa, e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente, foi realizada 

uma entrevista com a criança, com duração média de 50 minutos. Nesta 

entrevista foi aplicada a Escala de Imagem Facial para avaliar a percepção 

da criança em relação ao cirurgião-dentista. Esta sessão seguiu um 

protocolo previamente elaborado pelos pesquisadores.  

Estabeleceu-se inicialmente um “rapport” (processo de aproximação 

cordial entre terapeuta e cliente, objetivando facilitar o diálogo durante a 

coleta de dados) entre a criança e o entrevistador. Em seguida foram 

mostradas à criança figuras de diferentes profissionais na seguinte ordem: 

figura de um policial, de um jogador de futebol, de uma professora, de um 

sorveteiro e, finalmente, do cirurgião-dentista. A alternância destas 

profissões deve-se ao fato de que, sendo a criança altamente sensível a 

estímulos, criou-se condições para tais mudanças antes que fosse 

apresentada a figura do cirurgião-dentista. Dessa forma, ela se sentiu mais à 

vontade para expressar seus sentimentos. Para cada desenho foi mostrado a 

EIF para que a criança apontasse a opção que melhor representasse o que 

ela estivesse sentindo em relação às figuras apresentadas. 

Para a análise quantitativa os dados foram tabulados em uma 

planilha do Microsoft Office Excel 97-2003 e processados no software 

Sphinx Lexica versão 5.1.0.4.  

 

Resultados e Discussão 

 

A pesquisa contou com a participação de 80 crianças, sendo que a 

maioria (70%) cursava a 3ª e 4ª séries do ensino fundamental (Tabela 2) e 

88,8% estavam matriculadas em escolas públicas.  

 

Tabela 2. Grau de escolaridade das crianças pesquisadas 

Série % 

1ª.  11,3 

2ª.  16,3 

3ª.  37,5 

4ª.  32,5 

5ª.  2,5 
Fonte: Frauches, 2013 
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       Quanto à análise da percepção da criança em relação ao 

cirurgião-dentista por meio da EIF, os resultados preliminares indicaram 

que as crianças, de forma geral, apresentaram leve medo/ansiedade em 

relação ao profissional.  

 A EIF é uma escala destinada a medir a ansiedade da criança em 

relação ao tratamento odontológico (Buchanan & Niven, 2002, 2003; 

Daniel, Guimarães, Long, Marotti & Josgrilberg, 2008; Kuscu & Aykus, 

2008; Josgrilberg, 2009; Oliveira, Torres, Gomes & Di Nicoló, 2010; 

Barros & Buchanan, 2011). A presente pesquisa empregou a EIF para 

avaliar a percepção da criança em relação ao cirurgião-dentista, por ser um 

método imediato, fácil, rápido e validado na literatura para ser utilizado em 

crianças, além de despertar o aspecto lúdico da atividade.   

 Josgrilberg (2009) avaliando por meio da EIF o estado emocional 

indicativo de medo/ansiedade em crianças após a realização de preparos 

cavitários utilizando ultrassom (sistema de abrasão a ar e alta rotação) 

identificou que a maioria das crianças (88,0%) apontou a intensidade leve 

da escala; enquanto que 8,0% identificaram o modo intermediário e 4,0% o 

modo intenso, o que demonstrou uma visão extremamente positiva em 

relação ao procedimento odontológico executado. Estes dados corroboram 

com os resultados da presente pesquisa quando analisada a imagem do 

cirurgião-dentista. Em concordância, Oliveira et al. (2010) identificaram 

uma porcentagem maior (85,7%) de crianças com leve medo/ansiedade; 

11,2% com escore intermediário de medo/ansiedade e apenas 3,1% com 

medo/ansiedade intenso em relação ao tratamento odontológico. 

 Vale ressaltar que nem sempre a criança com medo/ansiedade 

manifesta problemas comportamentais no tratamento odontológico, e 

também nem sempre aquela que apresenta problemas no comportamento 

manifestará medo/ansiedade em relação ao tratamento. Cabe ao cirurgião-

dentista conhecer o comportamento infantil de forma integral, sabendo optar 

por abordagens que possam cada vez mais minimizar comportamentos não 

colaboradores. Segundo Rolim, Moraes, César & Costa Júnior (2004) a 

pesquisa comportamental em Odontologia tem auxiliado a reconhecer 

padrões de interação entre o cirurgião-dentista e o paciente infantil, assim 

como propor formas de abordagens sistemáticas que contribuam para o 

sucesso do tratamento odontológico. 

 Quando correlacionada a idade com o estado de medo/ansiedade 

em relação ao cirurgião-dentista, por meio da EIF, a presente pesquisa 

indica que não há diferença estatisticamente significativa. Apesar disso, 

alguns autores afirmam que as crianças mais velhas apresentam uma 

tendência a ter vergonha de temer certas situações, como o tratamento 

odontológico (Gatto, Silva & Groisman, 2004). Góes, Domingues, Couto e 

Barreira (2010) observaram em seus estudos que crianças a partir de sete 

anos de idade apresentam uma capacidade maior de controlar o medo. Na 

faixa etária estudada nesta pesquisa, o grupo pôde ser caracterizado com 
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leve medo/ansiedade em relação ao cirurgião-dentista. Estes resultados 

foram similares aos de Reis, Dias e Leal (2008) e Josgrilberg (2009); 

enquanto que foram contrários aos de Singh, Moraes e Bovi Ambrosano 

(2000) e Daniel et al. (2008). Sugere-se que essas diferenças devem ser 

creditadas às diferentes metodologias empregadas nestes estudos.  

Quando correlacionado o gênero com a EIF, também não foi 

verificado neste estudo diferença estatisticamente significativa, apesar de 

Bottan, Lehmkul e Araújo (2008); Sighn, Moraes e Bovi-Ambrosano (2000) 

ressaltarem que as meninas apresentaram maior medo/ansiedade que os 

meninos. 

 Assim, independente da idade ou gênero, compreender a percepção 

da criança em relação ao cirurgião-dentista em muito ajudará a condução do 

tratamento odontológico. Deste modo, um adequado relacionamento entre 

paciente-profissional pode gerar na criança uma percepção positiva em 

relação ao cirurgião-dentista. Compete ao profissional desenvolver uma 

visão holística do indivíduo, não apenas olhar, mas ouvir, compreender, 

acolher e instituir um vínculo. O fato de ser atendido de forma mais calma e 

compreensiva, já torna o paciente mais cooperativo. Tais atitudes 

profissionais tendem a promover maior e melhor adesão da criança ao 

tratamento odontológico, por se apresentar como uma interação segura e 

confiável (Frauches, 2013). 

 

Conclusões 

 

        Concluiu-se que a maioria das crianças pesquisadas apresentou leve 

medo/ansiedade em relação à imagem do cirurgião-dentista. A visão 

positiva em relação a este profissional contribui para a manutenção dos 

vínculos e consequentemente melhor adesão e colaboração ao tratamento 

odontológico. Quanto mais positiva for esta imagem para a criança, mais 

segura e confiável será esta relação e mais positivo e colaborador será o 

comportamento. 

Esforços educativos devem ser empreendidos para que toda 

criança, antes de sua primeira experiência odontológica, possa desenvolver 

uma percepção positiva do cirurgião-dentista a partir do emprego de 

técnicas de educação e motivação para a saúde. Esta medida possivelmente 

faria com que a criança passasse a identificar este profissional com uma 

imagem mais favorável, o que ocasionaria maior e melhor adesão ao 

tratamento.  
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