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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA
DE PSICOLOGIA1
Evelyn Débora de Lima2
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 3
RESUMO
Tratou-se de uma pesquisa documental, de procedimento descritivo e explicativo,
quanto aos objetivos, apresentou análise quantitativa. O objetivo desta pesquisa foi
o de caracterizar o perfil epidemiológico da busca por atendimentos realizados em
uma Clínica Escola de Psicologia do Planalto Norte de Santa Catarina. Em sua
realização foram avaliadas 431 fichas cadastrais dos atendimentos realizados, entre
os anos de 2013 a 2017. As variáveis controladas foram gênero, idade, queixa e
motivo da busca por atendimento; além de uma comparação anual entre a
porcentagem de atendimentos e o número de formandos. Alguns resultados obtidos
foram: o gênero feminino, que aparece com maior incidência; as idades prevalentes
correspondem a jovens entre 19 a 23 anos; a queixa mais encontrada tratou de
sintomas ansiosos; quanto a busca por atendimento o maior número dos
atendimentos realizados correspondeu aos de busca espontânea. Destaca-se
também o cuidado, pouco presente, do gênero masculino com a saúde mental; o
baixo índice da população idosa na procura por atendimentos; a predominância de
buscas espontâneas sobre os encaminhamentos e recomendações médicas e
parece não haver uma relação positiva entre o número de formandos e o número de
atendimentos realizados, este resultado pode estar relacionado ao fato de que o
número de atendimentos realizados serem determinados de acordo com a
necessidade clínica de cada cliente e também de acordo com a abordagem que o
acadêmico está sendo orientado.
Palavras-Chave: Clínica Escola de Psicologia. Curso de Psicologia. Psicologia
Clínica.

1Artigo

realizado como requisito para nota final na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC-II), vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnCMafra na linha de Pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde.
2 Acadêmica do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, e-mail:
evelyn.deboraa@gmail.com
3 Docente do curso de Psicologia da Universidade do Contestado Campus – Mafra, Doutoranda em
Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, pesquisadora e
líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Aplicações de Psicologia GEPAP-UnC – orientadora do
estudo, e-mail: pollyana@unc.br
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ABSTRACT
This essay is about a documentary research focusing on a descriptive and
explanatory procedure, using a quantitative analysis to prove the objective. The
objective was the characterization of an epidemiological profile of quest for
assistance, performed at a Clinical School of Psychology of the Northern Plateau of
Santa Catarina. In its proceeding, 431 psychological supports recorded between
2013 and 2017were observed, assessing the variables like gender, age, complaint
and also the reason for quest the treatment; besides, an annual comparison between
the percentage of attendance and the number of trainees. The results obtained
were: the female gender appears with higher incidence; the prevalent age
correspond to young people between 19 and 23 years of age; the most frequent
complaint were symptoms related to anxiety. Concerning the reason of demand, the
great number of treatment was spontaneous. An issue that needs to highlight is the
lack of care from male gender to mental health and the low rate of elderly population
on searching the service. The predominance of spontaneous quests on referrals and
medical recommendations does not seem to have a positive relation between the
number of academics and number of visits. This result may be relate to the number
of treatment performed being determined according to the clinical need of each client
and according to the approach the academic is oriented.
Keywords: Clinical School of Psychology. Psychology Course. Clinical Psychology.
INTRODUÇÃO
Etimologicamente, a palavra psicoterapia significa a cura pela fala; e suas
origens podem ser encontradas na medicina e na religião. Porém, somente no final
do século XIX e início do século XX a psicoterapia se desenvolveu, sendo
primeiramente realizada pelos médicos psiquiatras e, seguidamente por psicólogos,
a maior demanda tratava de doenças nervosas e mentais comuns na época.
Durante o período de desenvolvimento da psicoterapia, surgiram escolas que se
diferenciavam entre si e tinham uma convivência conflituosa. Embora, com
fundamentos distintos, os tratamentos das demandas eram realizados conforme o
modelo médico que ressaltava a doença e o diagnóstico, desconsiderando, algumas
vezes, o indivíduo como pessoa (CORDIOLI, 2008).
Pereira e Pereira Neto (2003), descrevem que a psicologia foi trazida ao
Brasil no século XIX, a qual recebeu contribuição da área educacional e médica para
sua expansão. No entanto, para que a psicologia se estruturasse enquanto profissão
contou com a influência de Teorias de Sigmund Freud, com uma visão voltada para
uma compreensão psicanalítica valorizando, principalmente, conteúdos internos
7
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para sua atividade clínica. Sucessivo a ele surgiram autores da Teoria do
Behaviorismo que utilizaram laboratórios experimentais auxiliando assim, na
consolidação da psicologia enquanto ciência, apontando uma forma diferenciada de
compreender o indivíduo, em que este acaba por receber influências diretas do meio
ambiente, a partir de condições antecedentes ou consequentes aos seus
comportamentos.
Ainda estes autores descrevem que dentro deste primeiro contexto histórico
destacou-se também outra teoria, também conhecida e representada pela Gestalt,
que defendia, principalmente, a visão holística do indivíduo, valorizando-o como um
indivíduo único e que não pode ser visto por partes separadas (PEREIRA; PEREIRA
NETO, 2003).
A partir das influências históricas, a psicologia como ciência desenvolveu-se,
possibilitando a percepção do indivíduo sob a ótica de cada abordagem,
oportunizando também que, além das possibilidades clínicas, fosse possível
desenvolver as habilidades específicas descritas por cada uma em sua totalidade,
proporcionando também para o psicólogo mais condições técnicas durante o
processo

de

psicoterapia,

orientando

e

possibilitando

cada

vez

mais

o

desenvolvimento psicossocial do indivíduo (DUTRA, 2004).
Com o surgimento das abordagens, percebe-se o desenvolvimento e o
crescimento da psicologia de forma que, cada vez mais foi se fazendo possível
trabalhar com as demandas trazidas pelos indivíduos de diferentes formas. A
começar pela Psicanálise que tem como princípio considerar manifestações
inconscientes; paralelo a essa teoria, manifesta-se uma corrente oposta, o
Behaviorismo hoje nominado como Análise do Comportamento, cujo intuito é
trabalhar com o indivíduo através da leitura de situações externas e o reflexo destas
em suas ações comportamentais. Concomitante a linha histórica das teorias
psicológicas, a terceira grande força representada pela Gestalt ou Psicologia da
Forma buscou avaliar valorizando o papel da percepção; a partir de então, vão
surgindo novas abordagens como: o Humanismo, Terapia Relacional Sistêmica,
Psicodrama, Terapia Cognitivo Comportamental e tantas outras que foram
aparecendo dentro deste recorte histórico (CORDIOLI, 2008).
Sendo assim, a profissão de psicólogo foi regulamentada no Brasil através da
Lei nº 4.119, em 27 de agosto de 1962 (BRASIL, 1962). Nos dias de hoje percebe8
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se que, independentemente da abordagem pode ser considerada uma série de
fatores próprios que contribuem para o sucesso da psicoterapia, estando voltados
para a condução clínica propriamente dita, características do psicoterapeuta e de
sua abordagem e aspectos do indivíduo, que se submete ao atendimento clínico
(CORDIOLI, 2008).
O processo de psicoterapia, quando solicitado e aceito verdadeiramente pelo
cliente, pode realizar mudanças significativas, embora este precise ter clareza de
que seu compromisso com o processo é de grande importância. Sendo então este
papel reconhecido dentro do contexto psicoterapêutico, percebe-se a existência do
vínculo e da confiança, fatores que refletem integralmente no atingimento do objetivo
proposto na psicoterapia, de forma mais eficaz. Tendo então a Psicologia recebido o
reconhecimento como profissão, algumas regras passaram a ser consideradas para
a formação dos profissionais que atuarão neste âmbito de atuação.
Consta descrito na lei que regulamenta a psicologia como profissão, que o
preparo deste futuro profissional para realizar atendimentos será desenvolvido,
principalmente, nos últimos períodos de sua graduação, momento em que efetua
estágios obrigatórios, possibilitando uma integração da teoria recebida durante sua
formação, com a prática identificada no dia a dia de seus estágios, estando estes
concentrados, principalmente, na área clínica, organizacional e escolar, afim de
oportunizar aprendizagem supervisionada (BRASIL,1962). Com a conclusão do
curso superior em psicologia, será então concedido o diploma de bacharel ao seu
concluinte, que deverá solicitar o seu registro no Conselho Regional de Psicologia
do estado em que desejar exercer a profissão (BRASIL, 1962).
Ainda de acordo com a Lei do Psicólogo (nº 4.119/1962) no item que norteia
as práticas de estágio; as Clínicas Escola constam no capítulo IV artigo 16º, onde
menciona que as instituições que ofertarem cursos de psicologia deverão prover
trabalhos a prática clínica, educacional e organizacional, sendo todos os mesmos
orientados e fiscalizados. Deste modo, devem oferecer serviços disponíveis á
população, podendo estes ser gratuitos ou com custo simbólico. Refere-se ainda,
que os estágios possam ser efetuados em outras instituições locais, porém, estas
decisões ficam sob a responsabilidade dos professores orientadores e baseadas nos
princípios do Código de Ética do Profissional Psicólogo (CRP/PR, 2015).
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Perfeito e Melo (2004), apontam que a relevância do estágio em psicologia
clínica deve-se ao fato de que somente o conhecimento teórico não proporciona
saberes ao acadêmico para que o torne apto a ser inserido na profissão, quando
descreve que a vivência das práticas em psicologia clínica pode proporcionar
experiência ao formando e também uma vasta contribuição para a sociedade como
um todo.
Considerando a importância da Psicologia como ciência, o papel das
Universidades como agentes formadores, a responsabilidade do Psicólogo como
profissional e a busca pelo atendimento das demandas trazidas pelo cliente; este
estudo buscou caracterizar dados epidemiológicos dos clientes atendidos em uma
clínica escola, trazendo como principal justificativa a possibilidade de oportunizar
mais informações acerca da população atendida, favorecendo aos professores
supervisores de estágio e acadêmicos estagiários maior clareza sobre a realidade
social destes atendimentos.
Para tanto, este estudo buscou responder a pergunta: Como se caracteriza o
perfil epidemiológico da busca para atendimentos realizados em uma Clínica Escola
de Psicologia do Planalto Norte de Santa Catarina?
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa de natureza básica documental, quanto aos seus
objetivos mostra-se quantitativa, com relação aos seus procedimentos é descritiva e
explicativa. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro investigativo construído
com 04 variáveis identificadas por gênero, idade, queixa e motivo da busca por
atendimento. Buscando atender as prerrogativas éticas estabelecidas nas diretrizes
e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, este estudo foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado – Mafra
e obteve o parecer de aprovação N 2.725.994.
A coleta de dados ocorreu nos meses de julho e agosto do ano de 2018, a
partir da revisão de fichas cadastrais dos clientes, considerando apenas os
atendimentos clínicos de uma Clínica Escola de Psicologia do Planalto Norte de
Santa Catarina. Tendo sido revisadas 431 fichas cadastrais validadas, entre os anos
de 2013 a 2017.
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Por se tratar de um estudo quantitativo os dados foram tabulados e
analisados pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), versão 21). Para tanto, os resultados serão apresentados em formato de
tabelas e gráficos, seguidos de análise teórica com base na temática abordada
neste estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da coleta de dados realizada, cujo intuito era a obtenção do objetivo
proposto por esse estudo, pôde-se caracterizar o perfil epidemiológico de acordo
com as variáveis de gênero, idade, queixa e motivo da busca por atendimento, foram
analisadas 431 fichas cadastrais validadas entre os anos de 2013 a 2017.
A primeira análise realizada buscou identificar o gênero de maior
predominância, considerando os atendimentos prestados pela clínica. Tendo sido
destacado que o gênero feminino correspondeu a 61,95% do percentual com maior
incidência, enquanto o percentual de clientes do gênero masculino representou
38,05% dos atendimentos.
Ao analisar esse fato, pode-se constatar que além das mulheres
representarem a maior parte dos clientes atendidos, também possuem um cuidado
maior com a saúde, considerando os aspectos psicológicos; demonstrando maior
cuidado no identificar suas necessidades, principalmente, as voltadas à saúde.
Porém, para as mulheres com filhos menores esse cuidado tende a ser mais
expressivo, devido ao fato de exercerem grande parte das funções relacionadas aos
cuidados com as mesmas dentro do ambiente familiar (PEGORARO; CALDANA,
2008).
O índice inferior da procura de atendimentos por homens pode ser analisada
através de uma perspectiva sociocultural em que o homem era considerado, como o
único provedor da família, forte e corajoso. Embora, a concepção dos papéis
masculino e feminino tenha sido modificada com o decorrer dos tempos, ainda nos
dias atuais encontramos ideias provenientes dessa época em que a resistência que
a postura masculina demonstra, pode ser prejudicial, fazendo com que o homem
negligencie sua saúde, principalmente, quando são jovens e adultos, e com o
11
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

envelhecimento tornam-se mais propensos ao adoecimento do que as mulheres,
nessa mesma fase (BRAZ, 2005).
No Brasil existem muitos programas voltados para a saúde do homem
desenvolvidos, juntamente com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU) e estes programas voltados à saúde do homem apresentam a
intenção de identificar disfunções sexuais masculinas e podem gerar uma série de
complicações na saúde inclusive doenças como câncer de próstata. É reconhecido
então, que todas estas doenças podem refletir na perda da qualidade de vida do
indivíduo, e causarem danos também a sua á saúde mental (CARRARA; RUSSO;
FARO, 2009). A segunda variável analisada buscou identificar a idade dos clientes
atendidos afim de mapear um perfil de predominância desta busca. O gráfico 1
apresenta a frequência das idades identificadas.
Gráfico 1 Perfil de pacientes atendidos, considerando a variável “idade”.
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Fonte: Dados do estudo (2018)

Conforme descrito no gráfico 1 que demonstra as idades encontradas nos
atendimentos da clínica escola, foi possível constatar que a faixa etária de idade
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com maior incidência nos atendimentos foi a de indivíduos com 19 a 23 anos de
idade, correspondendo a 18,32% do total de atendimentos realizados nessa clínica.
Dessa forma, considera-se que a maior parte dos clientes atendidos são adultos
jovens.
Camarano et al. (2004) descreve a juventude como um período de
sentimentos e ações ambivalentes, entre conflitos e decisões. No qual a pessoa irá
esclarecer suas escolhas e responsabilidades, para então direcionar seu futuro. É
válido ressaltar também, que durante todo o período que correspondeu a análise das
fichas cadastrais, a clínica escola em que o estudo foi realizado direciona parte de
seu atendimento aos alunos, tanto do curso de psicologia como os alunos que
frequentam os outros cursos da Instituição. Fator este, que pode justificar a
predominância das idades de atendimento.
Para muitos jovens a entrada na universidade pode representar uma transição
para a vida adulta, essa fase pode-se manifestar como um momento estressor. Pois,
da mesma maneira que agrega vivências únicas; essas experiências e expectativas
refletem no desenvolvimento psicológico do indivíduo (TEIXEIRA et al., 2008).
Devido à fase da vida que se encontram e considerando como a mesma interfere no
contexto psicossocial do indivíduo, somados esses aspectos podem justificar a
grande incidência de adultos jovens a buscarem ajuda profissional, através da
psicoterapia.
A proporção do baixo índice de atendimentos a idosos, é um aspecto bastante
relevante, através do qual foi possível constatar que, quando somadas as idades
entre 58 anos4 e acima de 68 anos, representam somente 3,24% da população
favorecida nos atendimentos.
Duarte e Rego (2007), descrevem que, devido grande parte da população
idosa sofrer ou poder vir a apresentar algum tipo de doença crônica, esse fator pode
aumentar o risco do idoso desenvolver depressão. Podendo ser proveniente de
causas biológicas,

psicológicas

ou

psicossociais;

considerando

sua

maior

vulnerabilidade frente ao adoecimento.
Dentro desse contexto, considera-se que o baixo índice de atendimentos
destinados a idosos, torna-se um aspecto significativo frente a expectativa de vida
4

Idade que ainda não é reconhecida por classificar a fase que corresponde a vida do idoso, no
entanto é a que mais se aproxima dos 60 anos no agrupamento feito este estudo.
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da população que é de mais de 79 anos (BRASIL/SC, 2016), para o estado de Santa
Catarina, em que a referida clínica escola está localizada. Haja vista que o fator dos
idosos não procurarem atendimentos, pode vir a refletir em problemas de saúde
pública, quando ponderada a estimativa de vida da população local.
Outra variável discriminada na pesquisa inicial deste estudo e que também
contempla a análise deste artigo tratou da queixa apresentada pelo cliente que entra
em contato com a clínica escola em busca de atendimento. Para melhor organizar
os dados encontrados nesta variável, as queixas apresentadas pelos clientes foram
agrupadas em (1) problemas conjugais e familiares; (2) sintomas ansiosos; (3)
sintomas depressivos e elaboração do luto; (4) problemas de comportamento; (5)
dificuldades de aprendizagem; (6) Autoconhecimento, (7) orientação profissional, (8)
síndromes e deficiências, (9) estresse e (10) outros. O gráfico 2 apresenta a
frequência destes achados.
Gráfico 2: Frequência das queixas apresentadas pelos pacientes atendidos na clínica escola no
período de 2013 a 2017
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As queixas foram agrupadas função das semelhanças e das relações que
ocorrem entre elas.
Desse modo foi possível obter as 10 queixas mais frequentes. O primeiro
grupo corresponde aos sintomas ansiosos referentes: a ansiedade, medo,
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insegurança e síndrome do pânico que representam 127 queixas apresentadas;
seguido de problemas conjugais e familiares com 114 queixas apresentadas;
posteriormente, os sintomas depressivos e luto com 57 queixas apresentadas; o
grupo que correspondeu aos problemas de comportamento: envolveram situações
de limites, agressividade e isolamento social com 44 queixas apresentadas, as
dificuldades de aprendizagem foram citadas com 29 queixas; o grupo do estresse
com 10 queixas apresentadas; autoconhecimento e orientação profissional ambos
com 7 queixas apresentadas; as síndromes e deficiências com 6 queixas
apresentadas; as demais queixas foram tituladas como outras, contando com 30
queixas, não sendo encontrada nenhuma intercorrência maior do que 4 frequências
em cada uma delas.
Através dos resultados obtidos, foi possível constatar que os sintomas
ansiosos representam o maior número de queixas, com percentual de 29,46%, do
total encontrado.
Silva (2017) descreve que os sentimentos de medo e ansiedade, funcionam
como forma de autoproteção, sendo indispensáveis para a sobrevivência dos seres
humanos. Porém quando a ansiedade permanece de forma intermitente e em níveis
elevados, pode acarretar danos psíquicos e físicos ao indivíduo, podendo vir a
desencadear doenças como: distúrbios do sono, distúrbios digestivos, doenças
cardíacas e demais enfermidades.
A síndrome do pânico é proveniente de alterações bioquímicas através da
liberação de neurotransmissores, como a endorfina, dopamina e noradrenalina, os
quais preparam o organismo para enfrentar ameaças, porém os sinais identificados
são irreais. Em decorrência dessa sensação, o indivíduo apresenta sintomas súbitos
como: palpitações, falta de ar, sensação de morte eminente, calafrios, entre outros
sintomas; as crises normalmente se repetem e comprometem o bem-estar psíquico
físico e social (SILVA, 2017).
A segunda queixa com maior predominância são os problemas conjugais e
familiares que correspondeu a 26,45% do total de atendimentos. De acordo com
Anton (2012), na atual conjuntura, algumas características socioculturais contribuem
significativamente para que os conflitos conjugais se manifestem. Pode-se destacar:
casamentos, maternidade e paternidade tardios; métodos de fertilização artificiais,
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uniões precoces, gestações não planejadas, processos de separações, e outros
fatores que podem acarretar em divergências entre os cônjuges.
Pelo fato do âmbito familiar ser provido de vínculos afetivos, desafios e
frustrações, a família pode apresentar dificuldades em alguma fase do ciclo de vida
que esteja passando, como o nascimento dos filhos, adolescência, discórdias entre
gerações, saída dos filhos de casa, síndrome do ninho vazio; e tantos outros
conflitos que podem ser oriundos do ambiente familiar. Frente a essas situações,
muitas vezes, a família opta pela ajuda do profissional psicólogo (ANTON, 2012).
Os sintomas depressivos e lutos são classificados como a terceira maior
queixa apresentada, sendo assim, correspondem a 13,22% do total encontrado.
Segundo o DSM-5 (2014), a depressão pode ser caracterizada, por alguns
desses sintomas: apatia, perda de apetite, alterações do sono, agitações
psicomotoras, falta de interesse por atividades que antes causavam bem-estar. O
transtorno geralmente acarreta em diversos prejuízos à vida do indivíduo sendo no
convívio social, profissional e familiar; o tratamento é realizado através de ajuda
psicofarmacológica e psicoterapêutica, além do apoio indispensável de familiares e
amigos.
O luto pode ser entendido como um processo doloroso e natural frente ao
sentimento de perda, embora cada ser humano o experiencie de acordo com as
suas crenças, cultura, e por meio da sua representação do conceito de morte.
Porém, quando se mantém por um grande período de tempo pode levar ao
desenvolvimento de patologias como a depressão (BASSO; WAINER, 2011). O
trabalho do psicólogo frente ao manejo com a depressão e o luto, torna-se
indispensável considerando os prejuízos causados à saúde do indivíduo.
De acordo com os dados obtidos os problemas de comportamentos referemse a 10,20% das queixas apresentadas. Del Prette e Del Prette (2002), apontam que
a inserção da criança em outros grupos, além da família, propicia o seu
desenvolvimento social, pois é o meio pelo qual irá adquirir experiências. Porém, se
no convívio familiar os pais se comportam demasiadamente permissivos, ou se
reforçam atitudes negativas, esses comportamentos tornam-se deficitários e
prejudiciais, tanto para a criança no contexto familiar, quanto no ambiente escolar,
pois ao reproduzirem aprendizagens equivocadas demonstram dificuldades em
cumprir regras.
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As dificuldades de aprendizagens correspondem 6,72% dos atendimentos.
Podendo então, serem destacados alguns possíveis fatores associados às
dificuldades de aprendizagem, dentre estes: características individuais, distúrbios
neurológicos, práticas educativas pouco eficazes, conflitos entre colegas de classes,
indisciplina, problemas familiares e ainda outros aspectos não mencionados, mas
que quando identificados podem ser trabalhados através da psicoterapia
(ANGELUCCI et al., 2004).
A quarta variável que este estudo buscou controlar, correspondeu ao motivo
da busca por atendimentos. Este motivo da busca foi entendido pelas autoras como
fatores externos que impulsionaram o cliente a buscar atendimento na clínica escola
que foi estudada. O quadro 1 apresenta a distribuição da frequência e do percentual
dos resultados encontrados sobre o motivo que o levou a procurar atendimento
psicológico
Tabela 1: Motivo que impulsionou o cliente a buscar atendimento (variável motivo da consulta)
Motivos
Frequência
Porcentual (%)
Porcentagem acumulativo
Busca Espontânea
339
78,7
78,7
Recomendação Médica ou Escolar
Encaminhamentos Atividade
Escolar
Outros
Total
Fonte: Dados do estudo (2018).
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4,4

83,1

72

16,6

99,8

1
431

0,2
99,5

100,0
100,0

Na tabela 1 pode-se observar que o percentual de clientes que procuraram
atendimentos através da busca espontânea corresponde a 78,7%; enquanto a
recomendação médica ou escolar refere-se apenas a 4,4%, bem como os
encaminhamentos de atividades escolares já realizadas na Clínica Escola por
acadêmicos de fases anteriores representam 16,6% do total de informações
encontradas. Através da análise da tabela 1, identificou-se que o maior percentual
do motivo de busca por atendimento corresponde aos clientes que procuram os
serviços da clínica escola por iniciativa própria, fator que demonstra como o serviço
já é reconhecido pela comunidade local, uma vez que estes 78,7% buscaram
atendimento sem nenhuma intervenção da Universidade ou da política pública.
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Sendo assim, nota-se a visão que a sociedade atribui sobre os atendimentos
psicoterapêuticos desta clínica é a de que considera este espaço de saúde
importante ao cuidado com a saúde mental. Este índice alto também demonstra o
reconhecimento atribuído ao psicólogo, um profissional apto a contribuir na solução
de problemas de comportamento, na promoção de saúde mental, autoconhecimento,
que favorecem o aprimoramento e a realização profissional, entre outras
contribuições significativas a cerca do contexto clínico (MACEDO et al., 2017).
Afim de melhor classificar, não só o perfil dos clientes atendidos, mas também
o perfil dos atendimentos realizados, o gráfico 3 demonstra a distribuição percentual
dos atendimentos ao longo dos anos em que este estudo foi mapeado.
Gráfico 3 – Distribuição percentual dos atendimentos realizados nos anos

Atendimentos realizados

25,99%
23,67%
19,72%
15,55%

15,08%

2013

2014

2015
Anos de Referêrncia

2016

2017

Fonte: Dados do estudo (2018).

O gráfico 3 demonstra que no ano de 2013 foram realizados 15,08% dos
atendimentos mapeados, no ano de 2014 foram realizados 19,72% dos
atendimentos, no ano de 2015 foram realizados 15,55% dos atendimentos, no ano
de 2016 foram realizados 25,99% dos atendimentos e no ano de 2017, 23,67% dos
atendimentos foram realizados. Desta forma, evidencia-se que 2016 e 2017 foram
os anos em que houve os maiores percentuais de atendimentos realizados. Vários
são os fatores que podem influenciar estes números, dentre estes, o número de
acadêmicos disponíveis para o atendimento, as características das queixas
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apresentadas, pois o número de atendimentos na clínica psicológica está voltado às
demandas apresentadas no início e durante os atendimentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização dessa pesquisa considera-se que os jovens adultos
correspondem a maior parte da população beneficiada pelos atendimentos da clínica
escola, possivelmente devido a sua localização ser de fácil acesso, e muitos já
estarem frequentando as aulas durante o período de seus atendimentos. Porém, o
fator que ressalta é o baixo índice de atendimentos destinados à população idosa;
dessa forma, sugere-se que quando houver disponibilidade sejam realizados
trabalhos e campanhas de divulgação dos serviços ofertados pela clínica escola,
voltados para essa faixa etária de idade. A baixa incidência de idosos torna-se um
aspecto prejudicial aos acadêmicos estagiários pelo fato de possuírem pouco
contato com o manejo clínico, frente aos atendimentos voltados para essa
população.
O gênero feminino corresponde ao maior percentual dos atendimentos, porém
através da baixa incidência do gênero masculino é possível verificar que, ainda nos
dias atuais; o homem possui maior resistência em procurar ajuda relacionada a sua
saúde física e mental. Deste modo, sugere-se aos professores e acadêmicos que
destinem campanhas de conscientização sobre a importância da saúde mental
dando ênfase ao cuidado com a saúde do homem.
De acordo com os achados obteve-se três queixas principais: os sintomas
ansiosos, problemas conjugais e familiares, depressão e luto. Porém, o aspecto que
mais chamou atenção foi o fato da população quase não procurar ajuda psicológica
para os sintomas de estresse, já que em níveis elevados pode causar sérios danos à
saúde, considerando que atualmente a rotina de vida das pessoas é mais atarefada.
O motivo da busca por atendimento caracterizou-se com relevância pela
busca espontânea, dessa maneira nota-se o estigma que a população atribuía á
importância da psicoterapia e ao trabalho do psicólogo está se modificando
consideravelmente. A população está reconhecendo e valorizando mais o trabalho
do psicólogo e o cuidado com a saúde mental. Por meio desse estudo foi possível
caracterizar o perfil epidemiológico de uma clínica escola de psicologia, porém
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sugere-se que as fichas cadastrais contemplem mais informações, visando a
importância das mesmas para futuros estudos, considerando as melhorias que
podem vir a serem realizadas.
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ESTUDO SOBRE RESSIGNIFICAÇÃO EM PESSOAS QUE VIVENCIARAM
DOENÇA ONCOLÓGICA5
Bruna Elizabeth Veiga6
Kelly Andressa da Silveira Kaipers Antunes7
RESUMO
A doença oncológica é uma das principais causas de morte no mundo.Existem
diversos estudos sobre este mal que assola a humanidade, porém, ainda se nota
uma escassez no que diz respeito a estudos que abordem o aspecto positivo, a vida
e a possível ressignificação como resultado da doença oncológica. O estudo
apresentado baseou-se no intento de investigar se existe ou não ressignificação
após a passagem pelo câncer, buscando conhecer como esses processos se dão,
especialmente no que diz respeito aos temas espiritualidade/religiosidade e
transformação de vida. O presente artigo foi escrito a partir de uma pesquisa de
natureza básica, do ponto de vista de seus objetivos referiu-se a uma pesquisa
exploratória e descritiva, e do ponto de vista dos procedimentos técnicos tratou-se
de uma pesquisa de levantamento. Quanto à abordagem do problema tratou-se de
uma pesquisa qualitativa. A técnica para coleta de dados se deu através de
entrevista, com roteiro semiestruturado. Participaram da pesquisa dez indivíduos
que frequentam um Grupo de Apoio a pessoas com doença oncológica. O
procedimento de análise de dados se deu através de Análise de Conteúdo, de
Laurence Bardin. Com os resultados obtidos pôde-se verificar que houve
ressignificação em espiritualidade/religiosidade após a passagem pela doença,
evidenciando-se através de confiança, aumento de fé, cura, barganha/promessa e
agradecimento. A ressignificação de vida apresentou transformação em empatia,
atenção/cuidados, onipotência, força, não guardar mágoas e valor da vida. Desta
forma o estudo pôde confirmar a possibilidade de ressignificar aspectos da vida
através da vivência da doença oncológica, bem como corroborar a capacidade de
ressignificação do ser humano.
Palavras-Chave: Doença oncológica. Ressignificação. Biopsicossocial espiritual.
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ABSTRACT
Oncological disease is one of the main causes of death in the world, there are
several studies on this disease that plagues humanity, but there is still a shortage in
studies that address the positive aspect, life and possible re-signification as result of
oncological disease. The present study was based on the attempt to investigate
whether or not there is a re-signification after the cancer, trying to know how these
processes occur, especially regarding the themes spirituality / religiosity and life
transformation. The present article was written from a basic research, from the point
of view of its objectives it was referred to an exploratory and descriptive research,
and from the point of view of the technical procedures it was a survey of survey. The
approach to the problem was a qualitative research. The technique for data collection
was given through an interview, with a semi-structured script. Ten individuals
attending a Support Group for people with cancer disease participated in the study.
The data analysis procedure was done through Laurence Bardin's Content Analysis.
With the results obtained, it was possible to verify that there was a re-signification in
spirituality / religiosity after the passage through the illness, evidenced through
confidence, increase of faith, healing, bargain / promise and thanksgiving. The
resignification of life presented results such as empathy, attention / care,
omnipotence, strength, not to save heartache and value of life. In this way, the study
can confirm the possibility of re-signifying aspects of life through the experience of
oncological disease, as well as corroborate the capacity of re-signification of the
human being.
Keywords: Oncologic disease. Re-signification. Biopsychosocial spiritual.
INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (INCA, 2018) o câncer é uma das
principais causas de morte no mundo, em 2015 cerca de 8,8 milhões de pessoas
morreram no mundo dessa doença. Câncer é um termo utilizado para designar um
grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do corpo, uma característica do
câncer é a formação de células anormais que crescem e podem penetrar e se
espalhar, através da metástase. Essas mudanças ocorrem por consequência de
interação entre fatores genéticos e fatores externos.
Um terço das mortes por decorrência do Câncer é causado por fatores
associados a comportamento e dieta, massa corporal alta, nível baixo de consumo
de frutas e vegetais, falta de atividade física, uso de tabaco, consumo do álcool; são
algumas das causas desta doença tão devastadora e temida (WHO, 2018).
Houve um tempo em que câncer e morte eram sinônimos e as pessoas
desenvolveram medos intensos em torno da doença: medo da morte, medo do
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sofrimento dos tratamentos, medo do desfiguramento quando houver evolução da
doença, medo da dor; o medo ainda é responsável pelo sofrimento psíquico, não só
do paciente, mas da família, dos amigos e colegas (VEIT; CARVALHO, 2010).
A dor estará presente em quase todo o processo do câncer, seja pela doença
ou pelos tratamentos dolorosos e muitas vezes necessários. O sentido da dor, o
medo da morte, a depressão a desesperança, a ansiedade e o desespero
contribuem para o sofrimento da dor do câncer (CARVALHO, 1994).
Segundo Souza (2003), a presença do câncer acarreta em modificações na
história de uma pessoa. É função da psicologia facilitar ao paciente a compreensão
deste momento. Nenhuma história de existência pertence ao acaso, e sim pertence
as escolhas feitas para determinado caminho, e nosso corpo saudável ou doente,
nossa história, pertence e ela. É sujeito e objeto na construção do sentido da
existência. “O adoecimento desse objeto não é apenas um defeito de máquina, ao
contrário, é uma tentativa de reconstruir uma história perdida, de dar sentido a uma
existência vazia e confusa” (SOUZA, 2003, p. 146).
O paciente passa pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação e a terminalidade,
podendo levá-los a cura ou a morte, reinserção social e luto. A interdependência dos
fatores biológicos, sociais, psicológicos e espirituais se faz necessária no processo
de tratamento, tendo em vista as intervenções em cada uma das dimensões
envolvidas, quem está doente é uma pessoa, então não se pode tratar apenas um
órgão, e esta pessoa mantem conexões internas e externas, que em algum
momento do tratamento, visando à cura, estes aspectos apareceram (VEIT;
CARVALHO, 2010).
Diante disso a compreensão da doença e a ação da pessoa diante da mesma
são fundamentais na construção de um sentido na interpretação da situação que foi
vivida em decorrência da doença, assim como no entendimento de uma
oportunidade de ressignificar situações de vida, considerando que doenças podem
levar a reflexões e questionamentos da própria posição do indivíduo. Selli et al.
(2008) afirmam que a ressignificação da vida leva a pessoa a se apropriar da
doença para operar um reordenamento na vida.
Para tanto, é necessário lançar mão do conceito de ressignificação, que
segundo Selli et al. (2008), refere-se ao processo de atribuir novo significado a
acontecimentos através da mudança de visão de mundo; e também da perspectiva
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biopsicossocial espiritual do ser humano, perspectiva que segundo Reis (2005) dá
importância não somente aos aspectos biológicos da saúde humana, mas também
psicológicos, sociais e espirituais.
Religião e Espiritualidade apresentam significados distintos: religião está
ligada a crença, a um poder sobrenatural e na existência divina, além de um
conjunto doutrinário-normativo (ALMEIDA, 2016). Espiritualidade, segundo Frankl
(2005), vem do grego nous, que significa espírito que é a dimensão humana
responsável pelos questionamentos existenciais e de sentido de vida.
A busca de sentido aparece como uma necessidade que compõe a essência
do ser humano, mesmo se retomada a ideia do mundo existido ao acaso, ainda seria
possível atribuir sentido à vida. O significado de vida dentro desta perspectiva não é
pré-fabricado, porém construído pessoalmente, embora admitam-se influências de
contexto social e histórico (FRANKL, 2005).
A doença oncológica é recorrente em nossa sociedade, portanto o presente
estudo visou gerar novos conhecimentos em pesquisa no que diz respeito a
ressignificação de vida de indivíduos que foram acometidos com a doença. Os
resultados dessa pesquisa poderão ser úteis não somente a comunidade científica,
mas também social, servindo como material de apoio para pessoas acometidas com
a doença. Além do interesse de focar na capacidade do ser humano de ressignificar
situações dolorosas de vida, atribuindo novo significado e crescimento pessoal em
vivências que envolvam sofrimento emocional.
A pesquisa que deu origem a este artigo foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado campus Mafra, com o
parecer consubstanciado e aprovado Nº 2.800.055.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente artigo foi escrito a partir de uma pesquisa de natureza básica, do
ponto de vista de seus objetivos referiu-se a uma pesquisa exploratória e descritiva,
e do ponto de vista dos procedimentos técnicos tratou-se de uma pesquisa de
levantamento. Quanto à abordagem do problema referiu-se a uma pesquisa
qualitativa.
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A técnica para coleta de dados se deu através de entrevista, por meio de um
roteiro semiestruturado, elaborado pela acadêmica e professora orientadora.
Participaram da pesquisa dez indivíduos que frequentam um Grupo de Apoio a
pessoas com doença oncológica. A escolha do número da amostra se deu devido
instrumento de coleta e de análise de dados. Os critérios de inclusão para a
pesquisa constituíram-se dos seguintes itens: ter mais de 18 anos; ter vivenciado a
doença oncológica; ter encerrado o tratamento oncológico, independentemente de
estar ou não em período de remissão8; frequentar o Grupo de Apoio a pessoas com
Doenças Oncológicas do Planalto Norte Catarinense e Concordar em participar da
pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O procedimento de análise se deu através de Análise de Conteúdo de
Laurence Bardin, que se refere a um conjunto de técnicas que analisam o conteúdo
comunicativo através de descrição e de levantamento de indicadores do conteúdo
(BARDIN, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Atendendo aos objetivos da pesquisa e a partir da análise dos dados
coletados surgiu a categoria temática: “estudo sobre ressignificação em pessoas que
vivenciaram doença oncológica”, constituindo-se de duas subcategorias analisadas,
sendo elas: ressignificação em espiritualidade/religiosidade e ressignificação de
vida.
As contribuições dos participantes da pesquisa poderão aparecer neste
capítulo através da sigla E (Entrevistado), seguido dos números um a dez,
condizente com o número de participantes.
Ressignificação em espiritualidade/religiosidade
Esta subcategoria apresenta a ressignificação em espiritualidade/religiosidade
após passagem e fim do tratamento da doença oncológica, da qual emergiu sete
elementos
8

de

análise:

“significado

de

espiritualidade/religiosidade

mudou”,

“A Fase de remissão corresponde ao período de cinco anos que decorre após o final dos
tratamentos” (FONTOURA, 2014, p. 8).
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“confiança”, “aumento/busca da fé”, “cura”, “barganha”, “agradecimento” e
“significado de espiritualidade/religiosidade não mudou”.
Como

primeiro

elemento

de

análise

“significado

de

espiritualidade/

religiosidade mudou”, os entrevistados relataram ter percebido mudança relacionada
ao significado que atribuía a sua espiritualidade e/ou religiosidade após a
experiência da doença oncológica, evidenciando, desta forma, a ressignificação,
conforme pode ser observado do discurso a seguir: “Sim, agora a gente, que diz o
outro, aumentou né, eu sou católico, então tipo assim, ia uma ou duas vezes na
missa, agora a gente vai mais, busca mais né” (SIC) (E2).
Segundo Peres et al. (2007 apud BARCELOS, 2008), o ser humano busca
significado em tudo o que está em nós ou em nossa vida, pois estamos sempre em
busca de completar a si mesmo, sendo seres inacabados, a transcendência da
existência torna-se essência de vida a medida em que se aproxima de seu fim.
Lawler e Younger (2002 apud BARCELOS, 2008) defendem que o
envolvimento com religiões organizadas e espiritualidade podem trazer aumento do
significado da vida, além de proporcionar maior resiliência e resistência a fatores
estressores gerados por doenças.
No segundo elemento de análise, “confiança”, pôde-se observar que a
confiança em Deus foi algo primordial para a recuperação, acentuando-se como um
recurso durante a após a experiência da doença oncológica, ressignificando a
confiança em um ser superior, conforme pode ser observado nos seguintes
discursos: “Eu sou uma pessoa que confio muito em Deus, eu sempre confiei, só
que eu nunca fui de ir muito na igreja, mas só que eu vi que Deus tem poder sobre a
gente, eu rezava muito sabe, quando eu me encontrava em situação difícil, eu tinha
um caderno, que eu escrevia e pedia, a cada sessão de quimioterapia, eu pedia
para Deus me ajudar, porque queria ter força para viver (SIC) (E5). “A gente tem um
ser supremo que a gente acredita e confia, que é criador das coisas, então isso
ajuda muito” (SIC) (E7).
Segundo Guerrerro et al. (2011), confiança em Deus é um elemento presente
em nossa cultura e é tão necessário quanto outras formas de enfrentamento.
A religiosidade/espiritualidade auxilia os doentes e até mesmo seus
cuidadores, possibilitando, desta forma, força e confiança para enfrentar a situação
(GERONASSO; COELHO, 2012).
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No terceiro elemento de análise, “aumento/busca da fé”, podemos considerar
a capacidade do ser humano de redirecionar sua postura em relação à fé, atribuindo
maior significado a prática depois da doença oncológica, conforme observado nos
seguintes discursos: “Eu sempre fui, e sou devota de Nossa Senhora Aparecida,
sempre acreditei em Deus, rezava, sempre rezei, mas depois do que me aconteceu,
a minha fé aumentou mais [...] minha fé me ajudou bastante” (SIC) (E6).
“[...] a gente ficou mais, como que eu posso explicar... A gente participa mais,
que também se não é a fé, né” (SIC) (E4).
“Eu peguei mais fé em Deus” (SIC) (E8).
“Eu fiquei com muito mais fé” (SIC) (E9).
Segundo Rzeznik e Agnol (2000), o fato de uma circunstância dolorosa ter
sido superada, a mesma pode levar o indivíduo a fortalecer sua fé e sentir-se mais
próximo de Deus, resgatar e valorizar seu lado espiritual.
Quando o indivíduo encontra-se diante de uma situação desesperadora, na
qual a morte está presente, a crença na existência de um ser superior é vivificada, e
a busca pela concretização da fé é visto como último e maior recurso disponível que
o ser humano dispõe para reverter à situação, uma vez que para Deus nada é
impossível (RZEZNIK; AGNOL, 2000).
“Cura” também surgiu no discurso dos entrevistados como quarto elemento
de análise, emergindo com significado diferenciado após passagem pela doença
oncológica, vista como uma vantagem oriunda da religião/espiritualidade:
“Eu sou muito curioso pra ler, gosto muito de livros, parece que agora até os
cientistas, né, ateus que não tem crença nenhuma, eles notam que as pessoas que
tem religião se curam com muito mais facilidade, né, muito mais facilidade, esse foi
um ponto que me ajudou muito, eu considero minha cura como uma das vantagens
da minha espiritualidade” (SIC) (E7).
De acordo com Guerrerro et al. (2011), muitos, independente da religião,
buscam a cura na fé, na crença em Deus e na esperança de um milagre.
Com o passar pela doença ocorre uma maior conexão com a religiosidade e
espiritualidade e as pessoas acometidas com a doença conferem à cura da doença
a vontade de Deus, a esperança de cura com a intercessão do divino
(GUERRERRO etc al., 2011).
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Como quinto elemento de análise os entrevistados trouxeram para seus
discursos a “barganha”, apresentando-se também como um aspecto ressignificado
em espiritualidade/religiosidade, sendo que durante a experiência da doença
oncológica estes se propunham a ajudar seus semelhantes, caso conseguissem sair
da situação em que a doença oncológica os colocou: “quando eu tinha angústia,
estava naquela situação, eu dizia: meu Deus, eu quero ficar bom, porque quero
procurar fazer o bem e ajudar as pessoas” (SIC) (E7).
A barganha junto a espiritualidade é uma forma do paciente se apegar a outra
possibilidade de cura, a cura vinda de Deus ou do Ser Superior no qual acredita. As
barganhas normalmente são realizadas confidencialmente, na intimidade que cada
um possui com o que rege sua espiritualidade/religiosidade (GARCIA; DAIUTO,
2016).
Segundo Kübler-Ross (1996 apud GARCIA; DAIUTO, 2016) o terceiro estágio
do luto é a barganha, a pessoa tenta negociar a solução para o sofrimento gerado
pela enfermidade, tenta algum tipo de acordo que adie o desfecho da doença, como
promessas a Deus, sabe que existe uma possibilidade de ser recompensada por um
bom comportamento que se proponha a ter e receba gratificação devido a isso.
“Agradecimento” foi o sexto elemento de análise da subcategoria significado
de religiosidade/espiritualidade; e foi trazida pelos entrevistados como a forma de
agradecer por ter passado pelo tratamento com vida, apresentando ressignificação
neste elemento de análise, conforme presente no discurso a seguir: “Sempre, todas
as noites eu agradeço por eu estar aqui de novo, pela minha vida” (SIC) (E8).
As preces e orações podendo ser de agradecimento ou súplicas, feitas em
silêncio ou não, com coração alegre ou pesaroso, é uma experiência que enaltece
(ZENEVICZ; MORIGUCHI; MADUREIRA, 2013 apud BRUSTOLIN, 2015, p.165).
Atualmente

os

seres

humanos

estão

mais

voltados

para

religiosidade/espiritualidade, tanto em momentos de sofrimento, quanto em
momentos de agradecimento por suas conquistas, como a cura, no caso da doença
oncológica (GERONASSO; COELHO, 2012).
Ainda nesta subcategoria dois dos entrevistados relataram não ter percebido
mudança em sua espiritualidade/religiosidade, evidenciando o sétimo e último
elemento

de

análise

da

subcategoria

ressignificação

em

espiritualidade/

religiosidade.
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“Não mudou, continua tudo igual” (SIC) (E1).
“Não mudou nada” (SIC) (E10).
As reações das pessoas frente à doença oncológica dependerão de
características individuais do indivíduo, bem como história de vida, contexto cultural
social, espiritualidade e opção sexual; tais individualidades irão influenciar na forma
de avaliar a importância da doença, e a forma de enfrentá-la, desta forma o câncer
adquire um sentido individual e particular (VENÂNCIO, 2004 apud PEREIRA, 2008).
Para Rosset (2008), cada indivíduo tem um padrão de funcionamento que
aborda a forma repetitiva que ele estabelece para agir e reagirá ás situações da vida
e aos relacionais. Neste padrão de funcionamento estão inseridos, dentre outros,
como a pessoa lida com os aspectos de vida.
Ressignificação de Vida
A análise dos dados deu surgimento à esta segunda subcategoria, intitulada
de ressignificação de vida, proporcionando levantamento de questões relacionadas
a transformações de vida, aprendizagens, crescimento e transformação pessoal, na
qual apresentaram-se oito elementos de análise, sendo eles: “doença favoreceu
para transformação de vida”, “empatia”, “atenção/cuidados”, “onipotência”, “força”,
“perdão”, “valor da vida” e “doença não favoreceu para transformação de vida”.
Com relação ao primeiro elemento de análise: “doença favoreceu para
transformação de vida” evidenciou-se que houve transformação após a experiência
da doença oncológica, favorecendo aprendizados e crescimento, conforme observase no seguinte discurso: “Eu ia todo dia fazer rádio, eu não conversava com
ninguém, as vezes eu ia com olho fechado e voltava com olho fechado, eu não
queria saber de nada , eu tinha vontade de chegar ali e moer aquele carro do SUS,
sabe, daí foi indo e fui mudando minha cabeça, né, hoje eu dou valor pra eles,
porque se não fosse eles, me levar todos os dias, então.. eu sou uma pessoa bem
diferente hoje, mudei bastante” (SIC) (E6).
Segundo Frankl (1990), pode-se encontrar um sentido para a vida através do
que é vivenciado. Quando o indivíduo é confrontado por um destino que ele não
pode mudar, como uma doença incurável, um câncer inoperável, vítimas sem ajuda,
situações sem esperança, ainda assim a vida pode se transformar, alcançando
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plenitude de sentido, desta forma o indivíduo pode realizar ou dar testemunho das
mais humanas das capacidades humanas, que é: “transformar uma tragédia em um
triunfo, um sofrimento em uma realização humana” (FRANKL, 1990, p. 48).
As mudanças na filosofia de vida correspondem as relacionadas ao novo
significado atribuído a maneira de pensar sobre a vida, decorrente da experiência de
conviver com o câncer. Após esse novo evento - o câncer - as pessoas começam a
valorizar aspectos do seu dia a dia, e acreditam que essas inovações as fez
tornarem-se pessoas melhores (SALCI; MARCON, 2011).
A “empatia” surge como segundo elemento de análise e pode ser observada,
segundo relato dos entrevistados, depois da passagem pela doença, apresentandose com ressignificação, maior valorização do outro, uma vontade de ajudar seja
quais forem as dificuldades, conforme os discursos a seguir:
“Dou muito mais atenção para os outros, se tem alguém passando por
dificuldade a gente se aproxima dessa pessoa, procura ajudar essa pessoa. Esses
dias a gente fez uma vaquinha para ajudar uma senhora que estava precisando, ela
precisava pagar a luz que tinha duas contas atrasadas. Teve outra vez que
precisava de alimento também. No início da reunião ela estava chorando, depois
que foi ajudada estava feliz, sorrindo, então pra gente é uma felicidade muito grande
poder ajudar, nem que seja ajuda material” (SIC) (E3).
“Também, eu passei a valorizar mais as pessoas, principalmente as que estão
passando por este problema, nas reuniões que nós fazemos eu sempre tenho
procurado apoiar os outros, que as vezes estão até desesperados, então a gente
tem uma maneira de ajudar, que vem a ser o que eu prometi a Deus, que queria
mudar a mim próprio, para ajudar aos outros” (SIC) (E7).
Salci e Marcon (2011), afirmam que a empatia surge como sentimento de
solidariedade e amor ao próximo, ajudar a quem está passando pela mesma
situação ou algo parecido.
As pessoas dizem sentir necessidade de ajudar aos outros, compartilhar
forças, de utilizar a experiência vivida não só como benefício próprio, mas de vivê-la
de forma a enriquecer a qualidade de vida daqueles que as rodeiam (RZEZNIK;
AGNOL, 2000).
O terceiro elemento de análise, “atenção/cuidados”, foi relatado pelos
entrevistados como uma atenção e um cuidado maior a si mesmo, ao seu corpo e
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como uma aprendizagem relacionada ao cuidar-se, oriunda da experiência da
doença oncológica, conforme os discursos propõem:
“A gente tem mais cuidados, mais atenção, qualquer dor que a gente sente a
gente já corre atrás, antes dava uma dorzinha a gente deixava né, agora deu uma
dor no corpo, opa não tá certo, e vai rápido atrás de benefícios” (SIC) (E2).
“Crescimento para você se cuidar sempre, né” (SIC) (E8).
“Aprendi a me cuidar mais, eu trabalhei vinte anos no sol, não me cuidava,
agora eu aprendi a me cuidar, passo protetor sempre” (SIC) (E9).
Cuidar-se faz parte da natureza e da constituição humana, é uma
característica intrínseca do ser humano. Diante da doença o indivíduo aprende que
não pode mais fugir da necessidade de cuidar e ser cuidado (RZEZNIK; AGNOL,
2000).
O quarto elemento de análise ressignificado, a “onipotência”, emergiu no
discurso dos entrevistados, apresentando-se através da sensação de que, anterior à
experiência da doença oncológica, estes nunca seriam acometidos com tal
enfermidade: “A gente pensa que nunca vai acontecer isso com a gente, sempre
vê em outros, eu jamais ia imaginar que ia acontecer isso comigo” (SIC) (E4).
A vivência interiorizada da doença coloca para as pessoas questões que
jamais lhe ocorreriam, como pensar que a doença nunca aconteceria com elas, e a
partir disso desencadeia profundas reflexões sobre quem eram, o que fizeram e o
que deveriam fazer (PETUCO; MARTINS, 2006).
A “força” foi o quinto elemento de análise que apresentou-se como
ressiginifcação; força para enfrentar a doença e assim crescer, enfrentando a
situação que lhe foi imposta, uma forma de enfrentamento diante da doença
oncológica, como apresenta o discurso a seguir: “Sempre, a gente sempre aprende
mais, né, que tem mais força, porque ás vezes a gente pensa: ah, eu não tenho
força, não vou conseguir, mas daí não sei de onde a gente tira, mas a gente vê que
a gente tem força, a gente consegue” (SIC) (E5).
A doença age como um revelador. No processo de adoecer é possível
desenvolver ou descobrir talentos, aptidões até então latentes, e também
desenvolver atributos, como uma fonte de auxílio para que o indivíduo possa
desenvolver maior habilidade mediante situações de crise, ter maior perseverança,
fibra, força e vontade de ultrapassar os limites (RZEZNIK; AGNOL, 2000).
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O “perdão” surgiu como sexto elemento de análise, evidenciando que os
entrevistados, anterior à doença oncológica, tinham o hábito de evidenciar e
reviverem as mágoas, alimentando para consigo as sensações provindas desse
sentimento; havendo ressignificação no sentido de não mais alimentar essas
práticas, conforme sugere o discurso a seguir: “aprendi a perdoar as pessoas, não
tenho mágoas, não tenho raiva” (SIC) (E6).
O paciente oncológico desenvolve necessidades, como: compreende a
situação de doença e lhe atribui sentido, relacionamentos harmoniosos com ele
mesmo, com familiares e amigos, com Deus, capacidade de perdoar e ser perdoado
(CASTELO-BRANCO; BRITO; FERNANDES-SOUZA, 2014).
O sétimo elemento de análise diz respeito ao “valor da vida”, sobre a
valorização do viver e não do apenas existir, denotando que após a experiência
oncológica houve ressignificação neste aspecto, conforme observa-se no discurso
seguinte: “aprendi a dar valor a minha vida, mudou em tudo, eu sou uma pessoa
bem diferente” (SIC) (E6).
Com base em transfigurar o sofrimento pessoal em uma realização humana, a
vida é plena de sentido até o fim, e o sofrimento dá ao homem a chance de crescer
e principalmente transformar a si mesmo, como afirma o pintor e escultor israelense
Yehuda Bacon, que ainda criança foi levado a Auschwitz:
Como garoto eu pensava: eu vou falar ao mundo o que eu vi em Auschwitzna esperança de que o mundo se tornasse outro; mas o mundo não se
modificou, e o mundo nada quis ouvir sobre Auschwitz. Só muito mais tarde
eu compreendi verdadeiramente qual é o sentido do sofrimento. O
sofrimento tem um sentido, quando você mesmo torna-se um outro
(FRANKL, 1990, p.51).

Viver significa arcar com a responsabilidade de responder adequadamente as
perguntas da vida, cumprindo as tarefas colocadas pela vida a cada pessoa,
cumprindo a exigência do momento. A exigência, e consequentemente o sentido da
vida, altera de pessoa para pessoa, de um momento para outro, não podendo ser
definida em termos genéricos. Quando uma pessoa sofre, precisa ver nesse
sofrimento uma tarefa sua e única, conquistando a consciência de que é única e
exclusiva, ninguém pode substituí-la em seu sofrimento, porém a maneira como ela
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suporta este sofrimento está também à possibilidade de uma vitória única e singular
(FRANKL, 1984).
Por fim o homem, apesar de tudo - da necessidade, da morte, do sofrimento
físico e mental, ou das adversidades do destino - pode dizer sim a vida (FRANKL,
1990).
No oitavo e último elemento de análise foi relatado que a doença não
favoreceu para transformação de vida, não ressignificando nenhum aspecto de sua
vida: Não mudou (SIC) (E1).
Diante da doença não é preciso perder o sentido, é preciso transformar o
sofrimento em um ganho. O futuro próprio e o futuro das coisas ou pessoas ao redor
são dependentes, de alguma forma, da decisão do sujeito em cada momento; no
qual assume-se a responsabilidade por estas decisões. Há que se considerar que
algumas pessoas são preguiçosas para assumir responsabilidades, porém outras,
apesar de todas as dificuldades, dizem sim as responsabilidades, dizem sim a vida
(FRANKL, 1990).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de passagem pela doença oncológica, bem como o fim do
tratamento, pode deixar para a vida dos indivíduos inúmeras mudanças. O presente
estudo buscou identificar as mudanças, bem como um novo significado no aspecto
espiritual/religioso e transformação de vida como um todo.
Ao iniciar o estudo sobre pacientes oncológicos a proposta era falar de um
tema bastante comentado, pesquisado e vasto, porém apresentar-se com um
diferencial ao abordar a vida, o aspecto positivo e a ressignificação diante de um
processo que comumente é tratado apenas como doloroso.
A expectativa sobre o estudo se deu considerando a capacidade do ser
humano de ressignificar aspectos de sua vida, mesmo diante de processos
dolorosos como na experiência da doença oncológica; causa de tantos óbitos ou
complicações emocionais e de saúde. A crença de que as pessoas teriam
capacidade para visualizar suas vidas com outro olhar, agregando maior valor e
entusiasmo à mesma, foi o grande impulsor para este trabalho.
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Durante a aplicação da pesquisa as pessoas puderam pensar e falar sobre a
experiência da doença oncológica de uma forma que provavelmente não tinham o
hábito de fazer, focando justamente na capacidade de aprender com determinada
situação e desta forma ressignificar.
Ao final do estudo, e concluindo-o, pôde-se perceber que a amostra
ressignificou no aspecto espiritual e religioso, apresentando a importância da fé no
momento de sofrimento e o quanto passou a valorizar sua espiritualidade e
religiosidade após a doença oncológica. Esta mesma amostra de entrevistados falou
sobre a mudança no aspecto de transformação pessoal, aprendizagens e
crescimento, caracterizando a capacidade humana de atribuir novo sentido e vida.
Já os 20% da amostra que relatou não ter percebido mudança, vem de
encontro o padrão de funcionamento de cada um, bem como a forma que o mesmo
encarou a doença e a consciência que teve ou não teve de sua mudança.
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UM ESTUDO DA PERVERSÃO ATRAVÉS DO CÓDIGO TEMÁTICO
DEPENDÊNCIA ORAL EM DOMINADORES E SUBMISSOS9
Mauro Cesar Stiegler10
Luiz Henrique Ramos11
RESUMO
A perversão se apresenta na contemporaneidade com nuances variadas, porém,
traz em suas causas os mesmos elementos desencadeadores concernentes às
pesquisas e estudos desenvolvidos por Sigmund Freud (1856-1939). Levando em
conta, no entanto, a singular subjetivação que marca a contemporaneidade, a
psicanálise, através de sua atuação clínica e no campo da pesquisa, oferece à
sociedade e ao indivíduo novas descobertas e olhares acerca do sujeito que se
estrutura no campo das perversões, e por consequência, das práticas sexuais de
domínio e submissão. A questão norteadora desta pesquisa é se o processo
simbiótico na relação mãe e filho influencia nas atitudes sexuais de indivíduos
dominadores e submissos? Objetivando identificar características da relação
simbiótica mãe e filho nos praticantes de BDSM,( bondage, Dominação, Sadismo e
Masoquismo) assim como denotar a presença da figura do pai diante desta relação
e manifestações do Código Temático Dependência Oral , estruturou-se este
trabalho, através de uma pesquisa básica de campo, com caráter exploratória
descritiva e explicativa, de análise qualitativa, conforme análise de conteúdo de
Bardin. A limitação da amostragem aconteceu por acessibilidade. Participaram da
pesquisa indivíduos de ambos os gêneros, adeptos de grupos do BDSM), sendo
selecionados apenas os praticantes de sadismo e masoquismo, num total de 13
examinandos na cidade de Curitiba-PR. Como instrumentos de pesquisa, foram
utilizados o Teste de psicologia (R-pas -Rorschach Performance Assessment
System) e também uma entrevista semiestruturada, com base na revisão
bibliográfica efetuada e atendendo aos objetivos desta pesquisa. Os principais
elementos levantados foram: Desamparo, ausência e trauma.
Palavras-chave: Perversão; desamparo; trauma.
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ABSTRACT
The perversion presents itself in the contemporaneity with varied nuances, but brings
in its causes the same triggering elements concerning the researches and studies
developed by Sigmund Freud (1856-1939). Taking into account, however, the
singular subjectivation that marks the contemporaneity, psychoanalysis, through its
clinical practice and in the field of research, offers society and individual new
discoveries and looks about the subject that is structured in the field of perversions,
and consequently, of the sexual practices of domination and submission. The guiding
question of this research is whether the symbiotic process in the mother-child
relationship influences the sexual attitudes of domineering and submissive
individuals? In order to identify the characteristics of the symbiotic mother-child
relationship in BDSM practitioners, as well as to denote the presence of the father
figure in relation to this relationship and manifestations of the Thematic Code Oral
Dependence, this work was structured through a basic field research, with a
character descriptive and explanatory, qualitative analysis, according to Bardin
content analysis. The limitation of sampling happened due to accessibility. Individuals
of both sexes, adherents of BDSM groups (Bondage, Domination, Sadism and
Masochism) participated in the research, being selected only the practitioners of
sadism and masochism, in a total of 13 examiners in the city of Curitiba-PR. As
research instruments , the R-pas-Rorschach Performance Assessment System (Rpas-Rorschach Performance Assessment System) was also used, as well as a semistructured interview, based on the bibliographic review carried out and meeting the
objectives of this research. The main elements raised were: helplessness, absence
and trauma.
Keywords: Perversion; helplessness; trauma.
INTRODUÇÃO
Na atualidade, os autores discutem a adequação ou não do termo perversão
para nomear uma determinada categoria de pacientes que apresentam uma série de
categorias comuns e típicas entre eles, levando em conta o fato de que essa
denominação tem o inconveniente de estar impregnada de pré-conceitos,
especialmente de ordem moral e ética, o que nem sempre faz jus à seriedade e à
profundidade com que tais pacientes merecem ser compreendidos e analisados
(ZIMERMANN, 1999).
A importância dos trabalhos desenvolvidos por Freud passa a adquirir
expressividade principalmente no ano de 1905, mas, especificamente com a
publicação de os Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, que revoluciona a
compreensão dos fenômenos sexuais, produzindo mudanças radicais, tanto no
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cenário social como no entendimento do funcionamento do indivíduo (MURIBECA,
2009).
Segundo Barbero (2009), a complexidade entre objeto sexual e finalidade
sexual constituiriam ponto de partida para futuras práticas sadomasoquistas, o que
demanda um olhar clínico e atento acerca de indivíduos ou grupos que assim se
configuram em suas práticas sexuais.
Entende-se que a perversão além da perspectiva primária da natureza
humana, se apresenta também como uma versão do desenvolvimento social do
sujeito humano que não alcançou um nível considerável de agregação psíquica para
poder se expressar através da neurose, da mesma forma não se desestruturando ao
nível da psicose, sendo assim, estruturado psiquicamente com um grau incomum de
singularidade e subjetivação (EULÁLIO, 2013).
Segundo MURIBECA (2009), a perversão seria um desvio em relação ao ato
sexual normal, o mesmo é definido como coito, visando atingir o orgasmo através da
penetração genital, com uma pessoa do sexo oposto. Há perversão quando: O
orgasmo é alcançado com outros objetos sexuais, ou ainda através de outras
regiões corporais, onde o orgasmo se vê subordinado a certas condições
extrínsecas de cenário construído que se torna suficiente, ocasionando o prazer
sexual e a satisfação. A perversão tem a conotação da totalidade do comportamento
psicossexual que acompanha os referidos meios atípicos ou anormais de se obter
prazer sexual ou satisfação.
Em linhas gerais, Lacan (1998) diz que se pode concluir que a perversão é
marcada por uma cumplicidade libidinal na relação díade mãe e filho, a qual em
razão do gozo assegurado pela mãe à criança, indo além de suas satisfações e das
suas necessidades e também por complacência do pai que não se fez intervir de
forma adequada pela lei e forma de seu discurso. Desta forma, sela-se um pacto de
omissão diante da atuação de uma possível mãe castradora.
Nos Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, Freud (1950), o
masoquismo coloca uma complexidade enigmática na própria teoria psicanalítica,
pois sendo a agressividade um elemento presente e intrínseco na sexualidade como
instrumento abstrato de dominação e que se consolida como fim ou alvo, quando
estabelecida de forma extrapolada (no sadismo), o masoquismo aparece como
entidade paradoxal, constituindo-se uma tendência voluntária de se submeter a
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agressão alheia, própria da pulsão à passividade, integrando assim sadismo e
masoquismo num paradoxo harmônico e inseparável, dando corpo e movimento ao
sadomasoquismo.
Em Projeto para uma Psicologia Científica, Freud (1950), discorre sobre o
desamparo, como sendo elemento primordial e também inseparável de todos os
motivos morais. Nesta linha de pensamento, o pai e seus objetos de substituição
respondem ao desamparo passivo, se firmando os mesmos, como tentativas de
garantias frente a angústia, mas tendo ao mesmo tempo alguém a quem temer, a se
submeter, homenagear, resgatando desta forma uma fantasia de uma relação que
se originou passiva (masoquista) frente ao outro:
Na contemporaneidade se encontram grupos praticantes do BDSM.A sigla
BDSM

é

traduzida

geralmente

por

BD

que

significa

BONDAGE

-

Amarração/Imobilização com cordas, algemas, lenços (FREITAS, 2010).
Segundo Rubin (1989), o BDSM se situa no campo das sexualidades
dissidentes, as quais se estruturam à margem, ou seja, trazem em suas práticas
alvos objetivos e não imparciais na relação sexual. A penetração de objetos, bem
como da mão ou do próprio punho de um dos parceiros, constitui-se como objetos
de excitação e prazer para os praticantes dos grupos de BDSM. Da mesma forma,
algemas, chicotes, ambientes que denotam tortura, como por exemplo, masmorras,
também fazem parte do arsenal de excitação e prazer para os referentes grupos.
Os praticantes do BDSM (BONDAGE) se caracterizam por deslocarem das
suas relações sexuais a sua própria genitalidade e muitas vezes até seus corpos,
objetivando assim a vivência de jogos de poder, de prazer, e de dor, ambos estes
movimentos sempre em contexto consensual (CITELI, 2005).
Contudo, as manifestações sadomasoquistas que naturalmente se assentam
na sexualidade, encontram ressonância que se iniciaria na infância do sujeito, esta,
atravessando fases que seriam interrompidas, retornando na idade adulta. Ou seja,
as manifestações sexuais infantis fundamentam as nuances perversas observadas
na vida adulta. Desta forma, com elementos simbióticos e de dependência a
sexualidade infantil, apresenta-se como precursora das manifestações sexuais
adultas com suas subjetivações e estereótipos (TAVELLA, 2006).

41
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

Esta pesquisa surge com o intuito de responder o seguinte questionamento: O
processo simbiótico na relação mãe e filho influencia nas atitudes sexuais de
indivíduos dominadores e submissos?
A justificativa da escolha do tema ocorre pela necessidade de atualização dos
estudos relacionados a temas de suma importância na psicologia, principalmente no
que tange a dependência, trazendo como primazia a relação mãe-filho. A relevância
social está na

contribuição

de

conteúdos que

representem

os cenários

contemporâneos e suas subjetividades, auxiliando assim os diagnósticos e
facilitando os prognósticos dos profissionais da clínica psicanalítica.
Para isto, o presente estudo tem como objetivos: Identificar características da
relação mãe e filho nos indivíduos praticantes de BDSM, denotar a presença da
figura do pai diante desta relação, e manifestações do Código Temático
Dependência Oral encontrados no teste R-pas, Rorschach.
Esta pesquisa foi submetida ao comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Contestado – Campus Mafra, recebendo parecer favorável nº 2.795.546 e se
enquadra na linha de pesquisa do curso em Psicologia Clínica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratória descritiva e explicativa, de
análise qualitativa. A limitação da amostragem aconteceu por acessibilidade.
Participaram da pesquisa 13 indivíduos, sendo 7 cisgênero masculino e 6
cisgênero feminino, adeptos de grupos do BDSM (Bondage, Dominação, Sadismo e
Masoquismo), na cidade de Curitiba-PR, sendo selecionados os praticantes de
sadismo e masoquismo.
Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados o Teste de psicologia (Rpas–RorschachPerformance Assessment System), dos autores: Gregory J. Meyer,
Donald J. Viglione, Joni L. Mihura, Robert E. Erard e PhilipErdberg. Foi também
utilizada entrevista semiestruturada, elaborada pelo acadêmico e seu orientador com
base na revisão bibliográfica efetuada e atendendo aos objetivos desta pesquisa.
A entrevista foi realizada após assinatura do termo de consentimento livre, e
esclarecido. Os instrumentos de investigação, utilizados na pesquisa foram
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aplicados por psicólogos pertencentes a Escola Rorschach–Curitiba12 e foram
analisados conforme a proposta de Bardin (2011) pelo pesquisador e do professor
orientador da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para atender aos objetivos propostos foram realizadas duas análises de
conteúdo segundo metodologia de Bardin. A primeira tomando como referência o
teste R-pas,Rorschach e a segunda com as entrevistas realizadas. Em ambas as
análises de conteúdos foram geradas categorias e sub-categorias conforme
discriminadas no quadro 1.
Quadro 1 – Caracterização de amostra
GENERO
Masculino: 53%
Feminino: 47%
Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

ANÁLISE

DE

CONTEÚDO

IDADE
Média de 31,5 anos

DAS

CATEGORIA
Submissos 38%
Dominadores 62%

REPRESENTAÇÕES

PROJETIVAS

ENCONTRADAS NO TESTE R-PAS, RORSCHACH
Categoria: Simbiose na relação mãe e filho em indivíduos denominados como
dominadores e submissos.
Foram encontradas subcategorias significantes na relação simbiótica de
figuras parentais, assim como códigos temáticos de dependência oral.
Representações projetivas da atuação materna
Prancha VIII, resp.18: Inseto saindo do casulo,como parasita, lugar de
sangue, satisfazendo(E-07).
Simbiose para Zimermann ( 2005), uma fase evolutiva normal na qual a
criança ainda se sente fundida com a mãe. Assim a criança em estado de simbiose

12

Psicóloga Rita Sprea - CRP 08/06901 e Psicólogo Cairu Vieira Correa - CRP 08/17764.
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está em uma etapa prévia à obtenção de discriminar o “eu” e o “outro” e tampouco
atingiu a condição da capacidade de uma exitosa “separação” e “individuação”.
Na simbiose, há um déficit na personificação, no sentimento da identidade e
no esquema corporal, bem como confusão entre papéis femininos e masculinos, e
um déficit na comunicação em nível simbólico, com incremento da comunicação no
plano pré-verbal; inclusive o falar é uma maneira de atuar (Bleger,1977).
Segundo Câmara e Fernandes(2015), a saúde mental do indivíduo adulto,
requer uma construção calcada na relação mãe/bebê, isto é, uma relação que a
figura materna exerça sua função de acordo com o conceito de mãe suficientemente
boa desenvolvido por Donald Winnicott.
Prancha III, resp.07: Um desenho de uma mulher com uma gravata borboleta,
que não aparece o rosto dela, limitada até a altura do queixo, o cabelo, a capa que
ela está usando. O casaco que está usando, uma mulher com frio, usando cabelinho
Chanel, um desenho incompleto, não foi terminado a boca, os braços...um esboço
inicial(E-5)
Prancha X, resp.26: Uma mulher de biquíni ajoelhada, a mulher está
ajoelhada, rosto de pessoa esmagada, vida de inseto, duas galinhas ciscando ou
brigando enfim..., a minha avó amarrava a galinha no meu dedo com um cordão e
eu levava para passear. Tinha mais ou menos uns 03 anos para 04 anos, a forma de
abaixar a cabeça para ciscar(E-12).
O primeiro espelho da criatura humana é a face da mãe, o seu sorriso, o seu
tom de voz, o seu olhar.Olho e sou visto, logo existo. Não há experiência mais
penosa e terrível do que a de ver e não ser visto, de não ser refletido no espelho do
olhar da mãe porque este é embaçado, distorcido, opaco ou, pior que tudo,
simplesmente nada responde ao filho.A criança olha a maneira como a mãe a olha
(ABRAM,1996).
Portanto, para que os bebês se convertam em indivíduos saudáveis e adultos
independentes, mas socialmente preocupados, dependem totalmente de que lhes
seja dado um bom princípio, o qual está relacionado à existência de um vínculo
suficientemente bom entre a mãe e seu bebê (Winnicott, 2008).
Segundo Dremer (2011), quando este vínculo se estabelece tendo como
figura materna uma mãe não suficientemente boa, têm-se as primeiras experiências
do desamparo, que parece não estar vinculada somente à sensação da criança de
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falha ou de dificuldade em não conseguir um investimento em si mesma que garanta
sua existência e vida social saudável, mas o impedimento do encontro com o adulto
cuidador que ajude na constituição do seu próprio psiquismo.
Representações projetivas da atuação paterna
Prancha III resp. 5: Duas pessoas se olhando, a silhueta, duas pessoas com
pinto, tive a impressão de estarem excitados(obs.: no masculino) (E-1).
PranchaI, resp. 1: Dois cachorrinhos fofinhos, as orelhas que vislumbrei, de
estar para cima, felicidade, o focinho levantado, sensação de alegria, algo de
felicidade, postura do animal de estimação que procura o dono. A sensação de
quando encontra o DOM, de pertencimento. Pode até ter sido maltratado, mas você
estaria amando de qualquer forma (E-10).
Segundo

Dremher

(2011),a

situação de desamparo

é algo

a

ser

experienciado por todo o ser humano em graus diversos, tamanha é a dependência
da criança em relação aos pais. Os desejos e as necessidades nunca serão
totalmente satisfeitos e, provavelmente, isso faça com que o aparelho psíquico se
desenvolva na busca de medidas para dar conta dessas privações.
Segundo Freud (2008), as atitudes punitivas vindas da figura paterna, mesmo
onde a dor física possa estar presente, exerce na criança a sensação de estar sendo
cuidada, ou seja, o genitor projeta assim a ideia de preocupação em corrigir, coibir
ou ainda castigar por algo que o tenha desagradado, o que faz com que o
sentimento de desamparo e indiferença passem a dar lugar ao sentimento de
cuidado.
Representações projetivas da dependência oral (ODL)
Na subcategoria representações projetivas da dependência oral (ODL),
obtiveram-se os seguintes elementos para análise:
Prancha I, resp.03: Duas estátuas de dois dragões, cavalos alados,
chupando, beijando numa fonte, Ele empinado, tocando a boca na fonte, como se
estivesse bebendo, a posição como estão forçando para beber na fonte, ficando na
ponta dos pés para poder alcançar (E-7).
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Prancha X resp. 23: Dois morcegos espelhados, no sentido de estarem um de
frente pro outro, pois coincidiu de estarem um de frente pro outro. Estão sugando,
alimentando aquela coisa. Uma ave caricata querendo se alimentar, uma ave
batendo as asas, a procura de alimento (E-7).
Segundo Borges (2005), os bebês só começam a ser sob determinadas
condições, e no início, como a dependência é absoluta, eles precisam
essencialmente da mãe, identificada, capaz de atender prontamente as suas
necessidades.
Quando a oralidade não é devidamente e suficientemente administrada em
suas manifestações de desenvolvimento, busca-se quando adulto preencher esta
dependência então construída, constituindo assim, as práticas sexuais de submissão
e domínio, campo frequentemente utilizado por indivíduos dependentes e mesmo
desamparados (EULÁLIO, 2013).
ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS
Categoria: Relação materna com indivíduos denominados dominadores e
submissos.
O vínculo simbiótico é uma relação muito condensada de coisas altamente
complexas e contraditórias, que precisam ser esmiuçadas e discriminadas para que
possam ser reintrojetadas e elaboradas (BLEGER, 1977, p. 51).
A figura combinada dos pais constitui uma concepção inicial de Klein e,
posteriormente, a fonte da violência e do sadismo, especialmente fortes, que
vinculados a esta figura infantil de fantasia, passou a derivar da inveja da relação
sexual dos pais e da exclusão do bebê separado quanto a ela (HINSHELWOOD,
2000).
Foram encontradas subcategorias significantes na relação de presença e
ausência de figuras parentais.
Presença da figura materna
SIC – “Sou a caçula de seis filhos. Com doze anos descobri que a mãe tentou
me abortar por riscos de morrer, descobri isso quando estava brigando com minha
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irmã e a mesma me jogou isso na cara. Após descobrir me revoltei com os meus
pais e batia de frente com todo mundo. Aos 13 anos de idade, lembro de um
episódio no qual minha mãe me mandou ir para o banheiro, pois lá iria me bater.
Quando ela levantou o cinto eu disse: “agora você não me bate mais”. Hoje me vejo
me redescobrindo, descobri que era dependente do meu ex-marido – relação
abusiva. Antes me via dependente, hoje não mais. Iniciei como submissa, para atrair
dominantes por que me vejo também com necessidade de dominar, mas isso
sempre me incomodou na hora do sexo.”
SIC – “Uma vez saí com minha mãe e não sabia aonde estava, lembro que
ela deu com a minha cabeça no volante do carro e socos, eu tinha 13 anos, mas
sempre foi assim...Na agressão verbal me chama de vítima, que tenho transtorno
mental, que quero que tenham pena de mim, quando falo que fui abusada
sexualmente, e quando falo em sexualidade me chama de vadia. Nunca senti afeto
da parte dela para comigo.
Se faz necessária uma identificação consciente e até inconsciente da mãe
com o bebê, tanto para a sobrevivência do mesmo como também para a sua
integração saudável e sustentável quando adulto (WINNICOTT, 2000).
Segundo Dolto (1996), o mundo simbólico estabelecido nos mais imediatos
contatos com a mãe determinaram em grande percentual o funcionamento psíquico
do futuro adulto, sendo que, a dependência absoluta que se constrói de início,
deverá

caminhar

harmonicamente

de

modo

que

experiências

traumáticas

praticamente inexistam, sendo que traumas vividos nos primeiros anos de vida
trazem invariavelmente o elemento da dependência patológica que ganha
acentuações impactantes e limitantes nestes indivíduos.
A influência da figura materna nos primeiros anos de vida do indivíduo, passa
a estabelecer consequências psicopatológicas a partir da ausência extrema, bem
como da presença simbiótica excessiva e com elementos de agressão física
(espancamento). Sendo que esta última além de gerar trauma expressivo, constrói
indivíduos submissos, sendo a própria carência de afeto compensada numa espécie
de punição, que mesmo dolorida faz com que o punido ou espancado se sinta
amado por quem lhe pune ou espanca, o que constitui elemento fundamental na
construção das perversões (FREUD 1950).
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Presença da figura paterna
SIC - “Meu pai sempre foi muito ausente. Era caminhoneiro. Vinha para casa
de vez em quando, agora está mais tempo em casa. Somos de uma família de 11
irmãos, sou o mais novo, o caçula. Dos 11 irmãos só um não tem relacionamento
fora, é uma irmã solteira, muito pudica. Pela ausência do meu pai me aproximei
muito da minha mãe e das minhas irmãs. Quando criança, com 5 anos, me escondia
de baixo da mesa, da toalha, e ficava pegando e beijando os pés da minha mãe.
Fazia massagem também nos pés da minha irmã” (E-07).
SIC - “O que me atrai é a força, o comportamento, o cheiro masculino. Aos 11
para 12 anos comecei com brincadeiras com um amigo. Brincadeiras de troca-troca.
Meu pai tinha pânico se soubesse que seu filho seria homossexual. Sempre dei
atenção pela humilhação, culpa, um pouco da dor. Brincava de lutas, sempre
adorava apanhar. Não tenho recordação da presença marcante do meu pai em
minha vida, ele nunca interviu em nada” (E-10).
Segundo Piza e Alberti (2013), a função paterna pressupõe a existência da
dupla mãe/bebê. Sendo assim, valoriza-se e se considera a importância da figura
materna e coloca a figura paterna como parte integrante e complementar da própria
função paterna.
Em se tratando das influências da figura paterna, Freud (1950) denomina o
sentimento ambivalente dos filhos para com o pai tirano de complexo paterno.
Sendo que após a morte do pai, cai sobre o mesmo um sentimento de culpa que
origina uma carência paterna, manifesta na eleição de imagens de leis para a
civilização. Sendo o anseio pelo pai ausente que dá origem aos sentimentos de
amor e ódio, seja da humanidade e ainda de si mesmo ou de outras figuras
masculinas, de autoridade, que são por si mesmas investidas de características
paternas, é notável que a figura do pai seja norteadora de comportamentos
submissos ou dominadores do futuro adulto que experimentou ausência ou presença
autoritária.
Segundo Santos (2013), as experiências de relação da figura paterna com a
criança, sofrem na contemporaneidade, uma constante e crescente ausência, que
naturalmente se estabelece como normal e cultural pela alta demanda de trabalho
imposta principalmente ao genitor (masculino).
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Segundo Barbero (2009), no que se refere à indivíduos sadistas e
masoquistas(submissos e dominadores) a função e figura do pai ausente constitui
elemento primordial e perceptível nestas relações, sendo que a busca por exercer
papéis de domínio ou submissão são projeções diretas das lacunas da ausência ou
dos excessos da tirania deste mesmo pai.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração os objetivos propostos nesta pesquisa, evidenciase a importância das figuras parentais no desenvolvimento psíquico do indivíduo. O
termo simbiose um tanto que frequente na utilização da literatura psicanalítica, que
vem designando como um estado evolutivo normal, sadio, inevitável e necessário
para o desenvolvimento do indivíduo ou na aquisição de uma patogenia. Este estado
de neotenia, logo após o nascimento, consiste no desamparo, acompanhado de uma
sensação de impotência e que pode ficar inscrito na mente da criança,
acompanhando-a durante toda a vida. Pode-se ver no estudo a presença de uma
mãe que apresenta os cuidados maternos, mas sem um olhar “desejante” vindo
atribuída no encargo de suprir a ausência da figura paterna. Geralmente pais, que
não denotam a função encarregada de corte na simbiose. A simbiose perdura, mas
sem características de afetos, e sim apenas de sobrevivência. Vazios constituídos
no psiquismo do indivíduo, que são tragados pela dor, tanto de forma dominante ou
submissa, incessante para a sobrevivência deste colapso.
Tendo em vista estes elementos levantados, evidencia-se a necessidade de
se investir em um largo campo de pesquisa, tanto sob o viés social como
científico/acadêmico, para que com entendimento e subsídios cada vez mais
abrangentes possa se equipar tanto o campo da saúde mental em geral, quanto a
própria clínica psicanalítica que se depara dia a dia com uma demanda crescente e
desafiadora.
As perversões porém, trazem em seu cerne as mesmas causas assinaladas
pelos primórdios da psicanálise. No entanto, a subjetivação que se faz presente,
caracterizada por uma transformação surpreendente nos indivíduos e nas mudanças
sociais, é que demandam um olhar igualmente subjetivo e adaptável, sendo a dor a
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mesma, mas as tentativas de atenuá-la ou extirpá-la é que se afiguram de forma
variada.
Sendo assim, a desconstrução dos estereótipos é fundamental para que se
olhe e escute clinicamente sem preconceitos, oferecendo ao indivíduo assinalado
pela perversão, um campo de acolhimento e com isso a possibilidade de inserção
nos diversos campos sociais em que se movimenta, sem que para isso precise
desfiliar-se de sua singularidade e subjetivação.
A consistência desta pesquisa funda-se sobretudo pelas vozes silenciosas de
quantos sofrem e sentem-se em desamparo, frente a uma sociedade que estabelece
padrões que se dispersam da realidade psíquica e importa-se cada vez mais com
sua ausência e descaso em relação ao que se interpõem ao que se julga normal.
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ESTRATÉGIAS DE COPING VIVENCIADAS POR PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM13
Luzia Wasilkosky14
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 15
RESUMO
No trabalho surgem situações que geram estresse, diante das quais o indivíduo
utiliza estratégias de coping, pautadas na avaliação feita da situação e no contexto
em que ela ocorre (BENETTI et al, 2015). O coping consiste nos esforços cognitivos
e comportamentais para dominar, tolerar ou reduzir os impactos provocados por
agentes estressores (MORENO et al, 2011). Este estudo buscou compreender as
estratégias de coping utilizadas por profissionais de enfermagem que atuam em um
hospital geral. A coleta de dados se deu a partir de um questionário sócio
demográfico, um inventário de coping e uma entrevista semi estruturada. A partir das
análises realizadas apresenta-se como resultados que participaram do estudo 46
profissionais da enfermagem, destes 87,0% são do gênero feminino e 13,0% do
gênero masculino. Quanto à idade, tem-se a predominância de 18 a 27 anos. Como
principais resultados destacam-se a predominância do uso de estratégias focadas
no problema, com 56,5% da amostra total, dessa forma esta estratégia visa
identificar o problema e buscar uma solução. Referente aos fatores, os que
apresentam escore mais alto são de suporte social com 23,9%, onde ocorre a busca
por auxílio de pessoas próximas para solucionar o problema. Este estudo apontou
que as estratégias de coping utilizadas por profissionais de enfermagem no âmbito
hospitalar estão focadas no problema, sendo que o fator mais utilizado é suporte
social com 23,9%. O coping focado no problema é voltado diretamente para a
situação que gera estresse, visando resolve-la.
Palavras-Chave: Enfermagem. Estratégias de Enfrentamento. Hospital.
ABSTRACT
In work routine different situations arise and beget to stress out, before that, the
individual uses the coping strategy, listed in an evaluation of the situation and in the
context that it happens (BENETTI et al., 2015). The coping consists in cognitive
strength and behavioral to dominate, reduce or tolerate impacts caused by stressor
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agents (MORENO et al., 2011). This study’s aim was to know the strategies of the
coping utilized by the nursing professionals that operate in a General Hospital. The
data collect occurred from a socio demographic questionnaire and a semi-structured
interview. Based on the performed analysis, presents the results that participate of
the study 46 nursing professionals, among them, 87,0% are female and 13,0% are
male. The predominant age is between 18 and 27 years old. As main results are
highlight the predominant use of the strategies that are focused on the problem with
56,5% of the total samples, this way these strategies aim to identify the problem and
find a solution. Referenced by the factors, the ones that represents a higher score
are from social support with 23,9%, where occurs the search for help of the people
that are close to solucionate the problem. This study pointed out that coping
strategies utilized by nursing professionals, are focused on the problem, being the
most useful factor, social support, with 23.9% score. The coping that focus in the
problem it’s turned to the situation that create stress, seeking to solve it.
Keywords: Nursing. Coping Strategies. Hospital.
INTRODUÇÃO
O ambiente hospitalar pode ser compreendido como um contexto onde os
profissionais da área da saúde, em um sistema dinâmico e multiprofissional nas
diversas categorias, visam atender os usuários que buscam auxílio de serviço em
diferentes níveis, tais como a promoção, prevenção ou recuperação da saúde
(SVALDI, SIQUEIRA, 2010).
Dessa forma, este ambiente de trabalho apresenta características específicas
que de acordo com Kestenberg et al., (2015), variam considerando o setor de
atuação dos profissionais de enfermagem. Esse fator caracteriza o exercício
profissional de atendimento aos pacientes, além disso, por ser instável e
imprevisível, é considerado como um ambiente estressante.
A atuação profissional da enfermagem está voltada para o cuidado prestado
aos pacientes, no qual o profissional tende a ficar mais próximo do paciente e de
suas necessidades de saúde. Além disso, estes profissionais de enfermagem
prestam assistência ao indivíduo tanto em suas questões físicas quanto na
percepção do seu estado emocional em relação ao adoecimento (COSTA, GARCIA,
TOLEDO, 2016).
Considerando o desempenho das atividades que correspondem aos
profissionais de enfermagem, é válido ressaltar que esta categoria de profissionais é
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exposta constantemente a agentes estressores. Um dos fatores relacionado ao
estresse consiste nas atribuições e responsabilidades específicas nos diversos
setores de atuação dentro de uma unidade hospitalar (KESTENBERG et al, 2015).
De acordo com Benevides-Pereira (2010), o estresse é descrito a partir do
conceito proposto pelo endocrinologista Hans Selye (1965), que através de seus
estudos define o estresse como uma reação do organismo frente a situações que
exigem adaptação do indivíduo.
O estresse pode ser descrito sob três perspectivas diferentes: um estímulo,
uma resposta ou como um processo. Quando se trata de um estímulo, é analisada a
partir do impacto dos agentes estressores sobre o indivíduo, quando vista como uma
resposta é associada ao considerar a tensão produzida a partir dos agentes
estressores e quando é resultante de um processo é considerada a partir da
interação entre o indivíduo e o ambiente (STACCIARINI, TRÓCCOLI, 2001).
De acordo com Kestenberg et al, (2015), o estresse ocupacional vivenciado
no ambiente de trabalho traz repercussões em relação a qualidade no desempenho
das funções e no comprometimento com o trabalho, bem como, exerce influência
sobre o nível de satisfação pessoal e até mesmo com o próprio ambiente de
trabalho, considerando o relacionamento com colegas e gestores.
Diante de situações que mobilizam estresse, o indivíduo tende a desenvolver
estratégias de coping para enfrentar a situação. O termo coping é de origem inglesa,
derivado do verbo to cope, que significa “lidar com”, “enfrentar” e “lutar”
(KRISTENSEN, SCHAEFER, BUSNELLO, 2010).
As

estratégias

de

coping

consistem

em

esforços

cognitivos

e

comportamentais utilizados em situações geradoras de estresse para os indivíduos,
a partir do momento que excedem os recursos adaptativos, seja por demandas
internas ou externas (BENETTI, 2015).
Os autores Antoniazzi, Dell’aglio, Bandeira (1998), citam o modelo que
estabelece quatro pontos principais a serem considerados diante das estratégias de
coping, descritas por Folkman e Lazarus (1980): o coping decorrente da interação
entre o indivíduo e o ambiente; a principal função do coping consiste na
administração da situação que gera estresse; o coping pressupõe a maneira como o
indivíduo percebe e interpreta cognitivamente a situação; e o coping constitui a
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mobilização a partir dos esforços cognitivos e comportamentais na administração
das demandas internas e externas do indivíduo.
As estratégias de coping utilizadas diante de situações que mobilizam
estresse possuem duas perspectivas: uma focada no problema, quando se refere
aos esforços para administrar, alterar o problema ou melhorar e outra focada na
emoção, quando busca substituir ou regular o impacto emocional do estresse
(SANTOS, 2013).
De acordo com Fernandes (2016) apud Folkman e Lazarus (1980), o tipo de
estratégia utilizada depende da função do coping diante da situação que gera
estresse. Dessa forma, quando o coping é focado na emoção, tem a finalidade de
regular o estado emocional associado ao estresse, já o coping focado no problema,
é utilizado quando os esforços são direcionados para atuar diretamente na situação
que originou o estresse.
Desse modo, as estratégias de Coping focadas no problema são utilizadas
diante da situação estressora, com a finalidade de resolvê-la e são voltadas para a
ação do indivíduo frente à situação que desencadeou o estresse (BAGNI et al,
2013).
No entanto, as estratégias de Coping focadas na emoção são derivadas de
processos defensivos onde o indivíduo evita confrontar-se com a situação geradora
de estresse, a qual é interpretada como ameaça. Ao utilizar essa estratégia, reduzse a sensação desagradável gerada pelo estresse (BENETTI, 2015).
As estratégias de coping focadas na emoção descritas por Fernandes (2016)
apud Folkman e Lazarus (1996), são: o confronto que consiste no enfrentamento
direto da situação estressante, o afastamento diante de possíveis situações
geradoras de estresse, o autocontrole diante da situação com esforços para regular
o estado emocional e a fuga e esquiva com a finalidade de escapar ou evitar o
problema.
Já as estratégias focadas no problema são, a busca por suporte social como
conversar com amigos, colegas ou familiares, a aceitação da responsabilidade a
partir do reconhecimento da sua contribuição para a situação de estresse, a
resolução de problemas com o objetivo de alterar a situação e a reavaliação positiva
em busca de significados positivos que geram crescimento pessoal (FERNANDES,
2016 apud FOLKMAN, LAZARUS, 1996).
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A importância em identificar as estratégias de coping utilizadas por
profissionais de enfermagem que atuam no ambiente hospitalar é que a partir deste
estudo foi possível verificar quais as estratégias de coping que possibilitam
minimizar o efeito dos estressores decorrentes da própria rotina de trabalho,
considerando que os processos defensivos derivados das estratégias de coping têm
como objetivo regular a sensação física desagradável (NASCIMENTO et al, 2011).
Diante do exposto, este estudo apresentou como problema: compreender
quais são as estratégias de coping utilizadas por profissionais de enfermagem que
atuam em um hospital geral? Justifica-se pela necessidade de verificar de que forma
o profissional de enfermagem enfrenta as questões diárias referentes à sua função.
MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de um estudo de natureza básica. Quanto aos seus objetivos teve
como proposta uma análise mista (quantitativa e qualitativa) e quanto ao método
tem-se um estudo exploratório, descritivo e explicativo. Para a sua realização foram
utilizados três instrumentos: um questionário sócio demográfico, a fim de levantar as
características da população participante e as características do local de trabalho;
um inventário de estratégias de coping16, que buscou verificar quais são as
estratégias de coping utilizadas diante de situações de estresse17 e uma entrevista
semiestruturada com perguntas abertas, alinhadas ao cumprimento dos objetivos.
Participaram deste estudo, indivíduos que trabalham em um hospital geral do
Planalto Norte de Santa Catarina (SC). A amostra foi aleatória, tendo todos os
participantes que atendiam os critérios de inclusão18, sido convidados para participar
do estudo. Desta forma, este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em
PAIS-RIBEIRO, José; SANTOS, Carla. Estudo conservador de adaptação do Ways of Coping
Questionnaire a uma amostra e contexto portugueses. Aná. Psicológica, Lisboa, v. 19, n. 4, p.
491-502, out. 2001. O Ways of Coping Questionnaire é um inventário desenvolvido por Folkman e
Lazarus, no ano de 1988 e adaptado para a versão em português.
17 Os itens do inventário de estratégias de coping estão distribuídos em oito fatores, os quais
correspondem a dois domínios principais, sendo o coping focado na emoção, que compreende os
fatores de confronto, afastamento, autocontrole e fuga e esquiva. Já os fatores que compõe o
domínio do coping focado no problema, são suporte social, aceitação de responsabilidade,
resolução de problemas e reavaliação positiva (SAVÓIA, SANTANA E MEJIAS, 1996).
18 Critérios de inclusão: assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); possuir
idade igual ou superior a 18 anos; apresentar disponibilidade para participar da pesquisa no período
proposto e responder a todos os instrumentos envolvidos.
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Pesquisa (CEP) com seres humanos, da Universidade do Contestado e recebeu
parecer consubstanciado de aprovação N 2.714.577/2018.
Após a aprovação, foi realizada a coleta de dados entre os meses de junho e
agosto do ano de 2018. Os resultados quantitativos foram tabulados em excel para
análise a partir do instrumento Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 21)
e os dados qualitativos foram transcritos e analisados a partir da análise de discurso
de Minayo (GIL, 2002).
Este estudo teve como objetivo geral compreender as estratégias de coping
vivenciadas por profissionais de enfermagem que atuam em um hospital geral,
sendo então, seus resultados apresentados através de gráficos e tabelas que estão
discutidos sequencialmente pela temática proposta neste estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram deste estudo 46 profissionais da área de enfermagem. Do total
da amostra: 87,0% são do gênero feminino e 13,0%, do gênero masculino. Quanto à
idade, a predominância é de 18 a 27 anos em 41,3%, quando comparado com o
total de participantes. No que se refere à função dos entrevistados que participaram
do estudo, 78,2% têm a formação de auxiliares e técnicos de enfermagem e 21,7%,
são enfermeiros.
Com relação ao tempo em que atuam na unidade hospitalar, 82,6% atuam
entre 6 meses a 4 anos no hospital, 13,0% atuam de 5 a 10 anos e 4,3% atuam de
21 a 25 anos. Quanto à carga horária, 84,8% trabalham 6 horas diárias com plantão
de 12 horas nos finais de semana e 15,2%, trabalham 9 horas diárias no hospital.
Quanto ao turno em que estes profissionais desempenham suas funções:
47,8% trabalham no plantão do período matutino, 37,0% trabalham no plantão do
período vespertino e 15,2% atuam em tempo integral no hospital. Quando
questionados se possuem outro emprego 21,7% afirmaram que possuem outro
emprego como: cuidador de idosos, professor de curso profissionalizante ou ainda
atuam em outros hospitais vizinhos, com o mesmo cargo na área de enfermagem.
Quanto ao perfil de atendimento, 56,5% atuam nas unidades de clínica
médica assistencial e 43,5%, atuam na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e na
unidade de Urgência e Emergência.
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Com relação às estratégias de coping utilizadas pela amostra em situações
que geram estresse, é possível classificá-las em dois domínios principais: o coping
focado no problema e o coping focado na emoção.
As estratégias de coping focadas no problema, segundo Nascimento et al,
(2011), vão de encontro à fonte estressora, com a finalidade de removê-la ou
minimizá-la, dessa forma o indivíduo busca estratégias para resolver a situação e
suas ações têm como finalidade diminuir ou evitar o agente estressor que
desencadeou o estresse.
Já as estratégias de coping focadas na emoção têm como finalidade regular o
impacto emocional ocasionado em função do estresse. Dessa forma, o uso desta
estratégia regula a sensação física desagradável, a qual pode apresentar caráter
agressivo ao indivíduo (NASCIMENTO et al, 2011).
Atendendo ao objetivo proposto neste estudo, é possível observar no gráfico
a seguir, o uso de estratégias focadas tanto no problema quanto na emoção,
relacionadas com o tempo de atuação enquanto profissionais do hospital geral. O
gráfico 01 representa estes domínios para a amostra.
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Gráfico 1 – Coping focado no problema e na emoção relacionado com o tempo de trabalho no
hospital

Fonte: Dados do estudo, (2018).

Através da representação do gráfico 01 é possível verificar a relação entre as
estratégias de coping focadas no problema e na emoção considerando o tempo de
trabalho no hospital. Desse modo, é possível verificar que na categoria dos
enfermeiros a predominância do uso de estratégias esta focada no problema, com
17,39%. Na categoria de técnicos de enfermagem, é possível perceber que o uso de
estratégias focada no problema aparece com 28,26% e as estratégias focadas na
emoção compreendem 23, 91% da amostra total.
De acordo com Sousa et al, (2017), os enfermeiros que atuam nas unidades
hospitalares desenvolvem atividades relacionadas à assistência e à gerência de
coordenação do trabalho de enfermagem, considerando que atuam ainda no
intermédio entre os familiares e a equipe de atendimento. Além da prestação de
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assistência de enfermagem, precisam desenvolver relações de interdisciplinaridade
e apoio aos supervisores.
Através do inventário de estratégias de coping, foi possível identificar os
fatores que correspondem às estratégias de coping na amostra participante. As
estratégias são representadas no gráfico 02, no qual pode-se verificar os fatores que
compreendem as estratégias utilizadas pela amostra a partir da situação que
desencadeou estresse.
Gráfico 2 – Estratégias de Coping diante do estresse.

Fonte: Dados do estudo, (2018).

A estratégia de busca por suporte social em situações que geram estresse,
aparece com a maior escore na amostra, com cerca de 23,91%. De acordo com
Pais-Ribeiro e Santos (2001), através desta estratégia o indivíduo recorre a outras
pessoas que fazem parte do seu meio social, tais como amigos, colegas, familiares
ou ajuda profissional na busca pela solução do problema (FERNANDES, 2016).
62
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

Outra estratégia que aparece com maior escore na amostra trata-se da
reavaliação positiva da situação que mobiliza estresse, com 19,57% da amostra
total. No estudo realizado por Benetti et al, (2015), a reavaliação positiva foi a
estratégia mais utilizada por auxiliares e técnicos de enfermagem. Essa estratégia
refere-se à reavaliação cognitiva da situação, pois ao centrar-se nos aspectos
positivos reduz-se a carga emocional depositada frente à situação e o agente
estressor é redimensionado.
Dentre as estratégias com maior escore na amostra encontra-se ainda o
autocontrole da situação de estresse, com 15,22% da amostra total. O autocontrole,
segundo Pais-Ribeiro e Santos (2001), refere-se aos esforços realizados com a
finalidade de regular os sentimentos e ações decorrentes da situação de estresse.
A estratégia relacionada à resolução de problemas aparece com escore de
8,69% da amostra pertencente ao estudo. De acordo com Pais-Ribeiro e Santos
(2001), consiste nos esforços realizados diante da situação estressante, em busca
da resolução de problemas. Através desta estratégia, o indivíduo define o problema,
lista alternativas e pode traçar um plano de ação (BENETTI et al, 2015).
As estratégias de coping de confronto, afastamento e de fuga e esquiva
apresentaram escore menor, correspondendo a apenas 6,52% em cada estratégia,
totalizando 19,56% da amostra. O confronto consiste no enfrentamento direto em
situações de estresse e pode ocorrer através da expressão de agressividade, já o
afastamento ocorre a partir do desprendimento ou minimização da situação de
estresse e o comportamento de fuga e esquiva ocorre quando o indivíduo tenta
escapar ou evitar os problemas (FERNANDES, 2016).
Além das acima citadas a busca por estratégias de coping podem variar entre
estratégias focadas no problema ou na emoção. Na amostra foi identificado que
13,1% dos entrevistados utilizam mais de uma estratégia de coping. Este dado
também foi identificado no estudo de Benetti et al, (2015), em que profissionais de
enfermagem usam mais de uma estratégia. Dessa forma, o uso de estratégias de
coping é feito a partir da avaliação cognitiva do agente estressor, bem como do
contexto em que ela ocorre.
Com relação aos dados qualitativos, foi organizado em tabela, segundo a
análise de discurso proposta por Minayo (GIL, 2002). O Quadro 1 representa a
análise a partir de categorias, sendo que estas são classificadas em subcategorias
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positiva ou negativa para a amostra e, também, apresenta o conceito identificado
para cada categoria.
Quadro 1 – Análise de discurso sobre as estratégias de enfrentamento utilizadas em situações de
estresse.

Categoria
Estratégias de
enfrentamento em
momentos estressantes

Subcategoria
Perspectiva Positiva
Perspectiva Negativa

Conceito
Busca por bem-estar
Diálogo
Busca por fuga

Fonte: Dados do Estudo, 2018.

Referente à categoria que abrange as estratégias de coping diante de
situações que mobilizam estresse, foi identificada a subcategoria positiva que
apresenta o conceito identificado como a busca por bem-estar.
O bem-estar, segundo Siqueira e Pavodam (2008), pode ser entendido como
o pleno funcionamento das potencialidades de uma pessoa. Dessa forma, a pessoa
tem capacidade para pensar, raciocinar e usar do bom senso diante das situações
que emergem do cotidiano.
Os autores descrevem três formas de bem-estar: o bem-estar subjetivo, o
psicológico e do trabalho. O bem-estar subjetivo consiste na avaliação que cada
pessoa faz de sua vida, diante de experiências positivas e negativas. Já o bem-estar
psicológico, é descrito a partir dos desafios enfrentados em diversas situações do
dia a dia. No que corresponde ao trabalho, o bem-estar é considerado como
satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento
organizacional (SIQUEIRA, PAVODAM, 2008).
Desse modo, a percepção dos entrevistados sobre a busca por estratégias
que promovam bem-estar, é entendida pela amostra como atividades interativas
como leituras, prática de exercícios físicos, e atividades de reflexão. Estes aspectos
estão presentes no discurso dos entrevistados 02, 27, 35 e 39.
Entrevistado 02: “Eu busco muito estudar, ler bastante, então procuro o foco
em alguma outra coisa, fugindo um pouco dessa situação”.
Entrevistado 27: “Sou muito pensativo, faço reflexões, pratico muito a fé e
ouço música”.
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Entrevistado 35: “Me exercito”.
Entrevistado 39: “Pratico exercícios como, por exemplo, correr”.
Outro conceito identificado na categoria que corresponde às estratégias de
enfrentamento diante de situações de estresse é o diálogo, que se faz presente
através de conversas e o apoio da equipe e de amigos próximos, como estratégia
diante de situações que mobilizam estresse na amostra.
Dessa forma, quando a comunicação entre a equipe de profissionais ocorre
de maneira saudável e flexível, consequentemente traz resultados favoráveis tanto
para a equipe quanto para os pacientes, tais como a integração entre os serviços
prestados ao paciente e a promoção de entendimento entre os profissionais,
favorecendo o clima organizacional e oferecendo cuidados integrais aos seus
usuários (SOUSA et al, 2017).
Desse modo, os entrevistados apontam que conversar consiste em uma das
principais estratégias, considerando que a partir do diálogo é possível solucionar os
problemas decorrentes da rotina do ambiente hospitalar. Isso se faz presente no
discurso dos entrevistados 03, 11, 16 e 24, que justificam esta afirmativa.
Entrevistado 03: “Comento com outras pessoas, mas não a envolvida com a
situação”.
Entrevistado 11: “Converso com a equipe para solucionar o problema e não
acontecer de novo”.
Entrevistado 16: “Converso com uma colega de trabalho”.
Entrevistado 24: “Conversar com o gestor sobre a situação”.
Referente à categoria que aborda as estratégias de enfrentamento diante de
situações que mobilizam estresse, outra subcategoria identificada apresenta caráter
negativo para a amostra, o conceito identificado é de busca por fuga.
Diante de situações que desencadeiam estresse, os indivíduos podem reagir
de maneiras distintas, de acordo com as experiências anteriores ou até mesmo o
nível de estresse gerado pela situação. Segundo Straub (2005), a fuga ou evitação,
como estratégia de coping para situações de estresse, consiste no afastamento
físico ou psicológico do agente estressor.
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Diante das estratégias de enfrentamento utilizadas por indivíduos em
situações de estresse, eles buscam auxílio de outras pessoas e amenizam as
reações decorrentes do estresse através de atividades que possam distraí-los tais
como o uso de álcool, tabaco, calmante ou a prática de atividades físicas (SAPATA,
2012, apud VAZ, SERRA, 2007).
Alguns dos comportamentos de fuga identificados na amostra diante de
situações que geram estresse são: chorar, dormir, fumar e comer em excesso. Este
elemento é justificado no discurso dos entrevistados 16, 21 e 35, que justificam essa
afirmativa.
Entrevistado 16: “Choro bastante”.
Entrevistado 21: “Dormir. Estou levando trabalho para casa. Comer (por
ansiedade)”.
Entrevistado 35: “Eu fumo”.
É válido ressaltar que os indivíduos enfrentam diariamente situações que
geram estresse, seja no ambiente familiar, no contexto pessoal e profissional, e a
partir destas situações utilizam estratégias de coping. Sobre isso Colossi, CalessoMoreira e Pizzinato (2011), citam Lazarus e Folkman (1984), quando afirmam que as
estratégias de coping são constantemente alteráveis e visam controlar, tolerar ou
reduzir as demandas internas e externas que excedem os recursos da pessoa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possibilitou verificar quais são as estratégias de coping utilizadas
por profissionais de enfermagem que atuam em um hospital geral, diante de
situações que geram estresse, bem como a relação de variáveis sóciodemográficas
presentes na amostra estudada.
O exercício profissional da enfermagem apresenta como essência do trabalho
o cuidado com os pacientes que encontram-se adoecidos. No campo de atuação
destes profissionais é possível verificar que é constituído, em grande parte, por
mulheres, sendo que na amostra deste estudo, o gênero feminino compreendeu
87,0% dos entrevistados.
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De acordo com a literatura19, constantemente os indivíduos são expostos a
situações que exigem um posicionamento frente às demandas que mobilizam
estresse. A forma de enfrentamento utilizada pelos indivíduos consiste na busca por
estratégias de coping, que representam esforços cognitivos e comportamentais
diante de situações de estresse.
Desse modo, as demandas de estratégias de coping identificadas através do
discurso dos entrevistados, está associada à busca por bem-estar e o diálogo como
forma de resolução das situações estressantes. Foi identificado ainda que indivíduos
também utilizam estratégias de fuga diante das situações que geram estresse,
visando evitar o contato com os agentes estressores.
Assim, as estratégias de coping identificadas na amostra, compreendem a
busca pela resolução de problemas presentes na rotina de trabalho. Portanto é
possível relacionar a busca por resolução de problemas presente na categoria dos
enfermeiros, os quais teóricamente são os responsáveis por determinadas unidades
do hospital e tendencialmente precisam resolver as demandas que surgem, sejam
elas, assistenciais ou institucionais correspondentes as suas atribuições
Dessa forma, através da realização deste estudo, é válido ressaltar a
possibilidade de abordar a temática com o foco voltado para as estratégias de
coping na rede pública de saúde, com profissionais da área de enfermagem, com o
intuito de verificar se existem diferenças quanto às estratégias de coping,
considerando a característica dos atendimentos prestados na rede pública.
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A SATISFAÇÃO SEXUAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO20
Mylena Becker Zilz21
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 22
RESUMO
Este estudo teve como objetivo principal compreender o nível de satisfação sexual
de um grupo de mulheres adultas que possuem filhos menores de 1 ano de idade.
Buscando atingir o objetivo foi aplicada uma entrevista semiestruturada e a Escala
de Satisfação Sexual (SSW) com 15 mulheres. A coleta de dados aconteceu nos
meses de julho a setembro de 2018, e os resultados obtidos foram transcritos,
tabulados e analisados. Com estes dados pôde ser comprovado neste grupo
amostral que a maternidade modifica tanto a vida da mulher, como a vida do próprio
casal, tendo como variáveis comprometidas neste grupo o contentamento com a
satisfação sexual, a comunicação entre o casal e as mudanças corporais e psíquicas
na mulher. Identificaram-se também aspectos como a diminuição da frequência e da
vontade para ter relações sexuais em função da nova rotina de vida e pela presença
do bebê. Além disso, as participantes possuem preocupações e estão atentas com
seus corpos, inclusive com as modificações que estes foram submetidos, buscando
melhorias para os mesmos, como alimentação adequada, prática de exercícios
físicos e uso de cremes para o corpo. Observou-se também que, mesmo com as
mudanças de vida oriundas da chegada do filho, a compatibilidade e atração entre
os casais continua intacta. Através dessa pesquisa, constatou-se que a satisfação
sexual sofre influência das novas condições de vida da mulher e também apresenta
efeitos nesta nova vida, fazendo com que a mulher busque um novo equilíbrio entre
seus desejos e sua realidade vivencial atual.
Palavras-Chave: Satisfação sexual. Sexualidade. Pós-parto. Maternidade. Mulher.
ABSTRACT
This study aimed to understand the level of sexual satisfaction of an adult women
group with children under 1 year old. A semi structured interview and the Sexual
Satisfaction Scale (SSW) were applied in 15 women in order to reach the goal. The
data collection was recorded from July to September 2018, and the results were
transcribed, tabulated and analyzed. With this data, it can be verified in this sample
group that motherhood modifies both the life of the woman and the life of the couple,
having some variables committed in this group such as the contentment with sexual
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-Mafra na linha de
Pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde.
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satisfaction, the communication between the couple and the corporal and psychic
changes in the woman. It was also identified aspects such as decreased frequency
and the willingness to have sex as a result of the new life’s routine and by the baby’s
presence. In addition, the participants have concerns and are aware about their
bodies, including the modifications they have submitted, looking for improvements to
them, such as adequate nutrition, physical exercise and use of body moisturizers. It
was also observed that, even with the changes in life resulting from the newborn’s
arrival, the compatibility and attraction between couples remains intact. Through this
research, it was verified that the sexual satisfaction is influenced by the new
conditions in woman’s life and also has effects in this new life, causing the woman to
look for a new balance between her desires and her current living context.
Keywords: Sexual satisfaction. Sexuality. Childbirth. Maternity. Woman.
INTRODUÇÃO
Com as mudanças que a sociedade vem constantemente enfrentando,
percebe-se que a mulher passou a adquirir direitos também voltados ao
contentamento de suas necessidades sexuais, reprodutivas e familiares; sendo
esses direitos voltados ao controle de sua sexualidade, reprodução e maior
contribuição nas decisões que envolvem o planejamento familiar (CONCEIÇÃO,
2006; COELHO et al, 2006).
Destaca Conceição (2006), que a sexualidade feminina não está só em um
processo de quebra de mitos e paradigmas, mas também criando novos paradigmas
e modelos sociais que tem permitido às mulheres mais espaço para valorizar seus
sentimentos e vontades. É possível notar isso principalmente no fato de que a
mulher está vendo a sua sexualidade com outro olhar: um olhar de liberdade, de se
permitir ter prazer sem culpa.
Entende-se que a sexualidade e função sexual feminina contribuem para a
saúde global da mulher, e os aspectos voltados para o bem-estar feminino também
no âmbito sexual devem ser avaliados, buscando sempre que as explicações e
conversas sobre esta temática sejam cada vez mais frequentes no universo
feminino, possibilitando orientações adequadas para o desenvolvimento da mulher
(NOVAK, 1998).
Apesar da mulher estar mais atenta a respeito de sua sexualidade e função
sexual, bem como as informações sobre as mesmas serem mais acessíveis, existem
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alguns mitos a respeito do prazer feminino que ainda fazem parte da sociedade
atual, como: as mulheres possuem menos necessidade de sexo do que os homens,
e que existe certa dificuldade para a mulher obter prazer e orgasmo23 nas relações
sexuais (FURLANI, 2007).
Piato (2002) acredita que o desejo e a resposta sexual são divididos em três
momentos: momento cognitivo (pensamentos e imaginação), momento afetivo
(humor e estado emocional) e momento neurofisiológico (respostas centrais e
genitais).
Para que estes momentos ocorram, e como consequência as relações
sexuais sejam cada vez mais favoráveis, o sujeito acaba buscando uma relação da
sua imagem corporal com a imagem corporal ideal estabelecida pela sociedade,
fatores que refletem em uma percepção de padrões estéticos perfeitos, os quais
destacam a importância da atração e o desejo físico (FURLANI, 2007).
No entanto, percebe-se que a afirmativa social em busca do corpo perfeito
tem provocado cada vez mais insatisfações, tanto na pessoa que percebe não
possuir o corpo perfeito, tanto naquela que busca no outro o corpo perfeito.
Entretanto, esses padrões não são garantia de contentamento no âmbito sexual
(FURLANI, 2007). Além dos aspectos físicos (que também são importantes), as
questões sentimentais e afetivas possuem sua contribuição para a satisfação sexual
plena (FURLANI, 2007).
Em tempos remotos, a mulher acreditava que era pecado ou que só
prostitutas poderiam possuir satisfação no ato sexual. Com o surgimento dos meios
de comunicação como televisão, internet, cinema, revista, as mulheres passaram a
possuir novos pensamentos e formas de agir a respeito da sexualidade, além de
quebrar muitos paradigmas. Com isso, a mulher passou a explorar e ter maior
liberdade com a sua sexualidade (BARROS, ROCHA, 2008).
A mulher pode experienciar a sua sexualidade em diversas fases de seu
desenvolvimento, este estudo foi direcionado à fase pós-gestação das mulheres.
Sabendo que a gestação como um todo pode modificar muito a vida de uma mulher,
ainda é possível perceber que somente quando começam a experienciar a sua
Furlani (2007), destaca que o orgasmo se refere a um processo onde o soalho pélvico (vagina até o
ânus) inicia rápidas contrações. Com uma intensa excitação (dependendo do nível de alcance do
mesmo) a vagina pode apresentar-se altamente lubrificada. As contrações vaginais podem fazer
com que, durante ou após o orgasmo, o líquido lubrificante escorra para fora.
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condição de mãe é que essas mulheres muitas vezes percebem que ainda não se
encontram preparadas para encarar o impacto de possuir um ser totalmente
dependente delas. Esses sentimentos acabam sendo modificados com preparações
e habilidades que essas mulheres começam a adquirir no período gestacional e
continuam até as fases iniciais do desenvolvimento dos seus filhos, momento
classificado por Elisson (2006), como adaptações de sua função materna.
Desta forma, a maternidade pode desencadear diversas mudanças, escolhas,
descobertas e experiências na vida de uma mulher, e muitas vezes a falta de
estrutura inicial no relacionamento entre a mãe e o bebê, principalmente para as
primigestas, ocasiona muitas expectativas e inseguranças em relação a si mesma e
ao bebê (MALDONADO, 2012).
Existem mães nas quais a maternidade é estimulada de imediato através da
fragilidade e dependência do filho, sentindo-se realizadas ao nutrir, proteger,
amparar e cuidar do bebê. Em contrapartida, existem outras que sentem ansiedades
profundas diante da criança, e apenas no decorrer do desenvolvimento dos filhos é
que essas ansiedades e dificuldades serão controladas e organizadas pela mãe.
Todavia, conforme o passar das semanas, a mãe começa a se adaptar à criança,
compreendendo e atendendo melhor as necessidades e os desejos da mesma
(MALDONADO, 2012).
Neste período, além de a mãe estar se adaptando ao bebê, ocorre um
processo em seu organismo chamado de puerpério, também denominado pós-parto,
ou sobreparto. O puerpério é o tempo de recuperação (até 6 semanas) da parte
genital feminina logo após o parto. Ocorrem mudanças corporais durante a gestação
que só voltam ao estado normal horas e dias após o parto (MONTENEGRO;
REZENDE FILHO, 2012).
Além da recuperação da parte genital feminina ao estado normal, neste
período existem dois extremos: o desconforto físico ocasionado pelas dores,
sangramentos, e os sentimentos positivos como a alegria, ocasionada pelo
nascimento do bebê (MALDONADO, 2002).
Eisenberg; Murkoff; Hathaway (1997), citam que as mudanças no estado de
humor como estar ora alegre, ora deprimida, sentir insegurança a respeito da
maternidade, apatia ou diminuição do desejo sexual e frustrações podem estar
bastante presentes na fase denominada de puerpério.
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Além dos fatores biológicos, é importante destacar que com a chegada do
filho, a vida da mulher acaba muitas vezes sendo direcionada para o processo de
cuidar, nutrir e proteger, e estas novas condições podem refletir em sua condição de
mulher, pois neste momento ela também é mãe (FREITAS et al., 2011).
Percebe-se que um fato impactante para a mulher após o nascimento do
bebê é a vida sexual, sendo destacado que é possível perceber receio em retomá-la,
devido a não se sentir nem física, e nem emocionalmente preparada. Todavia, este
período de medo e desinteresse sexual são temporários (para algumas, antes de
seis semanas, para outras, até seis meses) (EISENBERG, MURKOFF, HATHAWAY,
1997). Ainda sobre isso, Soifer (1992, p. 77), descreve que “o reatamento das
relações sexuais é geralmente insatisfatório e frustrante”.
Com o passar do tempo a mulher começa a se sentir mais segura em sua
função de mãe, fazendo com que pratique pequenos distanciamentos com seu filho.
São nestes distanciamentos que ela retoma suas atividades, tanto de trabalho, como
a retomada de sua função de mulher, reaproximando-se de seu parceiro e dos
demais prazeres que possuía antes da maternidade (OLIVEIRA et al, 2013).
Através dessas questões, é necessário ter conhecimento de como mães que
possuem filhos menores de 1 ano de idade percebem a sua satisfação sexual, bem
como também estudar mais esta temática oportunizando que os profissionais da
área da saúde tenham uma maior possibilidade de abordar estrategicamente essas
questões, possibilitando intervenções voltadas para a orientação em mudança de
pensamentos/comportamentos

(quando

disfuncionais),

visando

sempre

pela

qualidade de vida. Além disso, estudar essas questões possibilita também que a
mãe possa reconhecer e desenvolver novamente suas facetas de ser mulher com
sua sexualidade ativa e satisfatória. Desta forma, este estudo trouxe como pergunta
problema: como mães que possuem filhos menores de 1 ano de idade percebem
sua satisfação sexual?
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de natureza básica. Quanto aos seus objetivos,
utilizou-se análise mista (quantitativa e qualitativa), e quanto aos procedimentos,
utilizou-se o método descritivo, explicativo e exploratório.
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Por ser um estudo misto, a análise quantitativa foi realizada por estatística
simples a partir dos resultados identificados na escala e a análise qualitativa foi
realizada a partir da categorização de resposta.
Para a realização do estudo foi utilizado a Escala de Satisfação Sexual
Feminina (SSW), composta por 30 questões distribuídas em cinco aspectos
distintos: comunicação, compatibilidade, contentamento, preocupação relacional e
preocupação pessoal. Neste instrumento, cada questão é composta por uma
classificação de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, em escala Likert, elaborada e validada
por Meston e Trapnell (2005)24. Buscando atingir os objetivos propostos no estudo,
também foi desenvolvido uma entrevista semiestruturada com 9 questões.
Buscando cumprir os preceitos éticos estabelecidos na portaria 466/12, o
projeto que desencadeou estes estudos foi anteriormente encaminhado ao Comitê
de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade do Contestado – Campus Mafra e
obteve parecer de aprovação N 2775.380/2018. Desta forma, destaca-se que esta
pesquisa seguiu os princípios do sigilo e o anonimato garantidos mediante a
apresentação e explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE,
sendo fornecido no ato da coleta de dados.
A coleta de dados foi realizada no período de agosto a setembro do ano de
2018, tendo como participantes 15 mães com idades acima de 18 anos e com filhos
menores de um (01) ano de idade. As coletas ocorreram em duas unidades de
saúde básica de um município do Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Por
se tratar de um estudo misto, os resultados serão apresentados através de gráficos
e tabelas, sendo discutidos com a literatura que trata desta temática.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram do estudo 15 mulheres com idades entre 18 e 39 anos, que
estavam no período da coleta de dados, realizando acompanhamento dos seus
filhos com o serviço de pediatria em duas unidades de saúde básica de um

A análise da Escala SSW ocorre a partir da soma de todas as pontuações que se obtém no total,
sendo considerado que quanto maior pontuação, maior a satisfação sexual (MESTON; TRAPNELL,
2005 apud CATÃO et al, 2010).
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município do Planalto Norte do estado de Santa Catarina. O quadro 1 apresenta a
caracterização das participantes do estudo.
Quadro 1 – Caracterização das participantes do estudo.
Idade
Estado Civil
Número de Filhos
18 a 22 anos – 20%
Casada – 73,33%
Primeira Gestação – 53,33%
23 a 28 anos – 13,33%
Solteira – 6,66%
Segunda Gestação – 46,66%
29 a 33 anos – 26,66%
34 a 39 anos – 60%
União Estável– 20%
Acima de 40 anos – 0%
Avaliação da vida sexual
Ativa – 93,33%
Passiva – 6,66%
Fonte: Dados do estudo (2018).

Através do quadro 1, pode-se observar que o grupo estudado apresentou
uma frequência maior de mulheres com idades entre 23 a 33 anos (40%), em
relação ao estado civil, 73,33% das mulheres estão casadas, 20% encontram-se em
união estável e 6,66%, que corresponde a uma mulher, encontra-se solteira. Ao
analisar o número de filhos, nota-se que 53,33% das mulheres possuem apenas um
filho e 46,66% possuem dois filhos. Nenhuma mulher relatou possuir mais de dois
filhos.
Considerando que estudo está voltado para a avaliação da satisfação sexual
das participantes, no questionamento direcionado para identificar como as mesmas
enxergavam sua vida sexual (ativa ou passiva - no período da coleta de dados),
identificou-se que 93,33% avaliam a sua vida sexual ativa e 6,66% avalia como
passiva25.
Ao considerar a percepção que as participantes do estudo possuíam sobre a
sua vida sexual, quando comparada com a vida sexual que possuía antes do filho
nascer, verificou-se que 100% das entrevistadas percebem mudanças. No entanto,
estas mudanças são verbalizadas de três formas diferentes, como é destacado no
quadro 2.

25

Esta mulher (participante do estudo) respondeu em entrevista que se encontra solteira.
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Quadro 2 – Diferentes identificações sobre a mudança na vida sexual das participantes.
53,33% apontam que a mudança identificada está relacionada à diminuição na
vontade de realizar o ato sexual e diminuição na frequência das relações
100% referem
sexuais.
identificar
40% relatam que o prazer continua normal, as mudanças são oriundas da
mudanças na
mudança no ambiente devido à chegada do bebê.
vida sexual
6,66% verbalizam que a mudança está diretamente relacionada com a
diminuição no prazer.
Fonte: Dados do estudo (2018)

O quadro 2 destaca que 53,3% das participantes apontam que a mudança
percebida está relacionada à diminuição na vontade de realizar ato sexual e
diminuição na frequência das relações sexuais. Quando comparado com a vida
sexual antes de ter o filho, os relatos trazidos nesta pergunta direcionam para os
desconfortos presentes na fase pós gestacional, com a amamentação e com a
presença do bebê, como é descrito nos relatos que seguem:
Participante 01: SIC - “A frequência e vontade diminuíram pela questão da
amamentação e cansaço por ter que cuidar do bebê”.
Participante 12: SIC - “A vontade é um pouco menor devido ao cansaço e
desgaste de ter de cuidar o dia todo. O prazer é o mesmo, mas a frequência
diminuiu”.

No pós-parto as mulheres podem possuir receio em retomar as rotinas
sexuais por medo de sentirem dor, e também por seus parceiros temerem machucálas. Pode ser considerado como fator presente a possibilidade de uma baixa na
libido da mulher durante o período em que está amamentando, pois a produção dos
hormônios responsáveis pelo desejo sexual (estrogênio e progesterona) diminuem, e
a produção de prolactina26 aumenta, fator que também compromete a sensação da
libido (BRAGA, 2011).
Ainda analisando o quadro anterior, é possível perceber que 40% das
mulheres relataram não ter mudanças no prazer, mas que as mudanças ocorrem
pelo ambiente estar diferente. Os relatos trazidos nesta questão demonstram as
principais mudanças que ocorreram em suas vidas sexuais, dentre elas a presença
do bebê no quarto, e uma nova rotina de vida, como podem ser vistos nos relatos
abaixo:
26

A prolactina refere-se a um hormônio produzido pela glândula hipófise que tem como função
manter a lactação (SILVA; ANDRADE, 2004).
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Participante 02: SIC - “Sim, frequência e vontade diminuíram devido ao fato
de o bebê dormir no mesmo quarto e pela rotina diferente por ter um recémnascido”.
Participante 08: SIC - “Sim, diminuiu a frequência – [...] pois a filha dorme
junto, no mesmo quarto. Também sinto dores devido ao parto e a vontade
também diminuiu devido a amamentação”.

Através

dessas

novas

rotinas

de

vidas,

e

como

consequência,

responsabilidades e afazeres maiores, as mulheres acabam ficando muito fatigadas,
tanto física como mentalmente, tornando-se escassos os momentos que conseguem
ficar a sós com seus parceiros para terem relações sexuais, bem como para
dialogarem com os mesmos a respeito da situação. Sendo assim, esses poucos
momentos acabam não sendo suficientes para manifestarem o que sentem, bem
como para suprir as necessidades fisiológicas. Sobre isso Braga (2011), pontua que
os desejos sexuais de um dos parceiros podem ser diferentes do outro, e desta
maneira, pode causar conflitos na relação.
Já a participante que foi citada no quadro anterior, e que representou o
percentual de 6,66%, afirma que a mudança na vida sexual foi ocasionada pela
diminuição do prazer durante o ato sexual, como pode ser visto no relato a seguir:
Participante 06: SIC - “Não sentia muito prazer, não sinto atração pelos
rapazes, não procuro ter relação sexual”.
Abuchaim (2005), citado por Enderle entre outros autores (2013), descrevem
que após o nascimento do bebê, os padrões de atividade sexual são alterados e o
desejo e o prazer sexual diminuem. Neste período, os níveis de estrogênio são
reduzidos e, através disso, a lubrificação vaginal pode ficar comprometida, tornando
o ato sexual desconfortável e até doloroso para a mulher.
A satisfação sexual é importante para que a mulher observe seu prazer
durante o ato sexual e, a partir disso, possua vivências sexuais favoráveis, tendo
como consequência sentimentos de alegria e melhora na sua autoestima sexual, ou
seja, a maneira de como a mulher se vê sexualmente. O fato de a mulher possuir
uma autoestima sexual favorável oportuniza que a mesma possua orgasmos, sendo
estes provocadores de relações sexuais satisfatórias (VILARINHO, 2010).
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Além desses fatores, Teixeira (2009), aponta que uma boa satisfação sexual
ainda proporciona a liberação de hormônios e neurotransmissores que promovem a
sensação de bem-estar, proporciona o controle de peso, diminui o risco de insônia,
ansiedade, depressão, agressividade, promove ciclos menstruais regulares, entre
outros. A satisfação sexual também reflete nas relações conjugais. Öberg e FuglMeyer (2005), citados por Vilarinho (2010), descrevem que a insatisfação nos
relacionamentos está diretamente ligada com a insatisfação sexual, esta última
sendo relacionada no comprometimento do interesse, da excitação e do orgasmo.
Desta forma, reconhecer como está a satisfação sexual individual pode ser
relevante, uma vez que a partir deste conhecimento é possível identificar com mais
clareza as ações comportamentais existentes entre o casal. A partir disso, as
participantes do estudo foram submetidas a uma Escala de Satisfação Sexual SSW27. Para a realização de uma análise mais profunda dos resultados
apresentados pelas participantes, foi construído um quadro e o mesmo foi
classificado por cores: os índices de 0 a 10 foram considerados insatisfatórios e
indicados na cor vermelha, os de 11 a 20 foram considerados satisfatórios e
indicados na cor amarela, e os de 21 a 30 foram considerados excelentes e
indicados na cor verde (Quadro 3).
Quadro 3 – Desempenho individual das participantes em cada domínio
Preocupação
Partic
Comunicação Compatibilidade Contentamento
Relacional
17
27
19
19
1

27

Preocupação
Pessoal
22

2

14

18

15

22

30

3

15

28

17

19

30

4

16

24

15

24

24

5

21

28

18

20

24

6

16

15

14

14

22

7

26

26

20

10

12

8

16

24

21

14

14

9

20

11

30

10

12

10

15

29

18

13

27

11

14

30

15

29

30

12

19

25

15

14

23

Conforme Catão et al (2010), a escala possui como objetivo avaliar a satisfação sexual da mulher,
bem como contribuir com as questões sexuais que, por muitas vezes, não são abordadas nos
processos psicoterapêuticos.
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13

13

29

14

17

25

14

17

19

20

18

20

15

13

18

18

16

17

Soma

252

351

269

259

332

Média
16,80
Fonte: Dados do estudo (2018).

23,40

17,93

17,27

22,13

No quadro 3 é possível observar que a comunicação, contentamento e
preocupação relacional são aspectos que se encontram comprometidos nas
relações, sendo a comunicação o mais afetado entre eles.
Por outro lado, a compatibilidade e a preocupação pessoal são os fatores
mais favoráveis neste meio. A partir disso, pode ser contemplado que essas
mulheres se percebem compatíveis e atraídas pelos seus parceiros, mesmo com os
desafios que estão vivenciando nesta nova fase de vida.
Em relação a preocupação pessoal, pode ser observado que as mulheres
estão atentas ao seu corpo, às mudanças que ocorreram nele, e estão buscando
melhorias para o mesmo, como pode ser observado nos relatos abaixo:
Participante 02: SIC - “Um pouco, mas quero chegar ao meu peso ideal o
quanto antes”.
Participante 03: SIC - “Faço caminhada leve, passo creme na barriga e nos
seios e cuido da minha alimentação”.

Estar atento ao corpo refere-se à preocupação com a saúde e possuir uma
boa imagem. A partir disso, Damico (2007), aponta que conhecimentos sobre saúde,
bem-estar, alimentação e beleza dizem respeito a obtenção de prazer, resistência,
cuidado consigo mesma e a própria feminilidade. Além disso, almeja-se que esse
cuidado com o corpo promova saúde e aparência melhores.
Tendo em vista os resultados individuais da escala, o gráfico abaixo
representa a média geral que o grupo teve em cada domínio. Vale ressaltar que as
cores utilizadas representam: vermelho - resultado insatisfatório, amarelo - resultado
satisfatório, e verde - resultado excelente (Gráfico 01).

80
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

Gráfico 1 – Média geral do grupo em cada domínio
23,4

16,8

Comunicação

Compatibilidade

22,13
17,93

17,27

Contentamento

Preocupação
Relaconal

Preocupação
Pessoal

Fonte: Dados do estudo (2018).

A partir da análise do gráfico 01, é possível observar que a comunicação
entre o casal é um fator que está comprometendo a satisfação sexual, bem como a
prática sexual, através do baixo índice apresentado se comparado aos demais.
Para Vilar e Rabinovich (2014), a chegada do filho afeta a comunicação entre
o casal, e a partir disso, a vida sexual do casal fica comprometida. Nesta mesma
temática, Ramalho e Neto (data não informada), acreditam que a comunicação entre
o casal é crucial para que entre eles exista intimidade e interação conjugal. Segundo
Carneiro (2011, p.70), “tal intimidade para ser alcançada depende, essencialmente,
da igualdade entre os parceiros e da comunicação emocional de cada um consigo
mesmo e com o outro”.
Timm e Keiley (2011) entre outros autores, citados por Pereira e outros
autores (2015), afirmam que a comunicação está diretamente ligada à satisfação
sexual, bem como na própria relação afetiva.
Master e Johnson (1997) citados por Bereza e outros autores (2005),
acreditam que o casal deve ter conhecimento sobre o que excita o outro, bem como
o que desagrada o outro, para ter um relacionamento sexual satisfatório. Caso o
casal não tenha essa comunicação e esse conhecimento, os artifícios utilizados
serão os mesmos, e estes continuarão sendo ineficientes para atingir a satisfação.
Ainda é possível observar no gráfico que a compatibilidade entre os casais é
o fator mais favorável nas relações. Para Melo (2008), a compatibilidade entre o
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casal possibilita que os indivíduos da relação compreendam as diferenças, valores e
características individuais. Através disso, existe respeito entre ambos, bem como a
compreensão do tempo que cada um possui. Essas afirmações podem ser
reforçadas nos relatos abaixo:
Participante 02: SIC - “Ele é carinhoso, compreensivo, respeita a fase.
Conversamos sobre tudo”.
Participante 13: SIC - “Ele continua com o mesmo olhar, e entende que a
falta de motivação para ter relações sexuais se deve ao cansaço”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A satisfação sexual na vida da mulher após o nascimento do filho é um fator
que compromete não apenas seu relacionamento conjugal, mas também sua vida de
modo geral. Nesta pesquisa, puderam ser comprovadas no grupo amostral estudado
que mudanças corporais existem, e a maioria das mulheres estão atentas a isso.
Porém, esse fator não reflete diretamente na satisfação sexual, mas sim na própria
autoestima geral e na autoestima sexual da mulher.
Em relação ao casal, as mudanças apontadas foram a falta de comunicação,
e diminuição da frequência e vontade de ter de relações sexuais por conta da nova
rotina. Esses fatores acabam comprometendo a satisfação sexual da mulher. Além
disso, algumas participantes deste estudo possuem uma preocupação considerável
em ter uma vida sexual ativa para satisfazer não só a si, mas também ao parceiro.
Entretanto, com a nova realidade, acabam tendo sentimentos de culpa por não
estarem presentes como antes.
Ainda pontuando sobre o casal, pôde ser visto que a compatibilidade / atração
entre os parceiros não foi modificada com a chegada do filho, sendo este um fator
positivo nas relações, pois é visto que, através dele, os casais permanecem juntos
apesar das dificuldades.
A partir desta pesquisa, pôde ser comprovado que a maternidade traz sim
mudanças na vida da mulher, tanto positivas, quanto negativas, e cabe a cada uma
se adaptar – da sua maneira - à nova realidade. Sugere-se então que novos estudos
sejam desenvolvidos sobre esta temática, buscando identificar a satisfação sexual
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masculina e possíveis comparações, a fim de buscar padrões comportamentais
comuns para este momento de vida do casal.
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PERCEPÇÃO DO FAMILIAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE HOSPITALIZADO
FRENTE A ESSA EXPERIÊNCIA28
Mylena Schiessl dos Santos29
Martha Caroline Henning Geronasso30
RESUMO
Tornar-se acompanhante hospitalar de um familiar internado implica em alterações
de rotina ligadas a esta mudança de ambiente onde acontecimentos desagradáveis
estão presentes. Com isso, este artigo teve como objetivo geral identificar a
percepção do familiar acompanhante de paciente hospitalizado sobre essa
experiência. Assim, o mesmo foi escrito a partir de uma pesquisa de natureza
básica, explicativa, exploratória, de abordagem qualitativa, na qual os participantes
foram escolhidos com base nos critérios de inclusão, utilizando-se o tipo não
probabilístico intencional na amostragem, que foi encerrada por saturação teórica.
Desta forma, dez pessoas participaram da pesquisa, as mesmas estavam há no
mínimo três dias acompanhando seus familiares hospitalizados na ala de retaguarda
de um hospital geral do planalto norte catarinense. Assim, foi realizada uma
entrevista semiestruturada, utilizando-se a Análise Categorial Temática de Conteúdo
de Bardin (2012), para compilação dos resultados. Com a coleta de dados, verificouse que os familiares acompanhantes têm seu tempo limitado para os cuidados
domésticos, precisam se afastar de sua atividade laboral e se distanciar de seus
filhos. Além disso, emergiram em seus discursos sentimentos relacionados à
experiência de serem acompanhantes, como: medo, surpresa, gratidão, obrigação,
pena, preocupação, felicidade, ansiedade, tristeza, amor, angústia, fé, insegurança,
impotência, nervosismo e ciúmes. Com isso, notou-se que ser acompanhante
hospitalar é uma tarefa difícil, e pode gerar sofrimento emocional. Pode-se
considerar então, que aquele que cuida de seu familiar hospitalizado precisa de
cuidado, receber atenção e oportunidade de compartilhar suas percepções, para
poder exercer sua função da melhor maneira possível.
Palavras-Chave: Psicologia Hospitalar. Psicologia. Acompanhante Hospitalar
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ABSTRACT
Becoming a patient companion for a hospitalized relative implicates in routine
alterations tied to this environment change, where unpleasant incidentes are present.
With that, this paper had as its main goal to identify the family companion of a
hospitalized patient’s perception about this experience. As such, the paper was
written stem from a pure, explicative, and exploratory research with a qualitative
approach, in which the participants were chosen based on inclusion criteria, drawn
on the intentional non probabilistic model in the sampling, which was terminated by
theoretical saturation. Therefore, ten people have participated in the research. They
were accompanying their hospitalized relatives in the rear aisle of a General Hospital
on the Planalto Catarinense region for, at least, three days. This way, a
semistructured interview was carried out, making use of the Bardin’s Thematical
Categorical Content Analysis (2012), to compile the reported results. With the
collected data, it was verified that family companions have limited time for their
domestic care, are required to step aside from laboral activities and stay away from
their children. Besides that, feelings related to the experience of having been a
patient companion emerged, such as: fear, surprise, gratitude, obligation, pity,
concern, happiness, anxiety, sorrow, love, affliction, faith, insecurity, helplessness,
nervousness and jealousy. With this, it was noted that being a patient companion is a
hard task, and can generate emotional suffering. In sum, one who takes care of a
hospitalized relative needs care, attention and opportunities to share their
perceptions, so that they can do their job the best way possible.
Keywords: Hospital Psychology. Psychology. Patient Companion.
INTRODUÇÃO
Diversos eventos acompanham o processo de adoecer, pois inicialmente o
paciente precisa se ajustar à descoberta da doença. Nesta fase, sentimentos de
angústia e ansiedade acompanham o indivíduo na realização de exames e consultas
médicas. Após a confirmação, é necessário aceitar o diagnóstico e as mudanças
que vem junto, como uma possível hospitalização (CARVALHO, LIBERATO, 2008).
Desse modo, ao receber o diagnóstico de uma doença, quase sempre se
instala uma crise na vida do indivíduo. Este deverá unir forças para seu
enfrentamento e aceitar que os seus planos tomaram rumos diferentes e que a sua
vida irá mudar (LUSTOSA, 2007).
O

ambiente

hospitalar

é

um

local

onde

diversos

acontecimentos

desagradáveis estão presentes, o sofrimento com as dores, a constatação e o medo
da finitude da vida diante da doença e da morte estão presentes (MACHADO;
MERLO, 2008).
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Além do sofrimento do paciente, a família sofre por seu ente querido, os quais
medos do desconhecido, do diagnóstico, dos procedimentos e do prognóstico
acompanham toda a internação. Além disso, há também o fato de que, quando um
familiar é o acompanhante hospitalar do doente, este também deixa muitas vezes de
cuidar da própria família, de si e da sua vida pessoal (ANGERAMI-CAMON et al.,
2003; LUSTOSA, 2007; ALMEIDA et al., 2009; BEUTER et al., 2012; KUBLERROSS, 2016).
Sobre isso, Beuter et al. (2009) e Peres e Lopes (2012) colocam que os
acompanhantes hospitalares necessitam readaptar seus compromissos diários para
exercer essa função e, por vezes necessitam se afastar de sua atividade laboral.
Com isso, ser acompanhante hospitalar resulta em restrições e mudanças na vida
diária, como abandono dos afazeres do lar e suspenção das atividades domésticas
(LAUTERT et al., 1998; SHIOTSU; TAKAHASHI, 2000; DIBAI; CADE, 2009;
SZARESKI et al., 2009).
Além disso, essa condição pode trazer diversos sentimentos ao familiar em
relação ao estado de saúde de seu ente querido, como angústia, preocupação,
estresse, medo e/ou ansiedade. Com isso, é comum um estado de apreensão em
relação às decisões que terá que tomar e às situações que irá enfrentar (LUSTOSA,
2007; ALMEIDA et al., 2009; SZARESKI et al., 2009).
Desse modo, o familiar que cuida do paciente no período de hospitalização
precisa abrir mão de aspectos de sua vida particular, pois ser acompanhante exige
atenção, dedicação, zelo, renúncia, solicitude e compromisso (MACHADO; MERLO,
2008).
Sendo assim, cuidar está distante de ser uma simples tarefa, pois aquele que
cuida ocupa uma posição de responsabilidade e de desenvolvimento afetivo com
aquele que é cuidado (BOFF, 1999 apud GUIMARÃES; LIPP, 2012).
Entretanto, segundo Guimarães e Lipp (2012), quando um membro da família
fica doente, em grande parte das vezes a pessoa que assume o papel de cuidador,
vê esse papel como algo intrínseco e natural, onde não se questiona o desejo e a
disponibilidade, o cuidar vem acompanhado do sentimento de obrigação e não,
como uma opção.
Desse modo, torna-se possível perceber que a pessoa que cuida precisa
também ser cuidada. Necessita de suporte, proteção, precisa compartilhar suas
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experiências e percepções para com isso conseguir desempenhar o seu papel de
maneira mais eficiente e ter consciência de que fez tudo que era possível
(CAMPOS, 2005; GUIMARÃES; LIPP, 2012; BARROS et al., 2013).
Neste sentido, é possível perceber que estudos que descrevam o contexto, o
funcionamento e os sentimentos que envolvem os cuidadores durante o processo de
adoecimento e internação de seus familiares, podem levar a uma melhor
compreensão para o desenvolvimento posterior de mecanismos protetivos e
estratégias de enfrentamento que permitam manter a saúde e qualidade de vida
desta parcela da população.
Com isso em vista, teve-se como objetivos identificar a percepção do familiar
acompanhante de paciente hospitalizado sobre essa experiência, bem como seus
sentimentos e as mudanças no seu cotidiano durante o período de hospitalização de
seu familiar.
Assim, a pesquisa que deu origem a este artigo foi submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado e aprovada com o parecer
consubstanciado número 2.718.976/ 2018.
Dessa forma, questionou-se: Qual a percepção do familiar acompanhante de
paciente hospitalizado sobre essa experiência?
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente artigo foi escrito a partir de uma pesquisa de natureza básica,
explicativa e exploratória, de abordagem qualitativa e com a utilização de uma
entrevista semiestruturada para coleta de dados. Os participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os quais concordaram em
participar da pesquisa.
A amostra foi do tipo não probabilística intencional e adveio da ala de
retaguarda31 de um hospital geral de uma cidade do Planalto Norte Catarinense,

A ala de retaguarda se configura como uma ala que recebe pacientes que necessitam de
internamento de longa permanência como pacientes crônicos, pacientes paliativos, urgência, entre
outros. A instituição referida segue a portaria do Ministério da Saúde nº 2.395, de 11 de outubro de
2011.
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com

acompanhantes

familiares

que

estavam

há

no

mínimo

três32

dias

acompanhando seu familiar no hospital, conforme pode ser visto na tabela 1:
Tabela 1 – Caracterização dos Participantes
Parentesco
com o
Participante
Gênero
Idade
Familiar
Internado (a)
E1

Feminino

72 anos

Esposa

E2

Feminino

51 anos

Namorada

E3

Feminino

64 anos

Filha

E4

Feminino

18 anos

Neta

E5

Feminino

62 anos

Esposa

E6

Feminino

25 anos

Filha

E7

Feminino

61 anos

Esposa

E8

Feminino

53 anos

Esposa

E9
Feminino
23 anos
E10
Feminino
35 anos
Fonte: Dados do estudo, (2018).

Neta
Filha

Doença do
Familiar
Internado (a)

Tempo que estava
acompanhando o
Familiar

Cálculo Renal

Quatro dias

Acidente de
trânsito
Pneumonia
Diabetes/
Bactéria
Acidente
Vascular
Cerebral
Pneumonia/
Bactéria
Suspeita de
Acidente
Vascular
Cerebral
Acidente
Vascular
Cerebral
Diabetes
Sífilis

Vinte e sete dias
Três dias
Três dias
Cinco dias
Três dias

Quatro dias

Cinco dias
Três dias
Três dias

A delimitação da amostragem se deu com base nos critérios de inclusão e foi
encerrada por saturação teórica. A análise dos resultados obtidos foi realizada
conforme a Análise Categorial Temática de Conteúdo proposta por Bardin (2012).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com a análise dos dados coletados insurgiu do discurso dos
entrevistados sobre a percepção dos mesmos a respeito dessa experiência, uma
categoria temática que foi denominada “Percepção do Familiar Acompanhante de
Paciente Hospitalizado Frente a essa Experiência”. Esta, por sua vez, dividiu-se em
Pensou-se neste período mínimo para o acompanhante já ter experimentado alguma alteração da
sua rotina.
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duas subcategorias intituladas: Mudanças no cotidiano do familiar acompanhante e
Sentimentos do acompanhante em relação a hospitalização de seu familiar.
Mudanças no cotidiano do familiar acompanhante
Esta subcategoria retrata as mudanças no cotidiano dos familiares, as quais
foram decorrentes do acompanhamento a seu ente querido durante o processo de
hospitalização.

Neste

sentido,

foi

possível

perceber

que

para

tanto,

os

acompanhantes deixaram a sua rotina de lado, por vezes se afastaram de seus
empregos, se distanciaram dos filhos e o tempo para os cuidados domésticos ficou
limitado, pois neste momento a sua presença se fazia necessária no hospital
cuidando de seu familiar. Dentro desse contexto relatado pelos mesmos, emergiu
nos discursos dos entrevistados três elementos de análise, sendo eles: cuidados
domésticos, afastamento da profissão e distanciamento dos filhos.
O primeiro elemento de análise se refere a cuidados domésticos, que surgiu
no discurso dos entrevistados como a falta de tempo para os cuidados com o lar:
SIC - tudo muda né, por que o tanto que eu tô aqui é o tanto que eu tenho que
deixar de fazer meu trabalho em casa” (E3). SIC − “Eu moro num quintal que é
grande, aí eu tenho minhas planta, eu planto daí chega e arruma as coisa e meu dia
a dia é assim. Tive que abandona a plantação, minha horta, cuida das minha
galinha” (E8).
Em

concordância

com

tais

dados

encontrados,

sabe-se

que

ser

acompanhante hospitalar resulta em restrições e mudanças na vida diária, como
abandono dos afazeres do lar e suspenção das atividades domésticas (LAUTERT et
al., 1998; SHIOTSU; TAKAHASHI, 2000; DIBAI; CADE, 2009).
O segundo elemento de análise desta subcategoria é o afastamento da
profissão, decorrente do tempo que permanecem acompanhando o seu ente querido
no processo de hospitalização: SIC - “Tudo, eu abandonei a minha vida, foi o
lado triste assim, por que é uma coisa que eu amo sabe e, meus clientes ligando
e eu tendo que explicar né” (E2). SIC − “[...] eu deixei o meu serviço, eu deixei
tudo pra trás pra vir com ela” (E6). SIC − “[...]eu preciso ir trabalhar né não
posso ficar ali também né” (E10).
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Sobre isso, tanto Peres e Lopes (2012), quanto Beuter et al. (2009) colocam
que os acompanhantes hospitalares necessitam readaptar seus compromissos
diários para exercer essa função e por vezes necessitam se afastar de sua atividade
laboral.
O distanciamento dos filhos, caracterizou-se como terceiro elemento de
análise desta subcategoria. Este diz respeito ao fato dos acompanhantes terem que
deixar seus filhos com outras pessoas para cuidar de um ente querido, que
necessita de maior cuidado no momento: SIC − “[...] na verdade quando eu decidi
ser acompanhante dela eu deixei o meu filho com os avós dele” (E6). SIC − “[...]eu
to aqui, mas minha cabeça ta lá em casa, ta no meu piá, sei la onde ele ta agora”
(E10).
Sobre isso, Passos et al. (2015) relatam que para que os acompanhantes
consigam cuidar de seus familiares durante a hospitalização, o que por vezes
precisa ser feito por vários dias consecutivos, é necessário que se distanciem de
seus filhos e que os deixem sobre os cuidados de outras pessoas, o que pode ser
considerado uma das maiores dificuldades para os acompanhantes.
Sentimentos do acompanhante em relação a hospitalização de seu familiar
Esta subcategoria diz respeito aos sentimentos que os acompanhantes
vivenciam durante a hospitalização de seu ente querido. Além de ver o seu familiar
adoecido, o acompanhante precisa se adaptar às condições do hospital e mudanças
na sua rotina. Com isso, vivencia diversos sentimentos e precisa de suporte
emocional neste momento. Sendo assim, esta subcategoria identificou dezesseis
elementos de análise, sendo eles: Medo, surpresa, gratidão, obrigação, pena,
preocupação, felicidade, ansiedade, tristeza, amor, angústia, fé, insegurança,
impotência, nervosismo e ciúmes.
O primeiro elemento de análise que emergiu do discurso dos entrevistados foi
medo, o qual variou das seguintes maneiras: medo do prognóstico, medo de ficar só,
medo do futuro e medo da doença se manifestar em si: SIC − “Olha, eu tive medo,
o meu sentimento foi: Será que eu vou conseguir? Como será ficar num hospital? Eu
nunca fiquei” (E2). SIC − “Medo de ficar sozinha" (E5). SIC − “A gente fica meio
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assim né, a gente tem medo né, a gente agora tem que tomar os cuidados pra
gente não ter” (E9).
Sobre isso, Lustosa (2007) e Beuter et al. (2009) afirmam que o familiar que
acompanha o paciente no hospital, pode vivenciar sentimento de medo frente ao
desconhecido. Este sentimento pode ser desencadeado nos familiares pela falta de
apoio que recebem e, pela falta de informações (BEUTER et al., 2012). Desse
modo, Almeida et al. (2009) afirmam que é necessário que a família receba atenção
e acolhimento, para que possam enfrentar esta situação com tranquilidade.
O sentimento de surpresa também apareceu relacionado à necessidade da
internação do familiar, pois os acompanhantes não esperavam que seu ente querido
fosse hospitalizado: SIC − “[...] e quando deu isso nele é uma coisa muito
repentina, ele tava bom no mesmo momento, daí ele saiu pra ir na casa do patrão
dele e caiu no meio da rua” (E8). SIC − A é difícil né, que a gente né, que diz o otro,
não espera as coisas assim né de repente acontece né, nossa é uma surpresa”
(E1).
Segundo Lustosa (2007), adoecer é parte integrante do ser humano.
Entretanto, grande parte da população não está preparada para a constatação do
não funcionamento orgânico adequado. Com isso, é surpreendido ao vivenciar a
necessidade da busca por atendimento médico de um familiar.
O elemento de análise gratidão apareceu nos entrevistados ao se referirem
ao motivo de estarem acompanhando seus familiares no hospital, por serem gratos
em poder ajudar e para retribuir os cuidados recebidos em sua vida anteriormente
vindos por parte do paciente, que neste momento, necessita de ajuda: SIC − “Meu
sentimento era todo dia assim: Acordar, agradecer à Deus por mais um dia e bora
vamo embora vamo bora” (E2). SIC − “Por que como ela cuidou de mim desde os
dois anos eu quero sempre ta cuidando, ajudando no que ela precisa” (E4).
Segundo Shiotsu e Takahashi (2000), diante da necessidade de assumir o
papel de acompanhante hospitalar, o sentimento de gratidão emerge, sendo o
acompanhar uma maneira de retribuir tudo que já recebeu do paciente.
O quarto elemento de análise identificado nos relatos é a obrigação, este
sentimento apareceu em justificativa da razão de estar acompanhando seu ente
querido no hospital: SIC − “[...]a gente digo tem obrigação né, é esposa tem
obrigação de ficar né, não pra deixar sozinha a pessoa né” (E1).
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Na maioria das vezes assumir o papel de cuidar de alguém vem como função
intrínseca ao papel da vida, acontece naturalmente e sem questionar sobre o desejo,
a disponibilidade e o querer cuidar. Em uma família onde isto acontece, e a doença
se faz presente, o cuidar não é mais uma opção, e sim, uma necessidade
(GUIMARÃES; LIPP, 2012).
O sentimento de “compaixão” também surgiu nos relatos, no sentido de se ter
compaixão ou certo pesar pela condição do doente: SIC − “Ah sinto pena né, por
que que nem diz o outro dá dó quando a pessoa cai assim né” (E1). SIC - “[...]me
dá dó dela assim por que ela passa dor né” (E4). SIC − “A fico com muito dó,
por que ele nem sabe, acho que nem sabe se ta internado ou não ta internado, ele
nem sente acho que na verdade” (E8).
Ao acompanhar um familiar no processo de hospitalização, este sofre ao ver
seu ente querido doente, sem privacidade, cansado e sofrendo com dores
(SZARESKI et al., 2009). Diante disso, segundo Oliveira et al. (2005), é comum que
os familiares tenham sentimento de pesar durante as fases de internação de seu
ente querido.
Alguns entrevistados mostraram a preocupação relacionada ao diagnóstico do
familiar hospitalizado: SIC − “A gente fica assim, na verdade preocupado né,
enquanto a gente não sabe o que tem na verdade” (E1). SIC − “[...]aí eu fiquei assim
pra ela ter sido internada deve ter sido alguma coisa grave né” (E4).
Segundo Almeida et al. (2009), a hospitalização de um familiar se configura
como um desafio, as dúvidas sobre a doença e o prognóstico trazem consigo um
sentimento de preocupação. Para Shiotsu e Takahashi (2000), a preocupação
também é um sentimento que pode vir junto do processo de acompanhamento.
Por outro lado, o elemento de análise felicidade apareceu nos relatos,
relacionado tanto ao fato do familiar receber o tratamento adequado, quanto ao
momento em que o mesmo passa a apresentar melhoras na sua saúde: SIC − “A
gente fica feliz né que diz o outro, o hospital colabora né tudo” (E1). SIC − “Eu
tava com aquela felicidade dentro de mim, por que ele tava melhorando” (E2).
Em consenso com esses dados encontrados, Shiotsu e Takahashi (2000)
afirmam que para o acompanhante observar a melhora do quadro de saúde de seu
ente querido traz consigo um sentimento de vitória, sendo a alta hospitalar uma
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recompensa para aquele que cuida e luta junto de seu familiar. Desse modo, ser
acompanhante em alguns momentos pode ser prazeroso.
Lustosa (2007) afirma que o familiar que acompanha o paciente hospitalizado,
pode passar por momentos de ansiedade elevada. Em consenso com tais
afirmações, o oitavo elemento de análise foi a ansiedade, que apareceu nos
acompanhantes quando, por algum motivo, este precisava deixar o paciente
sozinho: SIC − “A gente fica ansiosa né a gente não quer deixar também sozinho”
(E1).
A tristeza também insurgiu nesta subcategoria de variáveis maneiras, tais
como ao expressar o medo da morte do familiar; ao ver seu familiar internado e
ainda por ter que ficar no hospital: SIC − “Que ele ia morrer, muita tristeza” (E5).
SIC − “Tristeza, tristeza preocupação, tipo, e agora o que que vai acontecer, que
eu não me imaginava ficar sem ela né” (E6). SIC − “Ah eu fiquei assim bem pra
baixo sabe, por que sei lá, no hospital não é como em casa sabe” (E7).
Segundo Almeida et al. (2009), a situação de incerteza, risco eminente de
morte e presenciar o sofrimento de seu familiar podem trazer um sentimento de
tristeza para a família que acompanha o paciente.
Alguns entrevistados também relataram o amor como sentimento presente
durante o processo de acompanhamento de seus familiares, este apareceu ao
relatarem os motivos que os levaram a exercer esta função: SIC − “Cara, quando
você ama você nem pensa eu tenho que ficar eu vou ficar, é o amor da tua
vida, é o amor da minha vida, eu ficaria quanto tempo precisa-se” (E2).
De acordo com Shiotsu e Takahashi (2000), o amor é mesmo um sentimento
que acompanha os familiares durante o processo de hospitalização de seu ente
querido.
O décimo primeiro elemento de análise desta subcategoria que emergiu nas
entrevistas foi a angústia. Este sentimento apareceu nos entrevistados ao verem
seus familiares internados e por encontrarem dificuldade na comunicação com seu
ente querido: SIC − “Ah! Me deu um aperto, porque na verdade ela é minha segunda
mãe, ela me criou, então sei lá me deu aquela angústia” (E4). SIC − “A eu fico
muito angustiada de ficar aqui, é uma situação muito complicada por que eu não
entendo o que ele fala e ele não entendo o que eu falo” (E8).
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A angústia é um sentimento que acompanha o processo de hospitalização,
este emerge nos familiares por não poderem ajudar, pela situação de incerteza e por
saber que seu familiar está sofrendo (ALMEIDA et al., 2009).
Por outro lado, o elemento de análise fé também emergiu nos discursos ao
relatarem que o quadro de saúde dos familiares melhorou ou que esperavam que
isso acontecesse, buscando apoio na espiritualidade: SIC − “[...]graças à Deus vai
melhorar tudo de novo né, tem que ter fé” (E1). SIC − “[...]sem fé você não vai a
lugar nenhum” (E2).
Em consenso com esses dados encontrados, Pena e Diogo (2005) apontam
que a religiosidade faz parte da vida e serve como um amparo para os familiares
durante o período que acompanham o paciente no hospital.
A insegurança também emergiu do discurso dos entrevistados, quando
relataram o motivo de exercerem a função de acompanhantes em uma cidade que
não conhecem, com profissionais que não estão acostumadas: SIC − “Vir aqui um
sentimento, eu me sinto insegura, eu tô numa cidade que eu não conheço, tô no
meio de profissionais que eu também não conheço, não sei como ela vai reagir ao
tratamento” (E6).
Para Beuter et al. (2012), a insegurança é um sentimento que pode fazer
parte do acompanhamento hospitalar, e que pode ser desencadeado pela falta de
informações.
Acompanhar o seu familiar no hospital, mas ser leigo no que diz respeito a
doença de seu ente querido trouxe o sentimento de impotência, configurando-se
como o décimo quarto elemento de análise desta subcategoria:

SIC −

“[...]sentimento de não poder fazer nada que somos leigos não temos educação
tudo pra isso, daí a gente fica sem saber o que fazer” (E6).
Confiar os cuidados de seu ente querido às decisões da equipe e não poder
cuidar diretamente do paciente, pode trazer ao familiar um sentimento de impotência
(SPARKS et al., 2000 apud ALMEIDA et al., 2009). Aquele que cuida sofre junto com
o paciente, sente-se impotente e incapaz de aliviar o sofrimento de seu ente querido
(ANDRADE et al., 2009).
As entrevistas também mostram que os acompanhantes vivenciam o
nervosismo durante o período que acompanham o familiar na hospitalização,
decorrente de situações vivenciadas durante este tempo: SIC − “Tem a senhora ali
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que grita a noite toda, ela grita dia e noite, noite e dia, daí os pacientes que tão
internado não dorme, os acompanhante também não dormem, não descansam, e
daí a gente fica um pouco mais nervoso, alterado por que não consegue
descansar” (E6).SIC − “Eu passo muito nervoso” (E10).
O nervosismo é um sentimento que pode surgir no familiar que cuida de seu
ente querido, decorrente do cansaço e da sobrecarga enfrentada (ALMEIDA et al.,
2009).
O ciúme é o décimo sexto elemento de análise desta subcategoria, que foi
evidenciado no relato quando questionado os motivos que os levaram a assumir o
papel de acompanhante de seu ente querido: SIC − “Eu vou falar a verdade pra
você, eu tenho ciúme de uma pessoa ficar com ele, eu acho que uma pessoa
ficando não faz aquilo que eu faço entendeu, como eu faço então é por isso
que eu fico com ele” (E7).
De acordo com Faller (2012), as pessoas que cuidam de seu familiar por
vezes se sentem inseguras, frente a eventualidade de outro familiar assumir os
cuidados, sendo comum o sentimento de ciúmes e a percepção que seus cuidados
são superiores à de outros familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fazer as considerações finais, faz-se necessário compreendê-la dentro de
uma postura característica do Pensamento Sistêmico, que em pesquisas científicas
tem como foco aprofundar o conhecimento da realidade estudada contextualizando
tempo e espaço, sem a intensão de generalizar os resultados expostos, nem de
construir verdades absolutas.
Neste contexto, foi possível constatar que os participantes dessa pesquisa
foram casualmente todos do gênero feminino, dado este que chamou a atenção. O
fato de somente mulheres terem feito parte da amostra pode estar relacionado com
questões culturais e sociais33 do papel esperado das mesmas na sociedade.
Desse modo, foi possível perceber que decorrente do tempo que as
entrevistadas permaneceram no hospital, o seu cotidiano foi alterado. O tempo para
33

(BEUTER et al., 2009; GUIMARÃES; LIPP, 2012).
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cuidar dos afazeres domésticos se tornou limitado, sendo necessário também o
afastamento de suas atividades laborais. Entretanto, as entrevistadas passam estas
responsabilidades para outras pessoas, ou então, deixam-nas para depois,
colocando em primeiro lugar o bem-estar de seu familiar.
Além disso, as acompanhantes diminuíram o contato com os demais
familiares, assim como as que são mães tiveram que se distanciar de seus filhos, o
que para elas foi considerado algo difícil de ser enfrentado. Assim, sentiam-se
nervosas e cansadas, pois além do cansaço decorrente do cuidado com seu familiar,
quando podiam descansar, precisavam dar atenção para outros familiares.
Com tudo isso, viu-se que diversos sentimentos emergiram. Notou-se que o
adoecimento do familiar não era algo esperado, tão pouco a hospitalização, o que
fez com que as entrevistadas demonstrarem surpresa ao se depararem com a
notícia do internamento de seu ente querido.
Percebeu-se ainda que sentimentos como obrigação, amor e gratidão
funcionam como motivadores para essas pessoas assumirem a função de
cuidadores hospitalares de seus familiares.
Em contrapartida, frente a este desafio, foram constatados sentimentos de
medo, preocupação, tristeza, pena, insegurança, angústia e impotência em relação a
saúde do paciente, ao prognóstico, tratamento e ao futuro incerto. Com isso, mesmo
o ambiente hospitalar sendo um local inóspito, se por algum motivo as entrevistadas
precisassem deixar o paciente sozinho, sentiam-se ansiosas.
Foi identificado nas participantes da pesquisa, que vivenciar este momento
com o familiar é desgastante física e emocionalmente. Porém, percebeu-se que as
mesmas recorreram para sua fé e espiritualidade, as quais serviram de alicerce e
recurso de enfrentamento nesses momentos difíceis.
Considerando estas questões, nota-se que cuidar de alguém no ambiente
hospitalar está longe de ser uma tarefa simples, pois além de enfrentar as
dificuldades presentes no hospital, precisam reorganizar seu cotidiano e presenciar
o sofrimento de seu ente querido, o que trouxe para os participantes sofrimento
emocional, assim como desgaste físico.
Assim sendo, é possível constatar a relevância de pesquisas como esta, para
que os acompanhantes possam exercer sua função da melhor maneira possível.
Estes familiares necessitam de suporte emocional, de cuidado, de atenção e
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oportunidade de compartilhar sua percepção, uma vez que para que seja possível
cuidar de alguém, há de se estar bem cuidado.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Andreza Santos; ARAGÃO, Neylor Rodrigo Oliveira; MOURA, Elaine;
LIMA, Gabriela de Carvalho; HORA, Edilene Curvelo; SILVA, Lausimary Araújo São
Matheus. Sentimentos dos familiares em relação ao paciente internado na unidade
de terapia intensiva. Rev. Bras. Enferm. Brasília, v. 6, n. 62, p.844-849, 2009.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v62n6/a07v62n6.pdf>. Acesso em: 13
set. 2018.
ANDRADE, Luciene Miranda de; COSTA, Maria de Fátima Maia; CAETANO,
Joselany Áfio; SOARES, Enedina; BESERRA, Eveline Pinheiro. A problemática do
cuidador familiar do portador de acidente vascular cerebral. Rev. Esc. Enferm. Usp,
Sl, v. 43, n. 1, p.37-43, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n1/05.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.
ANGERAMI-CAMON Valdemar Augusto; CHIATTONE, Heloísa Benevides Carvalho;
SEBASTIANI, Ricardo Werner; FONGARO, Maria Lúcia Hares; SANTOS, Claúdia
Tavares dos. E a psicologia entrou no hospital. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2003.
BARDIN, Lawrence. Análise de Conteúdo. 1 ed. 2º reimpressão, São Paulo: 70,
2012.
BARROS, Lívia Moreira; ARAÚJO, Thiago Moura de; NERI, Maria Fabiana de Sena;
SOARES, Enedina; CAETANO, Joselany Áfio. Internação em uma unidade de
emergência hospitalar: Vivências. Cogitare Enferm, v. 18, n.2, p. 336-343, 2013.
Disponível em: < http://www.redalyc.org/pdf/4836/483649271019.pdf>. Acesso em:
12 set. 2018.
BEUTER, Margrid; BRONDANI, Cecília Maria; SZARESKI, Charline; CORDEIRO,
Francieli Roberta; ROSO, Camila Castro. Sentimentos de familiares de adultos face
o processo de hospitalização. Esc. Anna Nery (imp), S.l, v. 16, n.1, p.134-140,
jan/mar. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n1/v16n1a18.pdf>.
Acesso em: 11 set. 2018.
BEUTER, Margrid; BRONDANI, Cecilia Maria; SZARESKI, Charline; LANA, Letice
Dalla; ALVIM, Neide Aparecida Titonelli. Perfil de familiares acompanhantes:
Contribuições para a ação educativa da enfermagem. Rev. Min. Enferm, S.l, v. 13,
n.1, p. 28-33, jan/mar. 2009. Disponível em: <http://www.reme.org.br/content/
imagebank/pdf/v13n1a05.pdf>. Acesso: 10 set. 2018.
CAMPOS, Eugenio Paes. Quem cuida do cuidador: uma proposta para os
profissionais da saúde. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.
99
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

CARVALHO, Vicente Augusto de; LIBERATO, Regina Paschoalucci. Psicoterapia.
IN: CARVALHO, Vicente Augusto de; FRANCO, Maria Helena Pereira; KOVÁCS,
Maria Julia; LIBERATO, Regina Paschoalucci; MACIEIRA, Rita de Cassia; VEIT,
Maria Teresa; GOMES; Maria Jacinta Benites; BARROS, Luciana Holtz de C. Temas
em psico-oncologia. São Paulo: Summus, 2008.
DIBAI, Márcia Bárbara Souza; CADE, Nágela Valadão. A experiência do
Acompanhante de Paciente Internado em Instituição Hospitalar. Rev. Enferm. Uerj,
Rio de Janeira, v. 17, n. 1, p.86-90, jan/mar. 2009. Disponível em:
<http://www.facenf.uerj.br/v17n1/v17n1a16.pdf>. Acesso em: 11 set. 2018.
FALLER, Jossiana Wilke; BARRETO, Mayckel da Silva; GANASSIN, Gabriela
Schiavon; MARCON, Sonia Silvia. Sobrecarga e mudanças no cotidiano de
cuidadores familiares de paciente com doença crônica. Cienc Cuid Saude, Sl, v. 11,
n. 1, p.181-189, jan./mar. 2012. Disponível em: <http://eduem.uem.br/ojs/index.php/
CiencCuidSaude/article/viewFile/18876/pdf>. Acesso em: 22 out. 2018.
GUIMARÃES, Claudiane Aparecida; LIPP, Marilda Emmanuel Novaes. Os possíveis
porquês do cuidar. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p.249-262, jan/jun. 2012.
Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v15n1/v15n1a14.pdf>. Acesso
em: 14 set. 2018.
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer. 4. td. São Paulo: Wmf
Martinsfontes, 2016.
LAUTERT, Liana; ECHER, Isabel Cristina; UNICOVSKY, Margarida Ana Rubin. O
Acompanhante do paciente adulto hospitalizado. R. Gaúcha Enferm., Porto Alegre,
v. 19, n. 2, p.118-131, jul. 1998. Disponível em:
<https://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/viewFile/4202/2222>.
Acesso em: 11 set. 2018.
LUSTOSA, Maria Alice. A família do paciente internado. In: VI CONGRESSO DA
SBPH, 6., 2007, Natal. Rev. SBPH. Rio de Janeiro: Sbph, 2007. v. 10, p. 2 - 8.
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v10n1/v10n1a02.pdf>. Acesso
em: 2 set. 2018.
MACHADO, Aline Gonçalves; MERLO, Álvaro Roberto Crespo. Cuidadores: Seus
amores e suas dores. Psicologia e Sociedade, Porto Alegre, v. 20, n. 3, p.444-452,
2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v20n3/15.pdf>. Acesso em: 20
set. 2018.
OLIVEIRA, Érika Arantes; VOLTARELLI, Júlio César; SANTOS, Manoel Antônio dos;
MASTROPIETRO, Ana Paula. Intervenção Junto à família do paciente com alto risco
de morte. Medicina, Ribeirão Preto, v. 38, n. 1, p.63-68, 2005. Disponível em:
<http://revista.fmrp.usp.br/2005/vol38n1/10_intervencao_junto_familia_paciente_alto
_risco.pdf>. Acesso em: 08 set. 2018.

100
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

PASSOS, Silvia da Silva Santos; PEREIRA, Álvaro; NITSCHKE, Rosane Gonçalves.
Cotidiana do familiar acompanhante durante a hospitalização de um membro da
família. Acta Paul Enferm, v. 28, n. 6, p.539-545, nov. 2015. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ape/v28n6/1982-0194-ape-28-06-0539.pdf>. Acesso em:
10 set. 2018.
PENA, Silvana Barbosa; DIOGO, Maria José D'elboux. Fatores que favorecem a
participação do acompanhante no cuidado do idoso hospitalizado. Rev Latino-am
Enfermagem, São Paulo, v. 13, n. 5, p.663-669, set/out. 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v13n5/v13n5a09.pdf>. Acesso em: 13 set. 2018.
PERES, Girlane Mayara; LOPES, Ana Maria Pereira. Acompanhamento de
pacientes internados e processos de humanização em hospitais gerais. Psicologia
Hospitalar, v. 10, n. 1, p.17-41, jan. 2012. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ph/v10n1/v10n1a03.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.
SHIOTSU, Celia Hiromi; TAKAHASHI, Regina Toshie. O Acompanhante na
Instituição Hospitalar: Significado e Percepções. Rev. Esc. Enf.usp, Sl, v. 34, n. 1,
p.99-107, mar. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/
v34n1/v34n1a13.pdf>. Acesso em: 08 set. 2018.
SZARESKI, Charline; BEUTER, Margrid; BRONDANI, Cecília Maria. Situações de
conforto e desconforto vivenciadas pelo acompanhante na hospitalização do familiar
com doença crônica. Cienc. Cuid, Saude, S.l, v. 8, n. 3, p. 378-384, 2009.
Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/
article/view/9020/5005 >. Acesso em: 10 set. 2018.

101
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

PENSAMENTOS SABOTADORES EM INDIVÍDUOS COM SOBREPESO E
OBESIDADE QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL
PARA EMAGRECIMENTO34
Rosicler Ramos Linzmeyer Granemann35
Claudia Mara Witt Ratochinski36
RESUMO
Pessoas com sobrepeso e obesidade possuem crenças disfuncionais sobre a
alimentação e peso, que as conduzem a pensamentos automáticos, igualmente
disfuncionais, que podem sabotar o processo de emagrecimento. Estes
pensamentos são conhecidos como pensamentos sabotadores. Esta pesquisa teve
como objetivo geral investigar a existência de pensamentos sabotadores em
indivíduos com sobrepeso e obesidade em acompanhamento nutricional. Trata-se
de uma pesquisa de natureza básica, descritiva, e de levantamento com abordagem
mista. Como instrumento para coleta de dados foi utilizado um questionário
desenvolvido pela pesquisadora. Participaram da pesquisa 09 indivíduos com
diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Os pensamentos sabotadores que mais
prevaleceram foram: “ah, mas eu gosto tanto, não consigo recusar; “não consigo
resistir a esta comida’’; “é final de semana/feriado/férias, etc. então posso exagerar”;
“se eu comer só dessa vez não terá problema”. Todos encontram dificuldades no
processo de emagrecimento, sendo as mais prevalentes “controlar o desejo por
alimentos preferidos”; “manter dietas nos finais de semana” e “emagrecer sem deixar
de aproveitar os compromissos sociais. Em relação aos tratamentos utilizados
destacaram-se exercícios físicos e dieta sem acompanhamento nutricional. Com
esses dados conclui-se que o processo de emagrecimento é dificultado pela
existência dos pensamentos sabotadores.
Palavras-Chave: Sobrepeso. Obesidade. Pensamentos sabotadores.
ABSTRACT
People who are overweight or obese have dysfunctional beliefs about diet and
weight, which leads to automatic, equally dysfunctional thoughts, that can
compromise the weight loss process. This thoughts are known as saboteur thoughts.
This research aimed to investigate the existence of saboteur thoughts in overweight
and obese individuals under nutritional supervision. This is a basic research,
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado a
linha de pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde - do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Aplicações da Psicologia - GEPAP/ UnC.
35 Acadêmica do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail:
roosisbs@hotmail.com
36 Docente do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail:
claudiawitt.psicologia@yahoo.com.br
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descriptive and a survey with a mixed approach. As a tool for data collection, a
questionnaire developed by the researcher was used. A total of 09 (nine) individuals
with a diagnosis of overweight and obesity joined in the research. The saboteur
thoughts that prevailed were: "Ah, but I like it, I can not refuse it", "I can not resist this
food", "It's weekend / holiday / vacation, etc. so I can overdo it " , "If I eat it just this
time there will be no problem". Everyone finds difficulties in the process of weight
loss, and the most prevalent are "controlling the desire for preferred foods", "keeping
diets on weekends" and "losing weight while participating on social appointments".
The most used treatments were exercises and diet without nutritional monitoring.
With these data it is concluded that the process of weight loss is hampered by the
existence of saboteur thoughts.
Keywords: Overweight. Obesity. Saboteur thoughts.
INTRODUÇÃO
São consideradas com sobrepeso pessoas com Índice de Massa Corporal
(IMC) igual ou acima de 25, e obesas as que possuem IMC igual ou acima de 30. O
resultado é obtido pela divisão do peso do indivíduo pela altura ao quadrado
(BRASIL, 2017).
Cada vez mais as pessoas procuram ajuda para conseguir perder peso.
Guiadas por um ideal de magreza, ou em busca de uma vida saudável, todos
gostariam de uma fórmula mágica para emagrecer, ou uma dieta revolucionária,
prática, rápida e eficaz, a fim de tratar seu sobrepeso ou obesidade (LINS, 2015).
É importante destacar que a obesidade não é só um fator de risco para
doenças orgânicas, mas tem envolvimento na qualidade de vida dos indivíduos
obesos. Além disso, afeta diretamente na aceitação social dessa população, que
não está no padrão exigido pela sociedade, alterando sua autoestima (BRASIL,
2006).
Em nível psicológico, a alteração da imagem corporal pelo ganho de peso
pode

provocar

desvalorização

da

autoestima,

do

autoconceito

e,

como

consequência, pode acarretar sintomas ansiosos e/ou depressivos, diminuição da
sensação de bem-estar, sentimento de inadequação social. Enfim, pode contribuir
de forma negativa para a qualidade de vida do sujeito. Problemas emocionais
geralmente são percebidos como consequência da obesidade, mas podem preceder
a doença. A ansiedade e a depressão são quadros comuns, sendo que a depressão
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costuma acometer em maior escala o obeso mórbido (CERQUEIRA; SILVA; SILVA,
2013).
Entretanto, para que o emagrecimento aconteça, além de mudanças
comportamentais fazem-se necessárias alterações cognitivas. As pessoas com
sobrepeso e obesidade possuem crenças disfuncionais37 sobre a alimentação e
peso que as conduzem a pensamentos automáticos38, igualmente disfuncionais, que
podem sabotar o processo de emagrecimento. Estes pensamentos são conhecidos
como pensamentos sabotadores (NEUFELD; MOREIRA; XAVIER, 2012).
Segundo Knapp (2004), esses pensamentos quando são exagerados,
distorcidos, equivocados, irrealistas ou disfuncionais acabam moldando tanto as
emoções quanto as ações desses indivíduos no seu dia a dia.
Os pensamentos sabotadores são pensamentos que vem para atrapalhar o
processo de emagrecimento do indivíduo, alguns exemplos são: “é muito difícil fazer
dieta”; “não consigo fazer dieta quando estou estressado”; “preciso sair da dieta,
porque tive um dia difícil”, entre outros (BECK, 2009).
Assim, a presente pesquisa teve por objetivo geral investigar a existência de
pensamentos sabotadores em indivíduos com sobrepeso e obesidade que se
encontram em acompanhamento nutricional. A pergunta problema que norteou este
estudo foi: indivíduos com sobrepeso e obesidade que se encontram em
acompanhamento nutricional apresentam pensamentos sabotadores?
Por sua complexidade, faz-se necessário uma compreensão que contemple
os aspectos psicológicos, já que estes influenciam sobremaneira a doença em que o
sintoma que se manifesta é o engordar. Dessa forma, é imprescindível a intervenção
psicológica associada a outras abordagens de uma equipe multidisciplinar, a fim de
potencializar a eficácia dos objetivos de políticas públicas destinadas ao tratamento
da obesidade, melhorando o atendimento desta população.

Crenças disfuncionais são ideias e conceitos mais enraizados e fundamentais acerca tanto do
próprio indivíduo, das pessoas em sua volta e do nosso mundo (BECK 2009).
38 Pensamentos automáticos são cognições que passam rapidamente por nossas mentes quando
estamos em meio a situações, quando disfuncionais (BECK,2009).
37
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MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa de natureza básica, descritiva, de levantamento,
quantitativa

e

qualitativa.

A

amostra

foi

composta

por

09

participantes

diagnosticados com sobrepeso e obesidade, os quais participam de um grupo de
emagrecimento e concordaram em participar da pesquisa assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, bem como correspondendo os critérios
de inclusão: Ter 18 anos ou mais; ser de ambos os gêneros; Ter diagnóstico de
sobrepeso ou obesidade; Estar participando do grupo de emagrecimento; Ser
alfabetizado.
Como instrumento para coleta de dados foi utilizado um questionário
desenvolvido pela pesquisadora. Os resultados quantitativos foram apresentados na
forma de tabela e gráficos utilizando estatística simples em relação aos dados
qualitativos, estes serviram para complementação dos dados quantitativos sendo
analisados segundo a teoria existente sobre a temática.
A pesquisa seguiu as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa
que envolve seres humanos, Resolução – CNS 466/12, sendo o projeto aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 2.710.543.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi realizada com participantes de um grupo de emagrecimento
em uma clínica de uma cidade do planalto norte catarinense que realiza atendimento
nutricional. Participaram da pesquisa 09 indivíduos com diagnóstico de sobrepeso e
obesidade.
Em relação às características sócio demográficas dos participantes da
pesquisa, os resultados podem ser observados no quadro 01.:
Quadro 1 – Caracterização sócio demográficas:
Participantes
Gênero
Idade
P1

Feminino

26 anos

P2

Feminino

34 anos

P3

Feminino

39 anos

Escolaridade

Estado Civil

Diagnóstico

Ensino Médio
completo

União estável

Sobrepeso

Casada

Obesidade

Solteira

Sobrepeso

Ensino Médio
completo
Ensino Superior
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P4
P5

Feminino
Feminino

53 anos
42 anos

P6

Feminino

45 anos

P7

Feminino

28 anos

P8

Feminino

40 anos

P9

Masculino

28 anos

completo
Pós-Graduada
Pós-Graduada
Ensino médio
completo
Pós-Graduada
Ensino médio
completo
Ensino médio
completo

Casada
Casada

Sobrepeso
Sobrepeso

Divorciada

Sobrepeso

Solteira

Obesidade

Casada

Sobrepeso

Solteiro

Sobrepeso

Fonte: Dados do estudo (2018)

Pode-se observar na amostra que 08 participantes são do gênero feminino e
01 do gênero masculino. A idade mínima verificada foi de 26 anos e a máxima de 53
anos. Em relação ao nível de escolaridade 05 participantes possuem ensino médio
completo, 03 pós-graduação e 01 ensino superior completo.
Com relação aos pensamentos sabotadores encontrados na amostra os
resultados são verificados no gráfico 01.
Gráfico 1 - Pensamentos sabotadores que mais ocorrem no processo de emagrecimento
Se eu não repetir o prato vou sentir fome em… 0
Nunca vou emagrecer 1
Não quero mais emagrecer, é muito difícil 0
Depois eu queimo na academia/ginástica…
0
Sei que não devia comer isto, mas não me…
Se eu recusar a sobremesa ela(e) vai se…
Estou com fome, isto é horrível, não posso…
O café da manhã do hotel não tem como…
Depois eu compenso comendo menos
Eu mereço comer porque..(qualquer…
Emagrecer é tão difícil.
Só hoje um pouquinho a mais não fará diferença
Se eu comer isto só desta vez não terá…

1
1
2
2
2
2

3
3
4

É final de semana/feriado/férias…posso…
Não consigo resistir à esta comida
Ah, mas eu gosto tanto, não consigo recusar.

5
6
7

Fonte: Dados do Estudo (2018)

Respondendo ao objetivo geral da pesquisa que buscava a identificação dos
pensamentos sabotadores, realizada através de um instrumento com questões de
múltiplas escolhas, verificou-se que os pensamentos sabotadores mais presentes
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por terem maior frequência na amostra foram “ah, mas eu gosto tanto, não consigo
recusar”, “não consigo resistir a esta comida’’, “é final de semana/feriado/férias...
posso exagerar”, “se eu comer só dessa vez não terá problema”.
Os pensamentos sabotadores são padrões mentais que registramos em
nossa mente ao longo de nossa vida e que vão influenciar em nosso comportamento
de forma negativa. Estes padrões mentais são pensamentos perigosos que nos
fazem agir automaticamente e nos impedem de fazermos escolhas funcionais ao
que, de fato, desejamos. São fortes procurando nos manter na zona de conforto
(BECK, 2009).
Tornam o processo de emagrecimento mais difícil em vários aspectos.
Incentivam o indivíduo a comer de forma excessiva, pois acabam tendo inúmeros
pensamentos de permissão que autorizam a racionalizar aquilo que come. Eles
começam muitas vezes com a seguinte frase “eu sei que não devo comer isto, mas
tudo bem porque…”, e terminam com inúmeras desculpas, por exemplo: “tive um dia
difícil”; “é uma comemoração”; “eu queria tanto”. Logo, a maneira como o indivíduo
pensa sobre os alimentos, o ato de comer e fazer dieta influência seu
comportamento e como se sente emocionalmente (BECK, 2009).
Todos os indivíduos possuem pensamentos sabotadores e existe uma razão
importante para tê-los, logo o indivíduo precisa refletir em todos os benefícios que o
emagrecimento definitivo pode trazer para si, caso contrário o sujeito fica mais
vulnerável em ceder a seus pensamentos sabotadores (SEABRA, 2015).
Além da privação do prazer e do comer, a dieta e as mudanças alimentares
promovem também rupturas dos hábitos alimentares e interferem na identidade
social e nas sensações vividas pelo indivíduo e por outros (SILVA et al., 2016). Não
nos

alimentamos

somente

nutrientes,

comemos

afetos,

prazeres,

saúde,

ansiedades, doces lembranças do passado (BRASIL, 2006).
No que se refere a dificuldade encontrada no processo de emagrecimento os
resultados podem ser observados no gráfico 2:
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Gráfico 2 - Você encontra dificuldade no processo de emagrecimento?
Não
Sim
1
3
Fonte: Dados do estudo (2018)

5

7

9

Verificou-se que todos os participantes encontram dificuldade no processo de
emagrecimento.
Existem variáveis psicológicas que estão envolvidas no desenvolvimento do
controle do sobrepeso e da obesidade e acabam dificultando o processo de
emagrecimento e de aquisição de hábitos saudáveis do dia a dia. Essas variáveis
psíquicas trazem algum tipo de sofrimento como ansiedade, raiva, tristeza, culpa,
preocupação, vivência de estressores psicossociais, além de um prejuízo da
autoimagem e da autoestima (BERNARDI; CICHELERO; VITOLO, 2005).
Podemos verificar a existência dessas variáveis nas falas dos participantes
sobre os sentimentos vivenciados no processo de emagrecimento:
(P-6 SIC) “Existe um sentimento de tristeza, ansiedade, como para
compensar alegrias, vitórias, comemorações, tristezas, frustações, tudo é
desculpa para comer o que dificulta o emagrecimento”.
(P-7 SIC) “Ansiedade = vontade de comer. Comer exageradamente por
tristeza ou frustação o que faz com que não se perca peso”.
(P-5 SIC) “Ansiedade, me faz pensar em comer em vários momentos do dia
e comer principalmente alimentos errados”.
(P-8 SIC) “Ansiedade e estresse faz você comer mais, depois vem o
arrependimento, culpa”.

A comida é prazerosa e tem o potencial de reduzir os níveis de ansiedade,
fortalecendo esta relação: ansiedade-comida-redução da ansiedade. Desta forma, o
alimento atua como uma distorção temporária para a sensação de ansiedade. Vai
assumindo a função de um reforçador negativo que desenvolve um ciclo vicioso que
deve ser quebrado. O comportamento de comer proporciona um alivio imediato para
o sujeito, o que fortalece o seu poder, mas assim que o indivíduo para de comer, o
sentimento volta associado à sensação de culpa por ter comido e assim, tendendo a
dificuldade do emagrecimento (LIMA; OLIVEIRA, 2016).
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Sobre as dificuldades mais prevalentes encontradas pelos participantes, foi
elaborada uma questão com múltiplas escolhas e o resultado pode ser observado no
gráfico 3:
Gráfico 3 - Dificuldades mais prevalentes:
Inserir a rotina de exercícios físicos

3

Emagrecer sem deixar de aproveitar os
compromissos sociais

4

Manter a dieta nos finais de semanas

5

Controlar o desejo por alimentos preferidos

7

Dificuldade de manter o peso
Efeito sanfona

3
2

Fonte: Dados do Estudo (2018)

É possível verificar no gráfico 3, que as dificuldades apontadas com maior
frequência no processo de emagrecimento foram “controlar o desejo por alimentos
preferidos” (N=7), seguido de “manter a dieta nos finais de semana” (N=5) e
“emagrecer sem deixar de aproveitar os compromissos sociais” (N=4).
Comer nos remete as sensações prazerosas que ficam registradas em nossa
memória afetiva, por isso nem sempre é fácil para o indivíduo abrir mão dessas
sensações associadas aos alimentos. Privar-se de alguns alimentos que acabam se
tornando preferidos desfaz essas íntimas conexões entre alimento e satisfação
emocional (CAMBIAGHI; ROSA, 2012).
Também, a alimentação tem um papel biológico vital e uma função
psicossocial fundamental, comportando dimensões histórica, econômica, simbólica e
cultural. Como vínculo social, a comida proporciona a confraternização, o prazer, a
compensação pela tristeza, tudo se trona motivo para comemorar comendo,
bebendo. Contudo, pode proporcionar a solidão, o isolamento, quando o indivíduo
apresenta dificuldades no controle de seu comportamento alimentar evitando
eventos sociais (BRASIL, 2006).
Assim, mudar um estilo de vida, bem como um hábito alimentar, pode levar ao
isolamento social em função dos indivíduos deixarem de sair com os amigos, ou
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com a família, para evitar ingerir alimentos considerados inadequados, fazendo com
que a dieta se torne algo desprazeroso (OLIVEIRA; SILVA, 2014).
Sobre histórico de ter feito dieta anteriormente, observamos o resultado no
gráfico 4:
Gráfico 4 - Fez dieta anteriormente?
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Fonte: Dados do Estudo (2018)

Verifica-se que, dos 09 participantes, 06 afirmam que já fizeram dieta
anteriormente e 03 não realizaram nenhum tipo de dieta.
O conceito de dieta com intuito de perda de peso e condições saudáveis,
remete a uma concepção recente que surgiu a partir do século XX. Mesmo na era
contemporânea as dietas ainda são vislumbradas como padrões desenvolvidos por
classes econômicas com maior poder aquisitivo, com o objetivo de realizar
sacrifícios, tornando o ato de comer extrínseco ao cotidiano dos sujeitos (SANTOS,
2010).
Existe um sentimento de frustração e ansiedade que está relacionado ao
fracasso de não conseguir seguir uma dieta. As dietas que prometem uma solução,
promovem a ideia que será realmente possível emagrecer e, caso isso não ocorra,
transmitem a noção de que as mesmas não foram praticadas corretamente pelo
indivíduo, ou seja, a pessoa é que não teve domínio e foi incapaz, assumindo toda a
responsabilidade pelo próprio fracasso. Na realidade a interrupção da dieta é uma
consequência inevitável e não reflete uma inadequação pessoal (OGDEN, 1996). É
objetivo de uma boa dieta oferecer a maior variedade de nutrientes necessários para
a manutenção da saúde física e mental dos indivíduos (FARIAS; FORTES; FAZZIO,
2014).
Cada vez mais é comum encontrar publicações em sites e revistas referente a
dietas da moda, o que induz os indivíduos às ilusões de emagrecimento rápido e
sem sacrifício, que, além de não propagarem a mudança de hábitos alimentares e a
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necessidade da prática de atividade física, não estimulam hábitos saudáveis, e, a
longo prazo, podem prejudicar a saúde em muitos aspectos (FARIAS; FORTES;
FAZZIO, 2014).
Sobre os tratamentos utilizados pelos participantes foi elaborado uma questão
de múltiplas escolhas, os resultados podem ser observados no gráfico 5:
Gráfico 5 - Quais tipos de tratamentos utilizados para o tratamento da obesidade ou sobrepeso?
Reeducação alimentar

2

Exercícios Físicos

4

Fez dieta com acompanhamento profissional

2

Fez dieta sem acompanhamento profissional

4

Nutricional
Psicólogo

2
0
2

Medicamentoso
Fonte: Dados do Estudo (2018)

Dos 06 participantes que afirmaram ter realizado dietas anteriormente, os
tipos de tratamentos mais utilizados foram os exercícios físicos, seguido de dietas
sem acompanhamento profissional.
O indivíduo que tem a autopercepção que está fora de tais padrões exigidos
da sociedade do corpo perfeito, recorre a inúmeros métodos para emagrecer como
remédios, cirurgias, e dietas com ou sem orientação de um profissional adequado.
Entretanto, antes de um processo de emagrecimento, se existir sintomas de
compulsão alimentar, esta deve ser tratada antes de qualquer procedimento, pois o
peso voltará novamente em pouco tempo (SOUZA et al., 2011).
As pessoas com sobrepeso e obesidade podem se tornar mais saudáveis
perdendo

peso

lentamente,

através

de

mudanças

alimentares

com

acompanhamento de profissionais especializados, mantendo assim uma dieta
equilibrada, atividades físicas, mudando hábitos comportamentais (PAPALIA;
FELDMAM, 2013), bem como modificando a sua relação com a comida.
Segundo Sabia, Santos e Ribeiro (2004) muitos estudos têm demonstrado
efeito positivo da dieta e da atividade física para prevenção e tratamento da
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obesidade. O exercício associado à dieta acarreta menor perda de massa corporal
magra proporcionando maior perda de gordura.
Os ganhos psicológicos vinculados ao emagrecimento são significativos para
o indivíduo. Existe uma melhora muito grande com a autoestima, recuperação da
saúde, qualidade de vida, autoconfiança e autocuidado, ou seja, melhoria da saúde
geral o que antes não existia (NÓBREGA, 2006). Estas questões ficam evidenciadas
nas falas dos participantes quando questionados ao significado do emagrecimento:
(P-7 SIC) “Significa bem-estar, melhor qualidade de vida, estética. Se sentir
bem em todas as ocasiões e ambientes.
(P-2 SIC) “Significa aumento da qualidade de vida, autoestima, é estar bem
consigo mesma”.
(P-3 SIC) “Significa realização pessoal, autoestima elevada e melhor
qualidade de vida”.
(P-4 SIC) “Ter uma vida mais saudável, e me sentir bem, estar em paz
como e com a balança”.

Contudo, o tratamento psicológico não foi citado por nenhum dos
participantes. Cabe salientar a importância deste tipo de tratamento da psicologia,
pois esse profissional dispõe de recursos terapêuticos fundamentais e diferenciados
como

relação

empática,

escuta

ativa,

técnicas

de

manejo

cognitivo

e

comportamentais, bem como instrumentos psicométricos de uso exclusivo do
psicólogo (CERQUEIRA; SILVA; SILVA, 2013).
A Terapia Cognitivo Comportamental é umas das abordagens que tem sido
indicada como eficaz no tratamento da obesidade, pois auxilia no reconhecimento de
pensamentos sabotadores e ensina o cliente a responder a eles de forma funcional,
levando a pessoa a se sentir melhor e a agir de maneira mais adaptativa em seu
ambiente (LIMA; OLIVEIRA, 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de emagrecimento exige muita determinação, força de vontade e
avaliação das perdas e ganhos que o indivíduo deverá enfrentar para atingir o corpo
desejado bem como a melhoria da saúde.
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A realização da pesquisa possibilitou comprovar a hipótese que pensamentos
sabotadores estão presentes no processo de emagrecimento uma vez que amostra
apresentou esses pensamentos. Estes pensamentos acabam sendo uma barreira
para os indivíduos. Associados com outras dificuldades no dia a dia dos
participantes, como emagrecer sem deixar de aproveitar compromissos sociais,
controlar o desejo por alimentos preferidos, acabam por sabotar todo o processo de
emagrecimento.
Há um predomínio de participantes do gênero feminino bem como de
indivíduos que já tentaram dietas anteriormente e acabaram usando alguns
tratamentos como exercícios físicos, medicamentos e dietas sem acompanhamento
de profissional especializado na tentativa de melhorar sua saúde, de obter um corpo
mais satisfatório.
Pode ser observado com maior ênfase que nenhum dos participantes relatou
o acompanhamento psicológico. Este resultado mostra-se um dado preocupante,
pois para que os pensamentos sabotadores possam ser identificados e corrigidos, o
acompanhamento psicológico é essencial. Não adianta apenas mudar o habito
alimentar se não mudar o significado que a comida tem para o sujeito, quais
emoções estão sendo substituídas pelo comportamento de comer como, por
exemplo, frustrações, culpa, estresse, ansiedade, etc.
Sendo assim, é notável a importância da psicoterapia nesse processo, pois
será possível construir junto com o indivíduo estratégias de enfrentamento para lidar
com as perdas e ganhos que o emagrecimento traz.
O sobrepeso e a obesidade tornaram-se um importante problema de saúde
pública, tanto no Brasil, como em outros países. Entretanto, a presente pesquisa não
objetivou esgotar o tema, sugerindo então, a realização de outras pesquisas a fim de
desenvolver mais conhecimento acerca da temática em questão.
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ESTUDO SOBRE RELAXAMENTO EM GRUPO E ANSIEDADE DE GESTANTES
PRIMIGESTAS EM UMA CIDADE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE 39
Alana Cristina Dionísio40
Kelly Andressa da Silveira Kaipers Antunes41
RESUMO
A gestação pode ser considerada um dos mais belos períodos na vida de uma
mulher; entretanto, pode implicar em constantes transformações, sendo elas
hormonais, físicas, sociais e psicológicas. Devido essas alterações intensas da vida,
a gestante pode apresentar ansiedade, principalmente na gestação primigesta, na
qual tudo é novo e desconhecido*). Dessa forma, o presente artigo buscou investigar
se o relaxamento em grupo interfere no escore de ansiedade de gestantes
primigestas em uma cidade do Planalto Norte Catarinense, e se o relaxamento
favorece no bem-estar geral da gestante. Tratou-se de uma pesquisa de natureza
aplicada, do ponto de vista dos objetivos explicativa e exploratória, com abordagem
qualitativa e quantitativa, nas quais as participantes foram escolhidas por seleção de
escores de ansiedade. Utilizou-se o BAI - Inventário de Ansiedade de Beck como
critério de seleção na amostra inicial de doze gestantes primigestas, em seguida
foram selecionadas as oito gestantes com os maiores escores de ansiedade. A
aplicação da pesquisa se deu por meio de encontros de relaxamento, seguida da
utilização de um questionário e da reaplicação do Inventário de Ansiedade de Beck.
Para a análise de dados foi utilizada a estatística simples e a categorização de
respostas. Com a coleta de dados pôde-se verificar que as gestantes apresentavam
ansiedade em escores elevados, e que após o relaxamento, apresentaram
sentimentos de tranquilidade, segurança e redução dos escores de ansiedade. Com
isso foi possível confirmar que o relaxamento, além de ter produzido sensações de
bem-estar nessas mulheres, também reduziu escores de ansiedade.
Palavras-Chave: Gestantes Primigestas. Ansiedade. Relaxamento.
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ABSTRACT
The Gestation can be considered one of the most beautiful periods in a woman's life;
however, may imply in constant transformations, being they hormonal, physical,
social and psychological. Due to these intense changes in life, the pregnant woman
may to manifest anxiety, especially in the First Gestation, in which everything is new
and unknown. Thus, the present article sought to investigate whether group
relaxation interferes in the anxiety score of women that are pregnant for the first time
in a city of Santa Catarina in the North Upland, and whether the relaxation favors the
general well-being of the pregnant woman. It was a research of an applied nature,
from the point of view of the explanatory and exploratory objectives, with a qualitative
and quantitative approach, in which the participants were chosen by selection of
anxiety scores. BAI – Beck Anxiety Inventory was used as the selection criterion in
the initial sample of twelve women that are pregnant for the first-time, followed by the
selection of the eight pregnant women for the first-time with the highest anxiety
scores. The application of the research was through relaxation sessions, followed by
the use of a questionnaire and the reapplication of the Beck Anxiety Inventory. The
simple statistics and categorization of responses were used for the analysis. With
data collect, it was possible to verify that the woman that are pregnant for the firsttime presented anxiety in high scores, and that after the relaxation they presented
feelings of tranquility, security, equilibrium, reducing the anxiety. With this, it was
possible to confirm that relaxation is capable of producing feelings of well-being in
women, beyond in the reduction of anxiety scores in the women that are pregnant for
the first-time.
Keywords: First-time Pregnant Women. Anxiety. Relaxation.
INTRODUÇÃO
A gestação é um período onde a mulher passa por consideráveis
transformações, sendo elas hormonais, físicas, psicológicas e sociais, que estão
diretamente ligadas ao momento. Nesta fase a gestante pode passar por crises
relacionadas a ansiedade, que podem deixá-la mais sensível, vulnerável e acessível
à ajuda. Desse modo a intervenção atinge níveis de eficiência elevados, o que torna
o período de gestação melhor vivido e auxilia na redução da ansiedade
(MALDONADO, 1984).
A ansiedade pode ser considerada como uma manifestação da resposta
mental do estado afetivo e emocional em que se tem sentimentos de perigo
iminente, medo ou ameaça, aliados a uma atitude de expectativa. Caracteriza-se por
inquietação, tensão ou apreensão, que provoca uma perturbação, podendo ser
profunda ou não (AJURIAGUERRA, 1983). A ansiedade na gestação é um
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componente emocional que pode acompanhar a mulher desde o momento que ela
recebe a notícia da gravidez até a hora do parto. Na Gestação Primigesta ela é
caracterizada por um estado de insatisfação, insegurança, incerteza e medo da
experiência desconhecida. Os níveis de ansiedade podem variar de mínimo, leve,
moderado e grave, de acordo com o escore obtido através do Inventário de
Ansiedade Beck (BAI). Quando esses escores estão elevados podem comprometer
o estado de saúde da gestante e do feto (BAPTISTA, 2006).
O relaxamento pode ser utilizado como forma de intervenção para baixar os
níveis da ansiedade gestacional. Podendo ser realizado em grupo, nesse caso de
gestantes, como tentativa de alívio do sentimento de mal-estar experimentado,
especialmente quando presas ao aspecto negativo dos sintomas que lhes perturbam
(GEISSMANN; BOUSINGEN, 1987).
A implementação de grupos de gestantes é fundamental na realização e
efetividade do processo de intervenção, pois permite uma abordagem integral e, ao
mesmo tempo eficaz, sendo específica à assistência no período gestacional. O
trabalho grupal pode ser utilizado como estratégia no processo para amenizar os
escores de ansiedade, pois a construção deste acontece a partir das interações
sociais de forma dinâmica e reflexiva, onde as gestantes poderão praticar a troca de
experiências e anseios vivenciados por elas. A técnica de trabalho com grupos
promove o fortalecimento das potencialidades individuais e grupais (REBERTE;
HOGA, 2005).
A partir do problema de pesquisa sobre interferência do relaxamento em
grupo no escore de ansiedade de gestantes primigestas de uma cidade do Planalto
Norte Catarinense, o presente estudo justificou-se pela relevância de se construir
conhecimento científico a respeito da interferência do relaxamento nos escores de
ansiedade da fase gestacional, mensurando se o relaxamento pode ou não interferir
nos escores da ansiedade. No campo social ela procurou nortear ações de cuidado
para com a fase da gestação no que se refere ao quadro de ansiedade, tanto a nível
de prevenção como de tratamento, considerando a importância do bem-estar
emocional da mulher neste período.
Desta forma, a pesquisa que deu origem a este artigo foi submetida ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado e aprovada com o
parecer consubstanciado Nº 2.775.382.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O presente artigo foi escrito a partir de uma pesquisa de natureza aplicada,
explicativa e exploratória, de análise qualitativa e quantitativa. As participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual
concordaram em participar da pesquisa.
A pesquisa teve como objetivo geral investigar se o relaxamento em grupo
interfere no escore de ansiedade de gestantes primigestas em uma cidade do
Planalto Norte Catarinense, tendo como objetivos específicos: Identificar escores de
ansiedade antes e após o relaxamento em grupo; comparar os escores de
ansiedade identificados e descrever se o relaxamento em grupo favorece no bemestar geral da gestante.
A amostra se constituiu de oito gestantes primigestas, com idade entre 18 e
37 anos, que estavam no segundo e terceiro trimestre gestacional e apresentaram
os maiores escores de ansiedade, segundo o Inventário de Ansiedade Beck (BAI),
selecionadas a partir do grupo de doze primigestas que frequentam uma Unidade
Sanitária do Planalto Norte Catarinense. A definição do número da amostra se deu
considerando a natureza aplicada da pesquisa, para melhor manejo e controle da
técnica de relaxamento em grupo.
Para a realização da pesquisa foi utilizado o Inventário de Ansiedade Beck
(BAI), a Técnica de Relaxamento “A Viagem”, a qual trata-se de um relaxamento de
visualização proposto por Junqueira (2006), e um questionário com perguntas
abertas e fechadas, elaborado pela acadêmica e professora orientadora.
Em razão do Inventário de Ansiedade Beck (BAI) avaliar os sintomas de
ansiedade da “última semana”, e dada a importância do escore que a gestante
apresentou no processo de seleção da amostra - devido comparativo que se fez
entre os escores apresentados antes e após relaxamento - foram tomados alguns
cuidados em relação ao tempo entre seleção da amostra, aplicações do relaxamento
e reaplicação do Inventário, com o intuito de manter a fidedignidade do teste e
amenizar variáveis intervenientes no processo. Portanto, a aplicação da pesquisa foi
realizada em três encontros com intervalo de 48 horas entre um e outro, para que se
preservasse a privacidade, a ética, a fidedignidade do teste e a eficácia do
relaxamento.
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Primeiro encontro: aplicação do Inventário de Ansiedade Beck (BAI) com a
finalidade de selecionar as oito primigestas com maiores escores de ansiedade,
seguido da aplicação da Técnica de Relaxamento “A Viagem”.
Segundo encontro: aplicação da Técnica de Relaxamento “A Viagem”.
Terceiro encontro: aplicação da Técnica de Relaxamento “A Viagem”, seguida
da reaplicação do Inventário de Ansiedade Beck (BAI) e do questionário com
perguntas abertas e fechadas.
Para análise de dados, se tratando do Inventário de Ansiedade Beck (BAI), os
escores foram calculados conforme manual de correção do teste, para dar-se então
o comparativo entre os resultados da primeira e da segunda aplicação do inventário,
ou seja, o comparativo entre o escore obtido na seleção da amostra e o escore
obtido na reaplicação do teste após encontros de relaxamento. Já com relação ao
questionário de perguntas abertas e fechadas, os dados quantitativos foram
analisados e comparados através de estatística simples; enquanto que os dados
qualitativos através de Categorização de Respostas, que segundo Russo (2008),
trata-se da classificação dos elementos presentes nos dados obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tabela 1 refere-se ao comparativo entre os escores e níveis de ansiedade
em um grupo de Gestantes Primigestas de uma cidade do Planalto Norte
Catarinense, anterior ao relaxamento e posterior ao relaxamento. A tabela apresenta
os dados quantitativos obtidos através do Inventário de Ansiedade de Beck, com a
finalidade de avaliar se houve variação nos escores e níveis de ansiedade,
relacionando os resultados.
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Tabela 1 – Comparativo entre os escores e níveis de ansiedade antes e após o relaxamento de
gestantes primigestas.
BAI – INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK
Anterior ao Relaxamento
Escore
Nível
33
Grave
Gestante 1
30
Moderado
Gestante 2
24
Moderado
Gestante 3
22
Moderado
Gestante 4
18
Leve
Gestante 5
18
Leve
Gestante 6
16
Leve
Gestante 7
14
Leve
Gestante 8
Fonte: Dados do estudo (2018).

Posterior ao Relaxamento
Escore
Nível
18
Leve
10
Mínimo
11
Leve
19
Leve
8
Mínimo
6
Mínimo
14
Leve
8
Mínimo

Conforme a tabela 1, pode-se observar que em sete dos oito casos há uma
solução significativa nos escores e níveis de ansiedade das Gestantes Primigestas.
O teste utilizado para o estudo, Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), avalia os
níveis e escores de ansiedade. Os escores podem variar entre 0 e 63, sendo 0 um
escore baixo (que não apresenta ansiedade) e 63 um escore máximo de ansiedade.
Os níveis podem variar entre mínimo, leve, moderado e grave. Sendo o nível mínimo
o mais baixo e o grave o nível mais alto de ansiedade. Observa-se o caso da
Gestante 1, que apresentou anterior ao relaxamento um nível grave de ansiedade, e
após o relaxamento passou para o nível leve, e consequentemente os escores
também baixaram, de 33 para 18, obtendo assim um resultado relevante. Todas as
demais gestantes também apresentaram redução nos escores de ansiedade após o
relaxamento.
Desde muito tempo há estudos que comprovam a eficácia do relaxamento
para aliviar a ansiedade. O primeiro médico a usar o relaxamento como exercício foi
Edmund Jacobson, em 1929, em pacientes com ansiedade e reação de estresse
generalizado. Seu método foi baseado em suas observações da prática clínica com
pacientes aparentemente tensos (STEIN; CUTLER, 2002). Jacobson percebeu
então que seus pacientes obtiveram uma melhora significativa nos aspectos
interligados entre estresse e ansiedade.
Anos depois, o cardiologista Benson (1993), aplicou a técnica de relaxamento
em Gestantes, com a finalidade de realizar um processo interventivo das demandas
levantadas por elas. Com isso, reduziu a ansiedade, tensão, nervosismo e
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depressão. Além disso, comprovou que a ansiedade diminui e o vínculo maternofetal aumenta em mulheres primigestas.
Com base nessas informações acredita-se que a gestação primigesta é a que
geralmente mais produz ansiedade. Pois, segundo Mestre (2000), o novo, o
desconhecido, é imprevisível, e isso apavora e provoca medo nas pessoas. Pelo fato
de não terem vivenciado uma gestação anterior as mulheres primigestas
desconhecem esse momento e ainda não tem suporte emocional para vivenciar
essa nova fase. Com isso o seu equilíbrio emocional é ameaçado, pois estas não
compreendem "direito" o que está acontecendo com elas (LANA, 2001), sendo
assim, passam por momentos onde tudo é novidade e isso pode desestabilizá-las
emocional e psicologicamente.
É possível perceber que a implementação de grupos de gestantes é
fundamental para garantir uma boa abordagem, e ao mesmo tempo específica à
assistência no período gestacional. Haja visto que os grupos possibilitam às
gestantes ressignificar a experiência social e exercitar o respeito a si próprias e ao
outro (SILVA, 2002). Em decorrência disso ressalta-se a eficácia da aplicação do
relaxamento em grupo. Desse modo, segundo Junqueira (2006), o relaxamento
pode ser aplicado em grupo, pois pode auxiliar no trabalho das intervenções, com o
intuito de atingir maior integração, liderança, criatividade, espontaneidade,
compreensão e autenticidade nas comunicações entre as gestantes.
A partir deste ponto serão apresentados os dados quantitativos e qualitativos
obtidos através do questionário utilizado no estudo. Segue a seguir a tabela 2, que
apresenta os dados referente ao tempo gestacional do grupo de Gestantes
pesquisadas.
Tabela 2 - Tempo gestacional das participantes do estudo.
TEMPO GESTACIONAL
Segundo Trimestre
1
Terceiro Trimestre
7
Fonte: Dados do estudo (2018).

OCORRÊNCIAS

Na tabela 2 é possível perceber o tempo gestacional das gestantes que
participaram do estudo de relaxamento em grupo para aliviar a ansiedade. É válido
ressaltar que todas as gestantes que participaram da pesquisa são primigestas, o
que mudou foi o tempo gestacional de cada uma. Sendo que, das oito gestantes
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pesquisadas, sete delas estavam no terceiro trimestre, e apenas uma delas estava
no segundo trimestre de gestação. Considerando que a amostra foi selecionada a
partir dos maiores escores de ansiedade, note que há um padrão com relação ao
tempo gestacional; apresentando maior ocorrência no terceiro trimestre. É válido
considerar que, por se aproximar do parto, a ansiedade desse período pode ser
mais significativa.
A gestação, portanto, compreende uma lenta evolução em nível de
transformações. Haja visto que o processo gestacional é construído ao longo dos
meses. No primeiro trimestre a gestante descobre a sua gravidez e começa a
apresentar os sintomas gestacionais, como; náusea, vômito, retenção de líquido,
aumento da barriga e mamas, maior labilidade emocional (BAPTISTA; FURQUIM,
2003). O segundo trimestre é considerado como o mais estável da gestação, pois já
pode sentir os movimentos fetais (MELO; LIMA, 2000), e o risco de aborto
espontâneo diminui, isso pode trazer maior segurança e estabilidade para a
gestante.
No terceiro e último trimestre gestacional a ansiedade tende a elevar-se, pois
há um aumento das contrações uterinas, onde pode ocorrer à descida do colostro,
dificuldades digestivas, pressão dos órgãos internos abdominais, baixo ventre,
cansaço mais frequente (BAPTISTA; FURQUIM, 2003), e até mesmo outras
complicações que podem variar de mulher para mulher.
Com relação ao parto e a dor, há evidências de que a ansiedade e o medo
em níveis moderados e graves podem aumentá-la significativamente ao longo do
processo de parturição, pois se a gestante encontra-se ansiosa, logo ficará mais
preocupada e poderá sentir mais dor. A presença ou o temor de sentir a dor podem
se juntar a uma série de sentimentos, sensações e pensamentos que são, ao
mesmo tempo, mobilizados pelo mal-estar, bem como a intranquilidade que também
pode aparecer nesse processo (RODRIGUES; SIQUEIRA, 2008).
A tabela 3 apresenta os dados do estudo no que diz respeito aos
desconfortos físicos sentidos pelas gestantes primigestas anterior à aplicação do
relaxamento e amenizados por ele; estando listados quatro desconfortos citados
pelas gestantes e as ocorrências de cada um.
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Tabela 3 - Desconforto físico amenizado ou não com o relaxamento das gestantes
SENTIA ALGUM DESCONFORTO FÍSICO QUE AMENIZOU COM O RELAXAMENTO?
Sim
4
Não
4
SE SIM, QUAL?
Dor de Cabeça
1
Dor nas Pernas
1
Intranquilidade
1
Sensação de Sufocação
1
Fonte: Dados do estudo (2018).

Através da tabela 3 percebe-se que quatro gestantes não apresentaram
desconforto físico anterior à aplicação do relaxamento. Porém, outras quatro
apresentaram, sim, desconforto físico antes do relaxamento, são eles: dor de
cabeça, dor nas pernas, intranquilidade e sensação de sufocação, e que esses
desconfortos foram amenizados com o relaxamento.
Segundo Maldonado (2002), o fato da gravidez constituir uma situação crítica,
implicando naturalmente em maior vulnerabilidade e desorganização de padrões
anteriores, apresentando inúmeras modificações hormonais, corporais, físicas,
podendo apresentar desconfortos e estados emocionais peculiares, justifica a
presença normal de um certo grau de ansiedade. No entanto, quando a
maternidade, por motivos vários, gera um grau de ansiedade mais intenso, há maior
probabilidade de se observarem complicações obstétricas durante a gravidez, no
parto e no puerpério.
Segundo Leahy (2006), também é possível observar que indivíduos que
passam por um momento de ansiedade alteram os pensamentos e o corpo; logo,
indivíduos com transtorno de ansiedade têm essas alterações mais elevadas. Pois,
segundo Bystritsky (2006), os indivíduos tendem a desenvolver mais pensamentos
que mantêm a ansiedade, e estes podem gerar desconfortos físicos e emocionais.
Portanto, o relaxamento surge como uma possibilidade de redução desses
desconfortos físicos apresentados na gestação, pois juntamente com a imagem
guiada (relaxamento de visualização), pode diminuir a percepção da dor (SYRALA et
al., 1995). Além da dor, o relaxamento pode reduzir as tensões, ansiedade, prover
energia, promover o sono, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial,
entre outras respostas (TITLEBAUM, 1988).
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Na tabela

4 são apresentados os dados obtidos sobreos desconfortos

emocionais sentidos pelas gestantes, bem como possível amenização desses
sintomas através do relaxamento em grupo.
Tabela 4 - Desconforto emocional amenizado ou não com o relaxamento.
SENTIA ALGUM DESCONFORTO EMOCIONAL QUE AMENIZOU COM O RELAXAMENTO?
Sim
5
Não
2
Não respondeu
1
SE SIM, QUAL?
Ansiedade
3
Estresse
1
Dificuldade de se desligar
1
Fonte: Dados do estudo (2018).

A tabela 4 apresenta os desconfortos emocionais vivenciados pelas
gestantes anterior ao relaxamento. Cinco gestantes responderam que estavam
sentindo algum desconforto emocional, dentre eles apareceu a ansiedade com maior
ênfase, totalizando três ocorrências, depois o estresse com uma ocorrência e por fim
a dificuldade de se desligar, aparecendo também em uma ocorrência. Além disso,
duas gestantes da amostra responderam que não estavam sentindo desconforto
emocional e uma não respondeu. Na maior parte das ocorrências houve uma
resolução do desconforto emocional a partir dos encontros de relaxamento.
Algumas mulheres podem vivenciar a gestação como uma fonte de felicidade,
satisfação e auto realização, outras, porém, podem vivenciar neste momento
alterações em sua saúde mental, como o desenvolvimento da ansiedade (YUKSEL,
2014). Contudo, a ansiedade é também entendida como sendo um componente
emocional que acompanha todo o período gestacional até o momento do parto, e é
caracterizada por um estado de insatisfação, intranquilidade, insegurança, incerteza
e medo da experiência desconhecida (TEDESCO; ZUGAYB; QUAYLE, 1997).
O transtorno de ansiedade é considerado um dos fatores de risco para o
desenvolvimento da gestação, uma vez que o seu desenvolvimento pode
comprometer o feto, estando associado a resultados neonatais negativos, como a
prematuridade, baixo peso ao nascer, escores inferiores de Apgar, déficit no
desenvolvimento fetal, além de efeitos duradouros sobre o desenvolvimento físico e
psicológico dos filhos, e a complicações obstétricas, como sangramento vaginal e
ameaça de abortamento. Assim como a depressão no pré-natal, a ansiedade neste
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período é um dos principais fatores de risco para a depressão pós-parto
(GIARDINELLI et al., 2012).
No entanto esses desconfortos emocionais podem, através do relaxamento,
serem evitados ou reduzidos, haja visto que pode controlar a homeostase do corpo;
diminuir à resposta do estresse e proporcionar recuperação rápida de estresse; pode
também reduzir a ansiedade e promover a despreocupação com estímulos
ambientais (DIMOTTO, 1984). Além disso, o relaxamento pode trazer o alívio do
sofrimento e melhora da qualidade de vida.
A tabela 5 demonstra as contribuições do relaxamento em grupo para as
gestantes primigestas.
Tabela 5 – Contribuições do relaxamento em grupo para o bem-estar.
ACHA QUE O RELAXAMENTO CONTRIBUIU DE ALGUMA FORMA PARA O SEU BEM-ESTAR?
Sim
8
Não
0
SE SIM, POR QUÊ?
Diminuiu a ansiedade e o estresse
2
Sentimento de tranquilidade
3
Gostaria de ter ficado mais
1
Ajudou a encontrar o ponto de equilíbrio
1
Para que eu e meu bebê possamos estar em um momento
1
de paz, de amor
Foi confortável
1
Fonte: Dados do estudo (2018)

Nota-se que todas as gestantes envolvidas na amostra responderam com
afirmativas à essa questão. De maneira positiva todas relataram que o relaxamento
contribuiu de alguma forma para o bem-estar das mesmas, corroborando um dado
bastante significativo, uma vez que todas as oito gestantes primigestas assinalaram
que “sim, houve contribuição do relaxamento para o bem-estar”. Dentre as
contribuições para o bem-estar dessas mulheres, foram listadas por elas seis
estados mentais e psicológicos, nos quais destacam-se a diminuição da ansiedade e
do estresse, apresentado em duas ocorrências, e o sentimento de tranquilidade, o
qual apresentou três ocorrências.
O relaxamento, segundo Payne (2002), é usualmente utilizado na referência a
momentos de alívio de tensão, em oposição a momentos de contração muscular. O
objetivo do método é a tranquilização interna e o autocontrole, visando a profilaxia
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do estresse, a absorção de golpes afetivos inesperados, melhoria dos rendimentos
físicos e cognitivos, e melhor disposição e resistência às fadigas física e intelectual.
Esta prática em si é capaz de gerar uma série de mudanças físicas e
psicológicas, incluindo problemas de estresse e ansiedade, promovendo uma
melhora na saúde mental (VANDENBERGHE; SOUSA, 2006). Segundo Neves
(2011), o relaxamento contribui para a redução do estímulo do ambiente, aumento
da concentração, redução da frequência cardíaca e arterial, redução muscular,
aumento da atenção e aumento da flexibilidade cognitiva. Contudo, é notório os
benefícios do relaxamento e as contribuições do mesmo, para a promoção do bemestar físico e mental.
O quadro 1 apresenta a opinião e os comentários das gestantes primigestas
que participaram dos três encontros de relaxamento em grupo, levando em
consideração as sensações obtidas por cada uma delas.
Quadro 1 - Relatos sobre a experiência de participar dos encontros de relaxamento em grupo.

COMENTE COMO FOI PARTICIPAR DOS ENCONTROS DE RELAXAMENTO
“Muito bom, sou muito ansiosa, quero levar esse relaxamento até o fim da minha
gravidez, tenho certeza que fará muito bem, tanto para mim quanto para o bebê”
(SIC) (Gestante 1)
“Foi bom, me senti bem; O bebê mexeu, foi relaxante” (SIC) (Gestante 2)
“Para mim foi muito importante, pois foi muito relaxante e me acalmou bastante
quanto a ansiedade que eu estava” (SIC) (Gestante 3)
“Gostei muito. Me trouxe bem-estar, tranquilidade e segurança” (SIC) (Gestante 4)
“Foi bem proveitoso e legal, experiência que todas as gestantes deveriam passar”
(SIC) (Gestante 5)
“Além de poder conversar com o bebê e sentir que ele está bem, pude também
buscar experiências com outras gestantes” (SIC) (Gestante 6)
“Foi tranquilo, confortável sentir os movimentos do bebê, me senti mais preparada
para o parto e menos ansiosa” (SIC) (Gestante 7)
“Foi ótimo!” (SIC) (Gestante 8)
Fonte: Dados do estudo (2018).

No quadro 1 pode-se observar os relatos das oito gestantes primigestas que
fizeram parte desse estudo. As respostas foram positivas e giraram em torno de
alívio da ansiedade, sensação de bem-estar e trocas de experiências, corroborando
o quão resolutivo pode ser o relaxamento para a redução da ansiedade e bem-estar
da gestante.
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Na gestação a mulher passa por profundas transformações, tanto no âmbito
corporal como no emocional, e estas estão intimamente relacionadas. A
implementação de grupos de gestantes é fundamental para garantir uma boa
abordagem, e ao mesmo tempo específica à assistência no período gestacional. O
desenvolvimento desses grupos objetiva o atendimento das necessidades
originárias das próprias gestantes. Com isso os grupos possibilitam às gestantes
ressignificar a experiência social e exercitar o respeito a si próprias e ao outro
(SILVA, 2002).
O mesmo autor, (SILVA, 2002), afirma que, além disso, o trabalho grupal
implementado de modo criativo e adequado proporciona uma atmosfera de
aceitação e ânimo para discussão e reflexão sobre novas atitudes perante as
questões apresentadas.
Junqueira (2006), também afirma que a formação de grupos pode ser
utilizada para o trabalho das intervenções, com o intuito de atingir maior integração,
criatividade, espontaneidade e compreensão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestação é um momento significativo para a mulher, pois compreende a
concepção física e mental de uma nova vida. Sendo assim, o bem-estar materno
pode ter grande influência sobre o bem-estar do feto. Quando a gestação vem
acompanhada de interferências psicológicas, como a ansiedade, pode trazer um
parto mais doloroso e comprometer essa fase, que deveria ser vivida como algo
agradável e sublime.
A ansiedade é vivenciada de formas e níveis diferentes por cada sujeito. A
primeira gestação pode vir acarretada com maior ansiedade e expectativa, pois tudo
é novo e desconhecido para elas. Haja visto que a ansiedade primigesta gira em
torno da função materna, de boas ou más experiências vividas, do novo papel que a
mulher assume quando se torna mãe, o qual vai além do estabelecimento de um
vínculo afetivo com o bebê, pois esta se torna provedora de uma nova vida que
dependerá dela por muitos anos, trata-se também de outros contextos, que são
distintos na vida de cada mulher.
129
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

As participantes do estudo eram mulheres com idade entre 18 e 37 anos, que
contemplavam a primeira gestação e apresentavam ansiedade em diferentes níveis
e escores. Algumas delas, anterior à aplicação da pesquisa, apresentaram dores de
cabeça, dores nas pernas, intranquilidade e sensação de sufocação, bem como, a
dificuldade de se desligar devido à ansiedade e ao estresse.
Em razão de todos esses desconfortos gestacionais, buscou-se apresentar
uma prática que trouxesse harmonia, bem-estar e tranquilidade para as gestantes,
vistas como “mães de primeira viagem”. Esse artigo visou amenizar a ansiedade
gestacional através do relaxamento em grupo, como proposta de intervenção
terapêutica, a fim de gerar reduz em escores de ansiedade, bem-estar à gestante e
consequentemente maior contato entre mãe e bebê.
Acredita-se que especialmente por tratar-se de grupo, há um suporte
emocional mais efetivo, pois envolve um espaço privilegiado para que a gestante se
sinta estimulada a resgatar sua autoestima, ressignificar seus objetivos e trocar
experiências.
Considerando os dados discutidos, foi possível perceber que a gestação
primigesta gera ansiedade em diferentes níveis e escores, podendo impactar a fase
experienciada. Em contrapartida, o relaxamento em grupo, quando bem realizado,
pode diminuir os níveis e escores de ansiedade das gestantes primigestas,
proporcionando a elas sensações de bem-estar, sentimento de tranquilidade,
segurança, maior interação com o feto e equilíbrio emocional e psicológico.
Diante disso conclui-se que o relaxamento pode apresentar boa resolução na
redução da ansiedade, apresentando-se eficaz durante a gestação, tanto a nível de
prevenção como de tratamento, considerando a importância do bem-estar emocional
da mulher neste período.
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EXIGÊNCIAS SOCIAIS ACERCA DO SUCESSO PROFISSIONAL:
CONSEQUÊNCIAS EMOCIONAIS EM ADOLESCENTES42
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RESUMO
A adolescência é um período único, significante na vida de qualquer pessoa, uma
etapa onde o adolescente vivencia desequilíbrios e instabilidades extremas. Além
das mudanças corporais, mudanças psicológicas acontecem os levando a uma nova
relação consigo e com o mundo (ABERASTURY, 1992). É momento também de
ocupar um espaço na sociedade, que pode ser conquistado através do trabalho. No
entanto, para se inserir nesse meio o jovem pode enfrentar diversos obstáculos
(SANTOS, 2018). O objetivo deste estudo foi identificar se há consequências
emocionais em adolescentes frente às exigências sociais acerca do sucesso
profissional. Tratou-se de uma pesquisa de natureza básica, do ponto de vista de
seus objetivos referiu-se a uma pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos
técnicos tratou-se de uma pesquisa de levantamento, com abordagem qualitativa e
quantitativa. Utilizou-se um questionário constituído por questões abertas, fechadas
e de múltipla escolha. Participaram da pesquisa 22 alunos do terceiro ano do ensino
médio. A aplicação da pesquisa ocorreu nas dependências da Escola de Educação
Básica selecionada para o estudo, através de aplicação coletiva, em data
previamente combinada. Para a análise de dados foi utilizada a estatística descritiva
e a categorização de respostas, seguida de discussão teórica. Com a coleta de
dados pôde-se verificar que embora a exigência social exista, a prevalência dos
dados demonstra que determinadas exigências sociais não impactam na busca pelo
sucesso profissional, mesmo que os adolescentes experimentem alterações
emocionais na busca pela inserção no mercado de trabalho. Contudo, mesmo frente
a determinadas dificuldades, os adolescentes conseguem elaborar estratégias de
enfrentamento saudáveis.
Palavras-Chave: Exigências Sociais. Sucesso Profissional. Adolescentes.
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ABSTRACT
Adolescence a distinctive period, meaningful in anybody´s life, a step where the
adolescent lives through extreme unbalances and instabilities. Besides the physical
changes, psychological changes also happen, making them have a new relationship
with themselves and with the world (ABERASTURY, 1992). It´s also the moment to
occupy a space in society, which can be accomplished through work. However, to
introduce themselves in this environment, they can face many obstacles
(SANTOS,2018). The objective of this study was identifying if there are emotional
consequences in adolescents compared to the social demands concerning the
professional success. It was a research of basic nature, and about its objectives it
was a descriptive research, as for the technical procedures it was a survey, with
qualitative and quantitative approaches. A questionnaire with open, closed and
multiple choice questions was used. 22 students from the third year of high school
participated in the survey. The application of the survey occurred in the
dependencies of the Basic Education School selected for the study, through
collective approach, in a previously selected date. For the data analysis it was used
descriptive statistics and the categorization of the answers followed by theoretical
discussion. Through the data gathering it was possible to verify that, although the
social demand is there, the prevalence of the data shows that certain social demands
do not impact the seeking of professional success, even if the adolescents go
through emotional alterations in the search of placing themselves in the workforce.
Nevertheless, even facing certain difficulties, adolescents are able to elaborate
healthy facing strategies.
Keywords: Social Demands. Professional Success. Adolescents.
INTRODUÇÃO
O trabalho desempenha papel fundamental na vida das pessoas, além de ser
fator de sobrevivência, proporciona momentos de transformação e independência
(SANTOS, 2018). Através dele se oportuniza suporte financeiro, interação social,
construção da identidade, vivência de novos desafios e a busca por um propósito de
vida. Os propósitos são importantes à existência humana, contribuem para a
formação de percepções e sentimentos positivos em dedicar-se por algo. De outra
perspectiva, o trabalho pode ser compreendido como sofrimento, tortura e alienação
econômica (SILVA; TOLFO, 2012).
Sob uma perspectiva capitalista tradicional o trabalho está associado ao
sucesso. Anteriormente os empregados esperavam alcançar o sucesso através da
ascensão na carreira. No cenário atual tornou-se mais complexo devido a
necessidade

de

qualificação

profissional

e

desenvolvimento

contínuo

de
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competências (TOLFO, 2002). O sucesso, por ser de caráter subjetivo, varia de
acordo com a percepção de cada um sobre a situação, pode englobar aspectos
como remuneração, promoções, satisfação, dentre outros critérios (OLIVEIRA;
DETOMINI; MELO, 2013).
Diante das significativas exigências de sucesso, o jovem em especial tem
encontrado muitos obstáculos em sua inserção e permanência no trabalho, como a
falta de experiência, falta de qualificação na área que deseja atuar, questões
relativas a aparência física, cor de pele, tipo de cabelo, estrutura corporal e a própria
competitividade crescente entre os candidatos. Nesses casos as competências e
habilidades que se destacam são as técnicas e sociais, como flexibilidade,
adaptabilidade,

comunicação,

dentre

outras

características

requisitadas

na

atualidade (SOBROSA et al., 2015).
Como a fase da adolescência é marcada por conflitos, tudo acontece com
muita intensidade. A busca incessante pela identidade e pelo adulto que deseja se
tornar pode ser angustiante. O adolescente sente que deve planejar sua vida para
conquistar seu lugar no mundo, reivindicar seus ideais e nessa busca existe o risco
de escolher um caminho mais fácil ou até mesmo optar por uma identidade negativa,
já que é preferível ser alguém indesejável, criminoso do que não ser nada (KNOBEL,
1992).
Portanto, o trabalho traz para o adolescente a possibilidade da conquista de
um espaço na sociedade de contribuição, valor e até mesmo sentimento de
utilidade. É um rito de passagem para a vida adulta. No entanto, é uma de suas
principais angústias também, devido a várias questões que enfrenta (SANTOS,
2018).
O estudo visou identificar se há consequências emocionais em adolescentes
frente às exigências sociais acerca do sucesso profissional. Desta forma, os
resultados dessa pesquisa poderão ser úteis não somente a comunidade científica,
na construção de novos saberes, mas também a nível social, devido as condições
que envolvem a conquista do sucesso profissional e como essa busca tem
impactado a adolescência. Tendo isso em vista, é fundamental conhecer a realidade
atual dos jovens em relação a profissão, auxiliando, através de produção de
pesquisa científica, o público em questão, possibilitando acesso a resultados e
informações a respeito desse tema.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa que deu origem a este artigo foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado campus Mafra, com o
parecer consubstanciado nº 3.429.959.
O presente artigo foi escrito a partir de uma pesquisa de natureza básica, que
do ponto de vista de seus objetivos referiu-se a uma pesquisa descritiva. Referente
aos procedimentos técnicos tratou-se de uma pesquisa de levantamento e quanto à
abordagem do problema configurou-se como uma pesquisa de análise qualitativa e
quantitativa.
A técnica para coleta de dados se deu através de aplicação de um
questionário constituído por questões abertas, fechadas e de múltipla escolha,
elaborado pelas autoras para atender os objetivos dessa pesquisa. Participaram 22
alunos de duas turmas do terceiro ano do ensino médio de uma Escola de Educação
Básica da cidade de Mafra/SC, configurando-se como tipo de amostragem
probabilística aleatória simples.
Os critérios de inclusão para a pesquisa constituíram-se dos seguintes itens:
frequentar o terceiro ano do ensino médio da referida Escola de Educação Básica;
ter idade entre 15 e 17 anos; apresentar interesse em participar da pesquisa e os
responsáveis assinarem o Termo de Assentimento concordando que o menor
participasse do estudo. A coleta de dados ocorreu nas dependências da Escola de
Educação Básica selecionada para o estudo, através de aplicação coletiva, em data
previamente combinada.
O procedimento para análise de dados quantitativos se deu através de
estatística descritiva, resultando na construção de tabelas e gráficos; já os dados
qualitativos foram analisados por meio da categorização de respostas, seguidos de
discussão teórica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os

participantes

que

responderam

ao

questionário

desta

pesquisa

apresentaram prevalência entre 16 e 17 anos. Sendo que os adolescentes com faixa
etária de 17 anos obtiveram maior predominância, atingindo 86% se comparados
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com os adolescentes de 16 anos, que corresponderam a uma porcentagem de 14%
dos participantes. Ainda, vale ressaltar que dentro do grupo pesquisado, o sexo
feminino foi mais frequente (68%), enquanto que o sexo masculino representou 32%
do estudo.
Gráfico 1 – Trabalha ou já foi em busca de algum emprego?

23%

77%

Não

Sim

Fonte: Dados do estudo (2019).

Dos entrevistados, 77% dos adolescentes participantes estão inseridos no
ambiente de trabalho ou já foram em busca de uma oportunidade no mercado de
trabalho. Enquanto que 23% destes não trabalham e também não foram à procura
de um emprego.
A procura por um emprego pode ser entendida como a decisão sobre o que
se deseja fazer em termos profissionais e enquanto o que almeja ser futuramente.
Esse processo ocorre por meio de um conjunto de escolhas que o indivíduo faz
durante sua vida, levando em consideração características pessoais, questões
socioeconômicas e a própria realidade da empregabilidade, através da busca pelo
equilíbrio entre o que se ambiciona e as possibilidades existentes no contexto que
estão inseridos (SOBROSA et al., 2015).
No Brasil existe uma cultura de valorização do trabalho precoce em alguns
contextos, com a finalidade de prevenir que as tomadas de decisões dos jovens não
sejam danosas, não desviem das normas sociais, tão pouco direcionem as suas
ações para a criminalidade, por exemplo. Assim sendo, o trabalho na adolescência é
uma realidade cada vez mais presente, principalmente nas camadas sociais menos
privilegiadas (FRENZEL; BARDAGI, 2014).
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A tabela 1 que apresenta as possíveis alterações emocionais sentidas pelos
adolescentes na busca do primeiro emprego, bem como na inserção ao mercado de
trabalho ou em permanecer nele.
Tabela 1 – Há alterações nas emoções/sentimentos devido busca pelo primeiro emprego, inserção ao
mercado de trabalho ou em permanecer nele?
RESPOSTA
OCORRÊNCIAS
Ansiedade
15
Insegurança
11
Angústia
5
Medo
5
Tranquilidade
4
Nenhuma
3
Alegria
2
Segurança
2
Fonte: Dados do estudo (2019).

Conforme a tabela 1, pode-se observar que dentre as alterações emocionais
mais vivenciadas pelos adolescentes no assunto tratado acima, se encontram a
ansiedade, representada por quinze ocorrências, e a insegurança, descrita em onze
ocasiões. Ainda, outras alterações são sentidas como a angústia e o medo cinco
vezes citados. Por outro lado, outras ocorrências ainda que com menor
predominância são observadas, relacionadas a tranquilidade, alegria, segurança ou
até mesmo o relato de não haver nenhuma alteração.
Embora o adolescente sinta que deva planejar sua vida para conquistar seu
lugar no mundo, reivindicar seus ideais, vive em extremas instabilidades e
contradições. A busca incessante pela identidade, pelo adulto que quer se tornar é
angustiante, caracterizando assim uma fase difícil e dolorosa (KNOBEL, 1992).
Possivelmente essa complexa realidade de incertezas provoque nos jovens
conflitos em relação à escolha de suas futuras profissões e na inserção ao mundo
do trabalho. Além disso, esse grupo frequentemente demanda inserção imediata nas
atividades laborais, provocando ainda mais ansiedade, necessitando de auxílio no
planejamento de seus projetos profissionais (SOBROSA et al., 2015). No entanto, o
trabalho não deve ser visto apenas como prejudicial, mas como potencializador de
aprendizagens e competências (FRENZEL; BARDAGI, 2014).
A tabela 2 demonstra se o meio social seria um agente que pressiona em
alcançar o sucesso profissional sob a perspectiva dos adolescentes.
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Tabela 2 – Se sente pressionado pelo meio social em obter sucesso na profissão?
RESPOSTA
OCORRÊNCIAS
Não
14
Sim
8
SE SIM, COMO?
OCORRÊNCIAS
Pela sociedade
4
Pela família
2
Melhor emprego como significado de felicidade
1
Pela mídia
1
Perfeição
1
Pressão psicológica
1
Exigência de iniciar faculdade com 18 anos
1
Fonte: Dados do estudo (2019)

Nota-se que 14 adolescentes não se sentem pressionados em atingir o
sucesso na profissão pelo meio social. Já oito dos indivíduos relatam que sim,
sentem-se pressionados por este meio. Dentre as formas de como se sentem
pressionados, foram listados com maior frequência a cobrança da sociedade por
sucesso, em seguida relataram a família como um círculo que espera que o
adolescente tenha sucesso na profissão escolhida; e com menores ocorrências
aparecem a pressão social, através do significado do melhor emprego atrelado à
felicidade, a mídia como influenciadora, a pressão psicológica sentida, exigências de
perfeição e de se começar uma faculdade com 18 anos.
Desde pequenos somos estimulados a pensarmos em projetos para a vida
adulta. Um exemplo claro é a famosa pergunta: O que você vai ser quando crescer?
Enquanto criança, as respostas podem ser das mais variadas e fantasiosas
possíveis. Conforme o indivíduo vai atingindo a adolescência essa tolerância por
parte dos adultos tende a diminuir, pois espera-se que este comece a pensar
seriamente no espaço que desejará ocupar na família e na sociedade (SOUZA et al.,
2007).
A escolha ou elaboração de um projeto de vida não acontece no vazio, mas
no contexto de uma situação social, econômica e política, sofrendo influências
dessas diversas dimensões. Entretanto, a escolha não é puramente individual, visto
que o sujeito que escolhe está inserido em um contexto, é formado no seio familiar e
social (ALMEIDA; MAGALHAES, 2011).
Apesar disso, o padrão de funcionamento do indivíduo é que determinará se
irá se sentir pressionado ou não frente a determinadas situações ou escolhas. O
padrão de funcionamento de acordo com Rosset (2008), é uma forma repetitiva que
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o indivíduo usa para responder e reagir às situações relacionais da vida. A qualidade
com que se escolhe depende do nível de consciência acerca das escolhas que faz e
das responsabilidades envolvidas.
A tabela 3 relata sobre a auto cobrança que pode ou não ser experimentada
por adolescentes em relação a escolha de uma profissão que possibilite sucesso.
Tabela 3 – Há auto cobrança em escolher uma profissão que proporcione sucesso?
RESPOSTA
OCORRÊNCIAS
Não
12
Sim
9
Não respondeu
1
SE SIM, POR QUÊ?
OCORRÊNCIAS
Querer ter sucesso profissional
3
Profissão que goste e proporcione sucesso
1
Profissão boa financeiramente
1
Escolha errada
1
Por não estar muito fácil um emprego
1
Por estar no 3º ano
1
Fonte: Dados do estudo (2019).

Com base nas informações descritas, doze dos adolescentes não se cobram
em escolher uma profissão de sucesso, já outros nove participantes cobram sim uma
escolha que leve ao sucesso profissional. Dentre a razão mais citada está o querer
ter sucesso citado por três indivíduos. Em menor ocorrência estão as outras razões
relatadas: possibilidade de atuar em uma profissão que goste e proporcione
sucesso, que gere bons resultados financeiramente, por estar no último ano do
ensino médio e para não escolher errado devido à dificuldade em adquirir um
emprego.
A alta competitividade, a busca incessante por qualificação e desenvolvimento
de competências, fez com que o trabalhador fosse o principal responsável pela
própria qualificação. Significando que é dever do profissional que deseja se inserir
nesse meio ou em permanecer nele, atualizar seus conhecimentos e habilidades
constantemente (MURAD, 2017).
O processo de escolha profissional no adolescente é um manejo de diversas
variáveis sociais, educacionais, políticas e psicológicas. No que se refere aos fatores
psicológicos se encontram o interesse, as habilidades, traços da personalidade,
valores, expectativas em relação ao futuro e a maturidade para escolher. A
intensidade com que acontecem esses processos na adolescência os obriga a
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reestruturações constantes. Portanto, um indivíduo pode ou não se cobrar por uma
profissão de sucesso, a depender do perfil cultural em que está inserido e do próprio
padrão de funcionamento mediante uma situação (BORDAO-ALVES; MELO-SILVA,
2008).
Mas afinal, o que significa ter sucesso profissional? De acordo com Oliveira,
Detomini e Melo (2013), ter sucesso na profissão é de caráter subjetivo, varia de
acordo com a percepção que cada um tem sobre a situação, pode englobar
aspectos como remuneração, promoções, satisfação com a situação profissional
atual e reconhecimento. Ou seja, não é uma verdade estática, pois sofre também
influências culturais, da fase de desenvolvimento da carreira e dos níveis
socioeconômicos dos indivíduos.
Na tabela 4 consta as informaçõesque se referem a existência ou não de
cobrança na escolha de uma profissão que leve ao sucesso por parte dos
professores para com os adolescentes.
Tabela 4 – Os professores cobram a escolha de uma profissão que leve ao sucesso profissional?
RESPOSTA
OCORRÊNCIAS
Não
20
Sim
2
SE SIM, POR QUÊ?
OCORRÊNCIAS
Através de aconselhamento
1
Orientando a escolher algo que lucre
1
Fonte: Dados do estudo (2019).

De acordo com as informações apresentadas pode-se notar que 20 indivíduos
não consideram que os professores cobram a escolha por uma profissão que leve
ao sucesso. Dois indivíduos discordam dessa afirmativa, informando que os
professores cobram através de aconselhamento e orientações.
Nesse sentido, pode-se perceber que uma relação entre professor e aluno
onde exista o apoio, a empatia traz resultados satisfatórios para estes. O professor
passa a ser visto enquanto um mentor e não como um “exigente” pelo sucesso
profissional, entendendo a realidade, apoiando, orientando. O compromisso e
responsabilidade desse profissional acabam por voltar-se para o sucesso do
processo de aprendizagem, não necessariamente ao desempenho profissional. O
que pode até ser cobrado pelo professor nas entrelinhas, sem que o adolescente se
sinta pressionado (VENTURA et al., 2011).
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A tabela 5 revela se há cobrança na escolha de uma profissão que se tenha
sucesso pela família dos adolescentes.
Tabela 5 – No círculo familiar, alguém exige que se tenha sucesso na profissão escolhida?
RESPOSTA
OCORRÊNCIAS
Não
11
Sim
11
SE SIM, POR QUÊ?
OCORRÊNCIAS
Incentivando
2
Exigindo esforço
1
Apoiando
1
Conversando
1
Exigindo ganhar bem
1
Cobrando estudo
1
Cobrando emprego
1
Sucesso nem sempre ligado a questões financeiras
1
Incentivando a ser o melhor que puder
1
Não deixando desistir
1
Não soube responder
1
Fonte: Dados do estudo (2019).

A partir dos dados obtidos, percebe-se que 11 adolescentes não possuem
nenhum membro familiar que exija sucesso na profissão. Porém, outros 11,
descrevem que sim, alguém no círculo familiar exige que se tenha sucesso
profissional. Isso acontece por razões diversas, como por meio de incentivos,
exigindo esforço, apoiando, conversando e exigindo que se ganhe bem. Já em
outras respostas o sucesso é visto de outras formas, nem sempre ligado a questões
financeiras, outros ainda se sentem pressionados através da cobrança pelo estudo e
emprego, a ser o melhor que pode ser e a família não os deixando desistir.
O desenvolvimento na profissão de uma pessoa pode ser influenciado por
diversos fatores, dentre eles a família. Pois mesmo antes de nascermos, muitas
expectativas, desejos e fantasias em relação à nós já estão sendo formadas pelos
familiares. Essas expectativas podem afetar diretamente na capacidade de o
indivíduo escolher ou não uma profissão (MOTA; CARVALHO; TANURE, 2017).
Entretanto, em meio a essas confusões e dificuldades, a família tem um papel
fundamental, que proporcionando acolhimento auxilia o jovem a vivenciar de
maneira mais satisfatória esse momento. Facilita a construção de valores, crenças
sobre si e o mundo, bem como proporcionando apoio em aspectos relacionados ao
trabalho (SOBROSA et al., 2015).
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A influência dos genitores exerce significativo alcance no processo de
exploração, de escolha profissional em especial nos estudantes do ensino médio.
Isso se dá por ações objetivas e subjetivas. A formação educacional, apoio
financeiro por exemplo, estão situados em ações objetivas, já a aprovação,
reprovação das escolhas feitas, cobranças ou apoio encontram-se na esfera
subjetiva iniciando ainda na infância dos filhos (SOBROSA et al., 2015).
Na tabela 6 está descrito informações referente a percepção dos
adolescentes

sobre

colegas

disputarem

ou

ambicionarem

profissões

que

proporcionem sucesso.
Tabela 6 – Os colegas de escola disputam ou anseiam por profissões de sucesso?
RESPOSTA
OCORRÊNCIAS
Não
12
Sim
10
SE SIM, POR QUÊ?
OCORRÊNCIAS
Não responderam
5
Estudando
2
Não soube explicar
1
Pesquisando
1
Disputando notas escolares melhores
1
Buscando profissões com dinheiro fácil e rápido
1
Dizendo que tem condições para uma boa carreira
1
Fonte: Dados do estudo (2019).

Conforme os dados levantados, pode-se notar que 12 dos indivíduos
percebem que os colegas anseiam por profissões de sucesso através do estudo,
pesquisas, disputa por notas melhores, busca por profissões que proporcionem
dinheiro fácil e rápido, até mesmo dizendo que tem condições para desenvolver uma
boa carreira. No entanto, outros dez indivíduos discordam, dizendo que os colegas
não disputam por profissões de sucesso.
As competições ou disputas estão enraizados nas origens da humanidade,
cercados por um mundo de sonhos e desilusões, vitórias e derrotas, alegrias e
tristezas. Esse sentimento de competitividade pode ser positivo para a sociedade,
desde que nos impulsionem a novas conquistas, superando os nossos próprios
limites, não apenas voltado a ganhar do outro (SILVA, 2012).
Deste modo, é importante cultivar conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para resolver possíveis conflitos de forma pacífica. Saber ganhar e
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saber perder da mesma forma, priorizando sempre o bem-estar (DISKIN; ROIZMAN,
2002).
O

quadro1

abordará

estratégias

de

enfrentamento

utilizadas

pelos

adolescentes frente as possíveis exigências de sucesso profissional impostas pela
sociedade. Sobre atitudes, decisões que tomam, se fazem algum tipo de
planejamento e de que forma colocam em prática.
Quadro 1 – Como enfrenta as exigências sociais a respeito do sucesso profissional
“Procuro ficar calma e escolher o que é melhor para mim, não adianta ter um bom emprego se você
não se sente bem. Procuro relaxar, fazer as coisas certas e alcançar o sucesso desejado”
(Adolescente 1)
“Simplesmente vou fazendo o que eu acho que vai me ajudar no futuro e a sociedade que se dane”
(Adolescente 2)
“Há muito tempo já escolhi minha profissão, por meio da mídia pesquisei sobre e gostei, já planejei
tudo, tudo está dando certo, sem pressão nenhuma no momento” (Adolescente 3)
“Tento ver mais pelo meu lado da felicidade fazer algo que eu realmente goste, não pelo dinheiro, e
nem pelo sucesso” (Adolescente 4)
“No momento não estou enfrentando, estou vivendo o “agora”, porém ao mesmo tempo tenho receio
do futuro” (Adolescente 5)
“Sou uma pessoa centrada, prefiro não escutar muito os outros e fazer o que eu desejo. Só eu sei as
barreiras que vou enfrentar e vou ter que passar por isso sozinha e irei batalhar para concluir com
sucesso” (Adolescente 6)
“Não interessa muito pra mim, os outros podem fazer o que quiser mas eu continuo com o mesmo
conceito” (Adolescente 7)
“Eu fico muito ansiosa e com medo, porém consigo me controlar e seguir com os meus sonhos”
(Adolescente 8)
“Tento me manter segura, não ter tanta insegurança me mantendo segura! ” (Adolescente 9)
“Todos esperam o melhor de você, mas eu fico tranquila em relação ao sucesso profissional, pois
acredito que conseguirei alcançar meus objetivos” (Adolescente 10)
“Cobrando, primeiramente. A sociedade, as pessoas a minha volta cobram muito esforço e sucesso
de mim, tirar boas notas, fazer o Enem, passar de série. Coisas que eu sei que preciso conseguir,
mas muitas vezes é difícil, sinto a insegurança e o desespero, confio no meu potencial, confio em
mim mas muitas vezes é difícil e sufocante aguentar o que a sociedade me pede” (Adolescente 11)
“Bom hoje em dia para arrumar um emprego ta bem complicado, porque o desemprego é muito
grande, mas mesmo assim as pessoas não desistem e continuam a procura de um emprego”
(Adolescente 12)
“Eu enfrento isso desenhando, costumo pensar sobre o futuro profissional desenhando” (Adolescente
13)
“Eu já tenho um emprego, mas mesmo assim ainda tem uma certa pressão porque as vezes o meu
emprego não agrada, não é do gosto de outras pessoas, mas não influencia, você deveria fazer
aquilo que gosta. Mas o dinheiro que recebo pago as contas e quando possível eu guardo. E acho
que sempre podemos melhorar no nosso ramo. Independentemente das “exigências” acreditar que
devemos seguir o coração” (Adolescente 14)
“Com tranquilidade, sei que vou ter sucesso” (Adolescente 15)
“Tenho pensamento próprio, procuro o que me faz feliz, sem me importar com o que a sociedade
impõe” (Adolescente 16)
“Eu estudo, tento me melhorar, preparar o psicológico” (Adolescente 17)
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“As decisões que eu tomo são baseadas em como eu vou me sentir depois , o que vai ser bom para
mim, o que eu gosto, claro que todo mundo pensa no sucesso, mas, deveriam pensar também se é
isso que você quer, gosta, etc.” (Adolescente 18)
“Enfrento com estudo e conhecimento obtido através das minhas pesquisas sobre o meu futuro
desempenho na área da tecnologia (emprego)” (Adolescente 19)
Fonte: Dados do estudo (2019).

É possível observar no quadro 1 os relatos dos dezenove adolescentes que
responderam a esta questão do estudo, sendo que outros três indivíduos não
responderam. Embora possa ser observado de algum modo a insegurança,
ansiedade, medo e receio presentes, de forma positiva os adolescentes buscam
estratégias para driblar ou enfrentar as demandas da sociedade acerca do sucesso
profissional.
Diante desse mundo desconhecido, cheio de expectativas, existe o risco
desses jovens direcionarem suas energias para atividades nocivas à sociedade,
como práticas violentas, preconceituosas, de criminalidade, uso de drogas, entre
outras (RAZA; CANTUARIA, 2013).
O acolhimento familiar auxilia o jovem a vivenciar de maneira mais satisfatória
esse momento. Bem como o próprio enfrentamento positivo do adolescente diante
dos empecilhos presentes na inserção ao mercado de trabalho e das exigências
impostas pela sociedade, buscando aprimorar-se em cursos, ampliando a bagagem
de conhecimento, reconhecendo isso como um diferencial em seu processo de
formação e sucesso profissional (SOBROSA et al., 2015).
De acordo com Fromm (1977), mediante uma sociedade capitalista e de
consumo, é fundamental criar estratégias de enfrentamento onde se priorize o “ser”
em relação ao “ter”. Ou seja, que se alcance a valorização do ser através da busca
pela felicidade, bem-estar, gerando mais qualidade de vida e não focando
exclusivamente na obtenção de bens materiais. O autor aponta cautela diante dessa
possível busca desenfreada por sucesso e/ou poder, a qual caracteriza como prática
que adoece e afasta o indivíduo da sua natureza.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adolescência é uma das fases dos ciclos vitais em que o indivíduo passa
por grandes mudanças em seu desenvolvimento. É caracterizado pela busca do
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adulto que deseja ser, de ingressar no trabalho, estudar, adquirir responsabilidades.
Ou seja, é um período em que o jovem se depara com uma série de escolhas que
definirão o seu futuro, inclusive o profissional.
A busca pela inserção no mercado de trabalho - ou em permanecer nele,
desencadeia alterações emocionais nesse público, dentre as que apresentaram
maiores índices se encontram ansiedade, insegurança, angústia e medo, o que se
torna compreensível devido a própria fase da adolescência ser também marcada por
incertezas e conflitos. No entanto, em menor ocorrência alguns jovens relatam não
sentir nenhuma alteração emocional, outros ainda experimentam tranquilidade,
alegria e segurança frente a esse tema.
Nossa sociedade experimenta profundas e importantes transformações,
inclusive na esfera do trabalho, que apresenta-se cada vez mais exigente, buscando
indivíduos que contemplem uma série de pré-requisitos; embora em muitas
circunstâncias haja dificuldade para encontrar pessoal que supra essa demanda,
especialmente se tratando dos mais jovens, essas exigências parecem não existir ou
não são percebidas por vários dos adolescentes participantes deste estudo, visto
que o meio social não obteve relevância enquanto exigência sobre os mesmos,
assim como a auto cobrança não se mostrou acentuada nesse grupo, podendo até
ser entendido como uma estratégia de enfrentamento.
Entretanto, quando se refere aos colegas em sala de aula e como os
adolescentes os percebem, 55% dos participantes descrevem que os pares de
algum modo disputam por carreiras que proporcionem sucesso. Através da
competição por notas melhores, na busca por profissões que proporcionem dinheiro
fácil, rápido e na verbalização de que possuem boas condições em obter uma
carreira de sucesso. Ainda assim, outros 45% discordam dessa realidade, não
percebendo os colegas como potenciais competidores.
Em seguida, o grupo familiar se destaca dentre os principais fatores que
exigem o alcance do sucesso profissional. Um alerta de como a família exerce
grande influência, frisando a importância de saber usá-la em prol do crescimento e
desenvolvimento saudável de seus membros. Pois, olhando sob essa perspectiva, o
círculo familiar é apontado como um dos principais elementos que podem tanto
auxiliar, quanto dificultar as escolhas dos adolescentes.
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Mesmo frente a uma sociedade com possíveis exigências, é notório uma
espécie de estabilidade e estratégias de enfrentamento positivas utilizadas pelos
adolescentes, sem interferências significativas. De maneira satisfatória, esse
momento pode ser vivenciado com base na tríade adolescente-escola-família. A
junção da família com a escola (aqui retratada pelos professores) é essencial, haja
visto a influência que exercem sobre os mesmos. Os professores foram identificados
como figuras que não pressionam, adquirindo um papel de orientador, o que talvez
resultou nos adolescentes não se sentirem expressivamente pressionados.
E claro, no centro disso está o reconhecimento do próprio adolescente em
relação a essas influências, podendo o auxiliar na elaboração de escolhas
assertivas, adequando aos próprios desejos, de acordo com o seu padrão de
funcionamento e nível de maturidade. Por fim, outros questionamentos podem surgir
a partir dos resultados já obtidos, sugerindo-se novas pesquisas científicas a
respeito, especialmente no que se refere a amostra pesquisada, considerando que
este estudo investigou somente alunos da rede pública de ensino, entre 16 e 17
anos, com maior predominância do sexo feminino, onde 77% destes já se encontram
inseridos no ambiente de trabalho ou em busca dele; sendo pertinente que surjam
novos estudos em diferentes amostras, inclusive em adolescentes da rede particular
de ensino.
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SENTIMENTOS DESPERTADOS SOB A PERSPECTIVA DO ADOECER45
Estela Wojciechovki46
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 47
RESUMO
O processo de adoecimento é compreendido por uma alteração no organismo, tendo
como consequência interferências no âmbito social, psicológico e emocional do
indivíduo (FERREIRA et al., 2014). Esse processo pode acontecer em qualquer faixa
etária. Partindo disso, este estudo teve como objetivo compreender quais
sentimentos são percebidos pelo adulto jovem durante seu processo de
adoecimento. Para tanto, aplicou-se uma entrevista semiestruturada construída
pelos autores, composta por 9 perguntas abertas e fechadas a adultos jovens que
estavam internados em um Hospital Geral. A inclusão amostral se deu pela
estratégia aleatória não probabilística simples, onde os achados foram analisados
quantitativamente a partir de estudo do percentual e qualitativamente pela análise
categorial de conteúdo de Bardin (2011). Como principais resultados, os sentimentos
que se apresentaram mais comuns foram medo (81,5%), ansiedade (77,8%), tristeza
(70,4%), esperança (81,4%) e superação (85,1%). Ao descobrir o seu adoecimento,
o paciente entra em um processo de readaptação, onde é convidado a vivenciar
estes sentimentos. Segundo Simonetti (2011), este caminhar não se dá de forma
linear, no seu dia a dia ele passa por altos e baixos, reviravoltas e ressignificações,
tudo isso com o objetivo de chegar até a aceitação, que o possibilita trilhar um novo
caminho.
Palavras-Chave: Adoecer. Hospitalização. Adulto jovem. Psicologia hospitalar.
ABSTRACT
The illness process is a body alteration, which reflects in the social, psychological
and emotional scope of a person (FERREIRA et al., 2014). This process can happen
in any age group. Starting from that, this study aimed to understand what feelings are
perceived by young adults during their illness process. For this, we applied a semistructured interview, consisting of 9 open and closed questions to young adults who
were hospitalized in a General Hospital. The sample inclusion was based on the
simple non-probabilistic random strategy, whose findings were analyzed
quantitatively from percentage study and qualitatively by the categorical content
analysis of Bardin (2011). As main results, the most common feelings were fear
(81.5%), anxiety (77.8%), sadness (70.4%), hope (81.4%) and overcoming (85.1%).
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Upon discovering his illness, the patient goes through a readaptation process, where
he is invited to experience these feelings. According to Simonetti (2011), this walk
does not happen linearly. In his daily life, the patient goes through ups and downs,
twists and reframes, all in order to reach acceptance, which enables him to walk a
new path.
Keywords: Sicken. Hospitalization. Young Adult. Hospital Psychology.
INTRODUÇÃO
Poder usufruir de uma condição saudável é fundamental para realizar as
atividades cotidianas, como trabalhar, estudar, ter seus momentos de lazer e
dedicar-se às relações interpessoais (FERREIRA et al., 2014). A Organização
Mundial de Saúde (OMS) (2006, p.1), define saúde como “um estado de completo
bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de doenças e
enfermidades”.
Ainda sobre isso, Alves et al. (2017), concorda quando diz que ser saudável
está relacionado à esfera biopsicossocial do indivíduo, ou seja, à satisfação que ele
sente no âmbito psicológico, biológico e social. Desta forma, entende-se que ser
saudável é algo que condiciona inúmeras variáveis, em que o pleno bem-estar se
mostra cada vez mais improvável de ser alcançado. Nos dias de hoje, vive-se em
constante busca por esta condição, independente da energia que precise ser
despendida para evitar o desconforto físico e sentimental que sua falta pode trazer.
Deste modo, mesmo que no dia a dia não seja direcionada uma atenção
exclusiva para cuidar da saúde, os indivíduos procuram manter-se equilibrados para
realizar seus planejamentos. Sendo assim, o adoecimento trata-se de um
desequilíbrio no corpo do indivíduo que o afeta não apenas fisicamente, mas
também psicologicamente, ou

seja, vai além de uma questão biológica

(SCORSOLINI-COMIN; FIGUEIREDO, 2018).
Seguindo esta linha de pensamento, os mesmos autores abordam que
existem duas perspectivas do adoecer: uma delas diz respeito ao biológico, ao
quadro clínico e físico, no qual se tem um corpo com uma alteração e um
diagnóstico médico para receber um tratamento, chamada de doença (disease); e
outra, em que se tem o indivíduo dono deste corpo, que está vivenciando esta
experiência, geradora de dor e sofrimento, e cria a partir dela sua própria visão e
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subjetividade da doença, chamada de adoecimento (ilness) (SCORSOLINI-COMIN;
FIGUEIREDO, 2018).
O adoecer ativa no indivíduo a vulnerabilidade, fazendo com que cada um
busque em si maneiras de elaborá-lo. Para isso, recorrem ao seu próprio repertório
e características individuais, tornando seu processo de adoecimento único com base
na sua percepção, além da definição científica que sua doença traz (RESENDE et
al., 2016). Trata-se de um momento que gera mudanças na rotina e desafia a
criação de estratégias de enfrentamento, principalmente se este adoecer resultar em
um processo de hospitalização, o qual potencializa essa fase de sofrimento.
Segundo Pupulim e Sawada (2012), o indivíduo, quando hospitalizado, se vê
tendo que adaptar-se repentinamente a rotina hospitalar, onde assume um papel
passivo diante das normas e horários que deverão ser seguidos, sem ter
conhecimento sobre os procedimentos médicos, sendo privado momentaneamente
de sua liberdade e autonomia, e como consequência disto interpretando este
ambiente como ameaçador.
Devido a esta nova rotina, este indivíduo poderá se sentir deslocado de sua
família e de seu ambiente doméstico. Sendo assim, a presença da família e
acompanhantes neste contexto pode transformar a internação em uma situação de
menor desconforto, transmitindo segurança e representando o vínculo com sua
rotina antes do adoecimento, ou seja, uma figura de lar, para que ele se sinta
acolhido e apresente uma diminuição de ansiedade (NEVES, 2018).
Os indivíduos hospitalizados vivenciam um momento de dependência física e
emocional. Dessa forma, o apoio do acompanhante, que majoritariamente se trata
de um membro da família, é fundamental durante o período de internação. É o
acompanhante que irá receber as recomendações médicas juntamente do paciente
hospitalizado, facilitando a adesão ao tratamento e posteriormente a recuperação
pós-alta hospitalar (NEVES, 2018).
O hospital é reconhecido como local de cura, entretanto a primeira impressão
após o internamento desencadeia uma série de pensamentos negativos, pela
sensação de inutilidade e incapacidade vivenciada pelo indivíduo, que por sua vez
dá vazão aos sentimentos que são percebidos de forma única para cada paciente.
Ou seja, os sentimentos fazem parte do processo do adoecimento e de
hospitalização (RODRIGUES et al., 2017).
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Diante da experiência hospitalar afloram os sentimentos, que segundo
Mendes, Leite e Batista (2014), são resultados da emersão de emoções que já
foram interiorizadas e sentidas anteriormente. A percepção dessas sensações e a
consciência da presença de emoções fazem com que o sentimento se manifeste e
seja expressado, sendo demonstrado de modo particular para cada pessoa que o
sente e elabora, de acordo com a circunstância vivida.
O paciente, ao vivenciar conflitos de ordem interna e externa, adaptando-se a
nova rotina após o adoecimento e com a soma dos sentimentos vivenciados neste
período, encontra-se fazendo reflexões sobre sua perspectiva de vida. Contudo,
quando ele opta por expressar o que está sentindo, possibilita que haja uma
compreensão diferente dos que estão ao seu redor, facilitando este contato com o
meio social, mais envolvido de empatia (LACERDA; CARVALHO; RIBEIRO, 2019).
Levando em consideração que todo indivíduo está suscetível a vivenciar este
processo em qualquer momento de sua vida, procurou-se ampliar a compreensão de
como ocorre a percepção dos sentimentos despertados a partir da perspectiva do
adoecer e intensificados pelo processo de internação, levantando a seguinte
pergunta: quais sentimentos são percebidos pelo adulto jovem durante seu processo
de adoecimento?
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de natureza básica, quanto aos objetivos propostos
mostraram-se descritivos, explicativos e exploratórios. A abordagem deste estudo foi
qualitativa e quantitativa.
O universo foi composto por adultos jovens48 hospitalizados no setor de
clínica médica e cirúrgica de um Hospital Geral. A determinação amostral foi
estruturada de forma aleatória não probabilística simples, a qual conferia a todos
que se encaixassem nos critérios de inclusão49 a possibilidade de participação na
pesquisa. Buscando atender aos objetivos propostos, os dados foram coletados a
partir de uma entrevista semi estruturada construída pelos autores, composta por 9
Considerou-se adultos jovens os indivíduos de 18 à 45 anos.
Critérios de Inclusão: idade igual ou superior a 18; aceite de participação com a assinatura do
TCLE; estar hospitalizado entre o período de junho a setembro de 2019; apresentar condições
clínicas estáveis para participação do estudo; estar em processo de adoecimento há mais de três
dias.
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49

perguntas abertas e fechadas, que foram desenvolvidas a partir de direcionamentos
determinados pela temática apresentada.
A coleta de dados ocorreu no mês de agosto do ano de 2019, com duração
média de 15 minutos e início sempre após o aceite e assinatura dos participantes no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados quantitativos foram
analisados a partir de estudo do percentual, já os dados qualitativos foram
analisados a partir da análise categorial de conteúdo de Bardin (2011).
Para a realização da pesquisa primeiramente o projeto foi encaminhado para
o comitê de ética em pesquisa - CEP/UnC e obteve parecer de aprovação número
3.480.768/2019.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram deste estudo 27 pacientes hospitalizados no setor pré e póscirúrgico de um Hospital Geral, e destes, 51,8% corresponderam ao sexo feminino e
48,1% ao sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 45 anos. O quadro 1
apresenta a caracterização dos participantes do estudo.
Quadro 1 – Caracterização dos pacientes hospitalizados participantes do estudo.
PACIENTE

IDADE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

35
36
22
35
31
37
34
44
27
26
25
39
33
32

ÁREA DE
INTERNAÇÃO
Geral
Ortopedia
Geral
Geral
Geral
Geral
Urologia
Geral
Geral
Ortopedia
Geral
Otorrinolaringologia
Geral
Ortopedia

TEMPO DE
INTERNAÇÃO
7 dias
11 dias
2 dias
2 dias
8 dias
6 dias
2 dias
2 dias
2 dias
4 dias
5 dias
2 dias
2 dias
4 dias

PACIENTE

IDADE

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

19
38
24
33
30
34
37
40
34
20
18
34
27

ÁREA DE
INTERNAÇÃO
Ortopedia
Ortopedia
Ortopedia
Urologia
Ortopedia
Geral
Ortopedia
Geral
Ortopedia
Ortopedia
Geral
Cardiologia
Geral

TEMPO DE
INTERNAÇÃO
4 dias
2 dias
2 dias
1 dia
2 dias
2 dias
2 dias
2 dias
3 dias
4 dias
6 dias
4 dias
3 dias

Fonte: Dados do estudo (2019)

Buscando responder aos objetivos propostos por este estudo, a seguir é
apresentado o Quadro 2, que discrimina a análise categorial de conteúdo.
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Quadro 2 – Discriminativo da análise categorial de conteúdo.
Categoria

Subcategorias

Sentimentos Negativos
Sentimentos Percebidos Durante o
Processo de Internação

Elementos de
Análise
Medo
Ansiedade
Tristeza
Raiva
Depressão
Culpa
Esperança

Sentimentos Positivos

Superação

Fonte: Dados do estudo (2019)

Para o quadro de análise categorial deste estudo tem-se como categoria
determinante os sentimentos percebidos durante o processo de internação. Esta
categoria

apresentou

duas

subcategorias,

que

foram

classificadas

como

Sentimentos Negativos e Sentimentos Positivos.
Considerando os sentimentos percebidos como negativos, destaca-se seis
elementos de análise, dentre eles: medo, ansiedade, tristeza, raiva, depressão e
culpa. Já os sentimentos percebidos como positivos são: esperança e superação.
Dentro da subcategoria de Sentimentos Negativos, tem-se como primeiro
elemento de análise o medo. Ao encontrar-se numa condição de adoecimento, o
medo é um dos primeiros sentimentos percebidos pelo indivíduo, uma vez que
surgem as dúvidas acerca do prognóstico da doença, promovendo uma posição de
ameaça e por vezes tornando este indivíduo mais vulnerável à sua doença e ao seu
processo de adoecer (COSTA; SILVA; LIMA, 2010).
O medo é compreendido como uma reação fisiológica e psicológica natural
frente a uma situação real que se mostra ameaçadora; é ele quem promove
recursos biológicos para que o indivíduo possa defender-se ou adaptar-se ao
cenário que se apresenta aversivo, ou seja, ele é um sentimento adaptativo
(SCHOEN; VITALLE, 2012).
Este sentimento evidencia-se quando se identifica que 81,5% dos
participantes deste estudo sinalizam ter sentido medo durante seu processo de
hospitalização. Sob uma perspectiva descritiva verifica-se esta percepção nos
relatos que seguem; Paciente 25 (SIC): “Ah, primeira coisa é que eu fiquei com
medo né, avisei em casa, mas tava o medo”. Já a paciente 26 (SIC) verbaliza: “Muito
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medo, angústia, esse nervosismo por não saber o que tenho, o motivo da doença, o
que é, ficar nessa busca.”.
Com base em Costa, Silva e Lima (2010), este medo é intensificado quando
ao ser hospitalizado o indivíduo passa a enfrentar o desconhecido dos
procedimentos que serão realizados e do resultado que vivenciará durante todo este
processo.
O medo do desconhecido por vezes pode desencadear no individuo outros
sentimentos; neste estudo, esse desconhecido justifica o segundo elemento de
análise identificado, a ansiedade.
A ansiedade é uma resposta do organismo humano frente a alguma situação
por vezes desconhecida e que é considerada perigosa por quem a vive, oferecendolhe recursos para a fuga. No contexto hospitalar, ela pode ser desencadeada pelo
medo, majoritariamente no pré-operatório, quando o indivíduo deseja realizar logo a
cirurgia, enquanto há a insegurança por não saber como sairá dela. Em geral,
quando há ansiedade no pós-operatório, ela se refere ao processo de recuperação e
se acontecerá mudanças de vida após o ocorrido (COSTA; SILVA; LIMA, 2010).
Dos pacientes participantes do estudo, este sentimento é evidenciado por
77,8% deles. Descritivamente percebe-se nos relatos da paciente 6 quando aborda
(SIC): sinto “A ansiedade e angustia justamente por não ter certeza do horário da
cirurgia, a gente ‘trabalha’ melhor quando tem um cronograma, quando a gente
sabe”. O mesmo pode ser percebido na fala da paciente 22 (SIC), quando verbaliza:
“[....] agora eu tô esperando chegar o material, então eu tô ansiosa, ansiedade,
quero fazer logo a cirurgia, não é fácil”.
A ansiedade surge de ideias fantasiosas criadas a partir da situação
considerada ameaçadora, gerando uma visão catastrófica do futuro. Enquanto o
medo apresenta-se como um sentimento saudável, a ansiedade é disfuncional, visto
que irá provocar uma reação em cadeia. Como consequência do sentimento poderá
haver oscilação na pressão arterial e eventos que dificultem a realização dos
procedimentos médicos, podendo ser necessário adiar a cirurgia; desta forma, fazse primordial uma orientação adequada acerca do tratamento, a fim de atenuar esta
ansiedade (COSTA; SILVA; LIMA, 2010).
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O terceiro elemento de análise para esta subcategoria é classificado como
tristeza, percebida durante o processo de adoecimento. Este sentimento foi
sinalizado por 70,4% dos pacientes participantes deste estudo.
Para Koich Miguel (2015), a tristeza está ligada à perda de algo que era
importante para o indivíduo, causando uma sensação de vazio e desesperança, e ao
se deparar com esta falta o indivíduo tende a ficar mais introspectivo. Ao ser
internado, o paciente sente que perdeu sua saúde, sua liberdade e está vivenciando
um momento de resignação, em que o sentimento de tristeza apresenta-se como
comum.
Sobre isso, o paciente 17 traz (SIC): “Senti tristeza por ter que ficar afastado
dos esportes, saber que vai ter um tempo de recuperação e com medo do meu
desempenho não voltar a ser como antes”. A paciente 24 complementa (SIC): “Não
sei te explicar, tipo uma tristeza, achei que tinha perdido alguma parte minha ou
medo de perder alguém”.
Simonetti (2011), aborda que a doença apresenta-se como a causa de várias
perdas, tanto para o paciente como para a família, sendo fundamental que ambos se
permitam sentir esta tristeza, uma vez que ela faz parte do processo de aceitação e
elaboração, dando suporte para que paciente e família se adaptem diante do novo
desafio apresentado pelo adoecer. Quando o indivíduo perde algo valioso em sua
vida, além da tristeza causada, ele se depara com o sentimento de frustração, que
por sua vez gera revolta, podendo desencadear o sentimento de raiva, quarto
elemento analisado neste estudo.
Segundo Koich Miguel (2015), a raiva surge quando um acontecimento é
interpretado como hostil, algo que pode gerar prejuízos. De modo majoritário, tratase de um evento que não atende às expectativas ou é inesperado, desenvolvendo
uma frustração. Simonetti (2011), escreve que quando o indivíduo se percebe
adoecido, é tomado por uma sensação de injustiça, uma vez que se sente frustrado
por perder sua condição saudável e sua rotina, utilizando-se da raiva como um meio
para elaborar a sensação de impotência.
Esta raiva pode ser direcionada a si mesmo, bem como à sua família ou aos
profissionais do hospital e pode ser potencializada quando há uma piora clínica,
imprevisibilidade de alta e incerteza do tratamento e da necessidade de novos
procedimentos médicos. Uma vez que se encontra sem o controle da sua rotina,
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assumir uma postura ativa a partir da raiva promove ao paciente a sensação de ter o
controle de algo, nem que seja dos seus sentimentos e pensamentos (ANGERAMICAMON, 1996).
Dos participantes do estudo, 25,9% relatam ter sentido raiva diante do
adoecimento. Isto fica claro quando a paciente 20 relata (SIC): “Fiquei com aquela
sensação, sabe? ‘Por que comigo?’, ‘Outras pessoas não precisam e eu preciso’”.
Também é possível identificar a raiva no relato da paciente 22 (SIC): “Vou ser
sincera, até hoje eu não aceitei, eu tinha planos de progredir na empresa tive que
parar, isso tudo começou quando eu tinha 29 anos [...] não foi fácil, não está sendo,
até hoje não consegui aceitar, sou humana”. Por fim, verifica-se a elaboração da
raiva pela paciente 5 (SIC): “Revoltei com o médico que perfurou o intestino, fiquei
com raiva, mas agora entendo que pode acontecer com qualquer um, não culpo
mais”.
O sentimento de raiva apresentou uma ocorrência relativamente baixa,
quando comparado aos demais sentimentos. Este resultado pode ser justificado pelo
fato de que os participantes do estudo predominantemente encontravam-se no póscirúrgico, situação que indica muitas vezes evolução nos cuidados clínicos. Ao
mesmo tempo em que este sentimento começa a diminuir, surge outro no âmbito da
internação, percebido tanto pelo paciente como pela equipe de saúde, identificado
como apatia (ANGERAMI-CAMON, 1996).
Ainda, este autor descreve que quando o paciente passa pelo procedimento
cirúrgico e percebe que sobreviveu, ele começa a vivenciar uma fase de apatia, a
qual o protege do medo da recuperação, das expectativas e atenua o sofrimento
sentido até o atual momento, o que não significa que ele não existe mais, porém
ativa-se um modo de defesa. Desta forma, a partir da apatia, alguns pacientes
podem se sentir deprimidos durante o processo de hospitalização, sendo a
depressão o próximo elemento de análise (ANGERAMI-CAMON, 1996).
A depressão é uma doença que afeta a perspectiva de vida do indivíduo, o
qual passa a visualizar os eventos externos e internos de maneira negativa, de
modo a assumir uma postura apática, tomado pelo sentimento de desesperança,
apresentar uma diminuição ou perda de interesse em atividades que antes sentia
prazer em realizar, bem como manifestar alterações no sono, apetite e concentração
(SILVA et al., 2014).
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Entretanto, sentir-se deprimido não é o mesmo que estar sofrendo do
transtorno depressivo. Segundo Silva et al. (2014), os sentimentos depressivos e
sintomas, os quais tem a função de alertar e prevenir a evolução do quadro, podem
ser distinguidos da doença, relatada no parágrafo anterior. Dos participantes deste
estudo, 33,3% dos pacientes relataram sentirem-se deprimidos, não sinalizando a
doença propriamente dita.
Este sentimento é representado pela paciente 22 quando diz (SIC): “Ainda
tenho lidado muito com os sentimentos negativos e depressivos [...] isso ainda me
atormenta, não é fácil”.; E pela paciente 23, quando diz (SIC): “Primeira coisa que
pensei era que eu ia morrer, pronto, vou morrer [...], eu fiz e deixei até uma carta
caso eu morresse”.
Quando uma pessoa descobre estar adoecida, vivencia um misto de
emoções, predominantemente de negação, tristeza e desesperança, o que a leva a
uma fase de introspecção. Esta é uma reação esperada em situações geradoras de
estresse e trauma. Segundo Pinto et al. (2015), quando a pessoa se sente deprimida
é que ocorre a reestruturação do seu processo de adoecimento, servindo como um
impulso posterior para enfrentar a doença, inclusive alterar a sua compreensão da
situação geradora de dor emocional, no caso, adoecer.
No processo de elaboração deste adoecer e em conjunto com a introspecção,
o paciente reflete sobre sua culpa diante da condição em que se encontra,
questionando-se se poderia ter feito algo diferente, sendo a culpa o último elemento
de análise desta subcategoria. Todo indivíduo possui valores, os quais têm sua base
formada na infância e vão sendo moldados conforme as experiências, são eles que
regem as escolhas e os comportamentos deste indivíduo, determinando-lhe o que é
certo e errado. De acordo com Silva (2017), a culpa surge quando se avalia que
falhou com algum valor que possui.
Este sentimento é destacado por 33,3% dos participantes do estudo. O
sentimento de culpa não se mostra tão comum no ambiente hospitalar geral, no
entanto o grupo estudado acaba por mostra-se mais vulnerável para esta realidade,
uma vez que todos eram pacientes da ala de internação cirúrgica.
É possível observar este sentimento quando o paciente 16 relata (SIC): “foi a
dor mais forte que já senti até hoje, por um acidente doméstico que não precisava
acontecer, por fazer um trabalho doméstico que não era da minha competência, da
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próxima vez vou chamar quem trabalha com isso, né?”. Também, o sentimento pode
ser reconhecido na fala do paciente 15 (SIC): “eu não dava muito valor para dirigir
devagar, se cuidar, já tinha acontecido uma vez, mas agora aconteceu o pior e
mudou muito [...] as coisas vão mudar”.
Freitas

e

Cosmo

(2010),

abordam

que

os pacientes

assumem

a

responsabilidade pela sua doença por considerarem-na uma consequência do modo
como levavam suas vidas. Dessa forma, na internação é possível observar
pacientes culpando-se por não terem tomado medidas preventivas que evitassem
um adoecimento ou a sua potencialização.
Ao descobrir o seu adoecimento, o paciente entra em um processo de
readaptação, em que é convidado a vivenciar o medo, a ansiedade, a tristeza, a
raiva, a depressão, a culpa e outros sentimentos. Entretanto, este caminhar não se
dá de forma linear; no seu dia a dia ele passa por altos e baixos, reviravoltas e
ressignificações, tudo isso com o objetivo de chegar até a aceitação, que o
possibilita trilhar um novo caminho (SIMONETTI, 2011).
O paciente visualiza chegar ao momento em que estará estável dentro da sua
condição de saúde, buscando recursos internos e externos que possibilitem este
marco, sabendo que a recuperação não o isenta de novos processos de adoecer,
porém sentindo-se fortalecido para a possibilidade de passar novamente por esta
situação, ainda que munido de medidas preventivas para não vivenciá-la novamente
(SIMONETTI, 2011).
Dessa forma, a esperança aparece como o primeiro elemento de análise da
subcategoria Sentimentos Positivos. Segundo Wakiuchi et al. (2015), a esperança é
inerente ao homem, sendo o impulso que potencializa suas escolhas a fim de
alcançar suas metas, com base na crença de que será possível atingi-las. Ainda que
no contexto hospitalar a condição de adoecer gere no individuo angústia, crer na
efetividade do seu tratamento é o que o fortalece para continuar lutando diariamente,
inclusive possibilita que o otimismo seja predominante nesta caminhada, gerando
mais bem-estar ao paciente e à família (ANGERAMI-CAMON, 1996).
Dos pacientes participantes do estudo, 81,4% relataram sentir a esperança.
Isto fica claro quando o paciente 18 diz (SIC): “Passei alguns mal bocados, pensei
que precisaria correr atrás pra resolver, nessas horas a gente tem que buscar a
solução do problema, meu primeiro pensamento foi dar um jeito nisso”. O paciente
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20 também afirma (SIC): “tá sendo bem tranquilo porque vejo que tem recursos, tem
um tratamento”.
A esperança pode ser ativada de maneira sutil, seja pelo avanço da medicina,
pela rede de apoio social ou pela religiosidade. Simonetti (2011), determina que é
ela o que sustenta o paciente ativo no processo, sendo necessário que ela seja
estimulada em todos os casos durante todos os dias.
Estar adoecido coloca o paciente numa posição constante de enfrentamento,
uma vez que precisa lidar com os sentimentos desencadeados pelo processo,
enquanto realiza procedimentos médicos para curar-se da doença, promovendo a
sensação

de

superação

diariamente

(ANGERAMI-CAMON,

1996).

Tais

considerações levam ao pensar sobre o segundo elemento de análise desta
subcategoria, a superação.
Em geral, a superação corresponde à sensação que o indivíduo tem quando
um obstáculo ou desafio que para ele parecia complexo ou impossível é
solucionado. No processo de adoecimento, ela aparece predominantemente quando
o paciente encontra-se na fase de recuperação e começa a ressignificar o seu
internamento, fazendo a leitura de que superou este obstáculo, a doença (SANTOS
et al., 2011).
Diante do seu processo de adoecimento, 85,1% dos pacientes participantes
do estudo sinalizaram sentir a superação, levando em consideração que de modo
majoritário estes já haviam passado pelo processo cirúrgico. Percebe-se a
superação no relato do paciente 3 (SIC): “superei o medo de hospital, tenho amigos
que passam pelo mesmo problema e vou poder tranquilizar eles, servir de exemplo e
fazer a diferença”; da paciente 22 (SIC): “a primeira coisa que acordei da anestesia
foi pedindo sushi e pra andar de moto, quero viver mais, fazer mais, viajar mais,
viver a vida”; e completa a paciente 25 (SIC): “encarar as situações da vida, ser mais
forte, aprendi passando por isso”.
Sendo assim, Santos et al. (2011), relatam que passar pelo processo de
adoecer e considerá-lo superado levanta novas perspectivas frente ao acontecido,
promovendo no indivíduo hospitalizado alterações no autoconceito e conhecimento
sobre seu funcionamento enquanto saúde.
Dado ao exposto, é possível concluir que o adoecimento promove no paciente
hospitalizado uma série de sentimentos que permeiam desde a negação até a
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aceitação, e que tais sentimentos exigem deste indivíduo a capacidade de
enfrentamento e adaptação. Trata-se de um processo com diversas nuances,
variáveis e, acima de tudo, constitui-se em uma vivência de forma individual, onde
cada um reage de acordo com o seu repertório de vida (ANGERAMI-CAMON, 1996).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na rotina corrida em que os indivíduos se encontram nos dias de hoje a
prioridade parece ser conseguir realizar seus planejamentos diários, ignorando a
possibilidade de um adoecer. Esta condição parecer estar sendo influenciada por um
novo formato de se viver a vida, pois percebe-se que cada vez mais os homens têm
estado no modo automático e, com isso, usufruem da independência física e de uma
estabilidade emocional presente exclusivamente na condição saudável.
Este estudo investigou o indivíduo sob a perspectiva de quando já ocorreu o
adoecimento, seja por um acidente ou por uma alteração fisiológica, tendo sua rotina
desestabilizada e um novo desafio instalado, determinado pela internação hospitalar.
Foi possível perceber que para os participantes do estudo o processo de
hospitalização representou uma pausa obrigatória, uma maneira de desacelerar a
rotina e forçá-los a rever as suas questões pessoais, familiares, dando menor valor
para as coisas materiais e, ao mesmo tempo, agregando mais valor às situações
simples e rotineiras da vida, como estar em casa com a família, poder
autonomamente realizar sua higiene pessoal e principalmente reconhecer o papel da
autonomia, antes não percebido pelo grupo.
Deste modo, validou-se a hipótese de que o processo de adoecimento
promove no indivíduo sentimentos que tratam da busca pela realização de projetos
antes negligenciados e privados pelo modo de vida experienciado em um momento
precursor à internação.
De modo majoritário, havia uma grande preocupação em relação a sua rotina
em casa, como ficariam os seus familiares, como estava o seu trabalho, se o
tratamento promoveria a saúde que havia anteriormente. Um dos fatores principais
que atenuaram o sofrimento do ambiente hospitalar foi o uso do celular, já que as
redes sociais possibilitaram que os pacientes se conectassem com sua vida externa,
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conversando com família, amigos e passando parte do seu tempo de maneira mais
descontraída.
O objetivo deste estudo foi alcançado, uma vez que foram identificados os
sentimentos que estão presentes no processo do adoecimento sob a perspectiva
dos pacientes participantes do estudo. Estes resultados identificados comprovam a
hipótese inicial que trazia a negação, a tristeza, a raiva e o medo da recuperação
como sentimentos mais comuns vivenciados pelos pacientes hospitalizados.
Para futuros estudos pode-se investigar a resistência que os pacientes
apresentam em mostrarem-se vulneráveis, tentando passar uma imagem de superherói para não gerar nos familiares maior preocupação, bem como o quanto aquilo a
que eles veem, nos corredores e nos leitos compartilhados do hospital, pode
provocar de efeito no seu próprio processo de hospitalização.
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POTENCIAL DE RESILIÊNCIA EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS50
Eliane Valdenise da Silva51
Claudia Mara Witt Ratochinski 52
RESUMO
A doença renal crônica é uma patologia que afeta o cotidiano do paciente, sendo
que este terá que se adaptar as circunstâncias. A presente pesquisa teve por
objetivo geral analisar o potencial de resiliência encontrado em pacientes renais
crônicos de um Centro de Tratamento de Doenças Renais em um município de
Santa Catarina. A amostra foi composta de 22 pacientes. Tratou-se de uma
pesquisa básica, de levantamento tanto quantitativa quanto qualitativa. Para a coleta
de dados foi utilizada uma entrevista estruturada desenvolvida pelas pesquisadoras
e a Escala de Resiliência. Durante o levantamento de dados, evidenciou-se o alto
índice de resiliência dos pacientes frente a doença, apresentando 95,4% da
amostra. Buscaram-se informações de como os pacientes adquiriram a doença,
ficando assim, o fator hipertensão arterial e concomitante a isto, a doença diabetes.
Outro questionamento foi feito acerca das dificuldades psíquicas encontradas pelos
pacientes, onde estes, apresentam o medo como a maior dificuldade. Quanto ao
questionamento realizado a respeito do que fazem para melhorar o seu dia a dia,
destacou-se a resposta de que, o convívio, o diálogo com familiares, amigos e afins,
faz com que seus dias melhorem. Diante dos dados coletados, é possível concluir a
alta resiliência dos pacientes frente a doença, bem como, a convivência junto aos
seus. É de suma importância, para que os mesmos consigam uma qualidade de
vida, dentro de sua nova realidade.
Palavras-Chave: Resiliência. Hipertensão Arterial. Diabetes. Doença Renal Crônica.
ABSTRACT
Chronic renal disease is a disease that affects the everyday life of the patient, Then
this will have to be adapted to the circumstances. The present research had as
general objective to analyze the potential of resilience found in chronic renal patients
in a Treatment Center of Renal Diseases in a city of Santa Catarina. The sample was
composed of 22 patients. It was a basic research, survey, both quantitative and
qualitative. For the collection of data it was used a structured interview developed by
the researchers and the scale of resilience. During the survey data, it was evidenced
the high degree of resilience of patients facing the disease, showing 95.4% of the
sample. It sought information on how the patients acquired the disease, thus, the
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado à
linha de pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde.
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schlogleliane@hotmail.com
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factor arterial hypertension and concomitant with this, the disease diabetes. Another
question was made about the psychological difficulties encountered by patients,
where they have the fear as the greatest difficulty. As the inquiry conducted in
respect of what they are doing to improve their daily routine, highlighted the response
that, conviviality, the dialog with family, friends, it makes their day better. Before the
collected data, it is possible to conclude the high resilience of patients facing the
disease, as well as the coexistence with their ones. It is very important, that they can
achieve a quality of life within their new reality.
Keywords: Resilience. Arterial Hypertension. Diabetes. Chronic Kidney Disease.
INTRODUÇÃO
As pessoas geralmente esperam que a vida seja plena, longa e acima de tudo
saudável, ficar doente não faz parte dos planos. Um diagnóstico vem e pode causar
grande impacto na vida do paciente, afetando sua saúde física, emocional e social
como no caso de um diagnóstico de uma doença renal crônica (GUZZO; BOING;
NARDI, 2017).
A doença renal crônica (DRC) é uma lesão que causa perda progressiva e
irreversível da função dos rins, evoluindo de aguda para crônica. Na atualidade é um
importante problema médico e de saúde pública. No Brasil, a prevalência de
pacientes mantidos em programa crônico de diálise dobrou nos últimos oito anos.
Pesquisa realizada com uma amostra de 291 unidades de Terapia Renal
Substitutiva (TRS) indica que a quantidade de pacientes em tratamento dialítico é de
126.583, em fase mais avançada da DRC onde os rins não conseguem mais realizar
sua função, sendo assim, indicada as sessões de hemodiálise (ROMÃO, 2004).
A hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra
o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer, esse
procedimento é realizado pela máquina, auxiliando o organismo a liberar resíduos
prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também ajuda o corpo a
manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. As
sessões de hemodiálise normalmente são realizadas em clínicas especializadas em
nefrologia ou em hospitais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2019).
Para Slomka (2011), junto ao diagnóstico e tratamento, surgem impactos
fisiológicos e emocionais, além de diversas perdas que acontecem nos âmbitos
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profissionais, sociais, sexuais e psicológicos. No que se refere ao estado
psicológico, este é um fator que influência no controle da enfermidade e
seguramente em sua qualidade de vida.
Neste sentido, seria de extrema importância realizar intervenções que
fortaleçam as capacidades psicológicas e comportamentais dos pacientes no
enfrentamento da doença por se tratar de um momento de dificuldades e de
adversidades desenvolvendo a resiliência (SLOMKA, 2011),
A resiliência é vista como a capacidade que o indivíduo encontra para se
desenvolver bem, para continuar acreditando no futuro apesar dos acontecimentos
desestabilizadores, de condições de vida difíceis e de traumas as vezes graves. É a
capacidade humana universal de lidar com adversidades e de superá-las, aprender
ou mesmo ser transformado por determinados eventos adversos inevitáveis da vida
(ROCCA, 2007).
A resiliência é um conceito de grande importância, pois auxilia a compreender
melhor a forma pela qual o paciente enfrenta e responde a um tratamento invasivo
como a hemodiálise (SLOMKA, 2011).
Assim, a pesquisa teve como objetivo geral analisar o potencial de resiliência
encontrado em pacientes renais crônicos de um Centro de Tratamento de Doenças
Renais de um município de Santa Catarina. Como objetivos específicos, procurou-se
mensurar o potencial de resiliência em pacientes renais crônicos identificando as
dificuldades psíquicas encontradas durante a sessão de hemodiálise. Também foi
objetivo da pesquisa descrever as dificuldades encontradas no cotidiano da pessoa
com doença renal crônica e conhecer as estratégias de enfrentamento utilizadas por
pacientes renais crônicos.
A relevância da pesquisa está em informar sobre a realidade acerca de um
grupo, a fim de que políticas públicas sejam planejadas e obtenham maior alcance e
efetividade possível para minimizar possíveis danos à população em questão. Tratase de uma pesquisa pautada no rigor científico, objetivando promover subsídios para
a atuação do psicólogo com a população em questão para que se possa melhorar
bem como aumentar a capacidade do ser humano de superar positivamente as
adversidades enfrentadas durante o tratamento.
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A pergunta problema que norteou a pesquisa foi: Qual o potencial de
resiliência encontrado em pacientes crônicos renais de um Centro de Tratamento de
Doenças Renais de um município de Santa Catarina?
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa básica, de levantamento tanto quantitativa quanto
qualitativa. A amostra foi composta de 22 pacientes, os quais frequentam um centro
de tratamento de doenças renais de um município catarinense e concordaram em
participar da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido –
TCLE.
Foram incluídos neste estudo indivíduos com idade igual ou superior a 18
anos, que estavam em hemodiálise por um período igual ou superior a 6 meses, de
ambos os sexos.
Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista estruturada desenvolvida
pelas pesquisadoras e a Escala de Resiliência, que tem por objetivo medir níveis de
adaptação psicossocial positiva frente a eventos de vida importantes, que definem o
potencial de resiliência.
A partir dos dados coletados, foi realizada a correção dos instrumentos, e em
seguida a análise dos resultados através da descrição e interpretação dos mesmos.
O resultado quantitativo foi apresentado na forma de gráficos, e a análise qualitativa
através da categorização de respostas.
A pesquisa seguiu os aspectos éticos descritos na resolução CNS 510/2016,
principalmente no que diz respeito a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido pelos participantes. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP, tendo a aprovação deste através do parecer
consubstanciado número 3.381.756.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi realizada em um Centro de Tratamento de Doenças Renais,
onde se teve a participação na pesquisa de 22 pacientes, os quais apresentavam os
critérios de inclusão necessários.
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No que se refere as características sociodemográficas, o resultado pode ser
verificado na tabela 1:
Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes com doenças renais participantes do
estudo
ENTREVISTADO
IDADE
GÊNERO
TEMPO TRATAMENTO
54
E1
Feminino
10 anos
E2
45
Feminino
1 ano e 6 meses
E3
58
Feminino
5 anos
E4
27
Feminino
2 anos
E5
66
Feminino
7 anos e 9 meses
E6
66
Feminino
2 anos
64
E7
Feminino
5 anos
E8
23
Feminino
1 ano e 2 meses
E9
76
Masculino
2 anos
E10
39
Masculino
7 anos
E11
58
Masculino
1 ano e 3 meses
E12
64
Masculino
4 anos
E13
64
Masculino
1 ano e 6 meses
E14
21
Masculino
1 ano e 9 meses
E15
42
Masculino
1 ano e 2 meses
E16
35
Masculino
6 anos e 6 meses
E17
48
Masculino
19 anos
E18
62
Masculino
9 meses
E19
63
Feminino
2 anos e 7 meses
E20
25
Feminino
11 anos
E21
66
Feminino
1 ano e 6 meses
E22
30
Feminino
3 anos
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Quanto a variável sexo, tem-se a prevalência do gênero feminino com 54,5%
e do gênero masculino indicado por 45,5% da amostra.
Em relação a idade dos participantes, a média é de 49 anos, sendo que a
menor idade apresentada é de 21 anos e a maior idade de 76 anos. Ao que se
refere ao período de tratamento dos mesmos, a média apresentada é de 8 anos,
tendo uma variação apresentada pelos participantes, um período de 9 meses a 10
anos de tratamento.
Respondendo ao objetivo geral da pesquisa, ou seja, o potencial de resiliência
dos pacientes renais crônicos, o resultado pode ser verificado no gráfico 1:
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Gráfico 1 – Escala do Potencial de Resiliência dos participantes do estudo
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Observando o gráfico 1, verifica-se que 95,45% da amostra apresenta alto
potencial de resiliência, sendo que 4,55% potencial de resiliência médio.
O conceito de resiliência nos domínios das Ciências Humanas e da Saúde,
refere-se à capacidade que o indivíduo tem em responder de forma positiva às
situações adversas que enfrenta, mesmo quando essas comportam risco potencial
para sua saúde e/ou seu desenvolvimento. Trata-se de uma competência individual
que se constrói a partir das interações entre o sujeito, a família e o ambiente bem
como uma competência não apenas do sujeito, mas, também, de algumas famílias e
de certas coletividades (SLOMKA, 2011).
Assim, a interação da pessoa com o ambiente faz surgir fatores de risco e
proteção, sendo estes, considerados conforme a percepção de cada um. Assim,
esses fatores de risco poderão ter significados e influências diferentes em cada
situação específica. Os fatores de risco estimulam o aparecimento da resiliência,
contatando assim que sem risco e adversidade não se pode falar em resiliência
(CARVALHO; KOLLER; MORAIS; PICCININI, 2007).
Diante destes aspectos de resiliência, frente aos pacientes de doença renal
crônica, se pode salientar que esta surge como uma oportunidade dos mesmos, em
compreender e aceitar melhor as condições impostas pela doença agora instalada, e
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a nova condição de vida apresentada com a devida adesão ao tratamento, buscando
se adaptar a situação e viver de forma positiva (BOELL, 2013).
Dos principais fatores de risco para a doença renal crônica, encontra-se a
hipertensão e diabetes, como pode ser verificado nas falas abaixo:
E3 “O problema de saúde foi diabetes e pressão alta, não achava que fosse
coisa grave” (SIC).
E11 “Os problemas que levaram a DRC foi a pressão alta e diabetes, quando
descobri já era tarde, já tava aqui fazendo hemodiálise” (SIC).
E12 “O meu problema foi ter pressão alta e diabetes, pior de tudo é não
enxergar mais, isso é a pior coisa” (SIC).
E13 “Pra mim foi a diabetes e pressão alta, não me cuidava, agora to aqui”
(SIC).
E15 “Tenho diabetes, pressão alta, perdi a visão, nem dirigir eu posso mais”
(SIC).
Nota-se que a pressão alta ou hipertensão arterial e a diabetes, são os
principais motivos que acarretam o desenvolvimento da doença renal crônica.
Estudo realizado por Guimarães (2013) reforça este dado apontando que a
hipertensão arterial e a diabetes são os principais fatores de risco para o
desenvolvimento da DRC.
Assim, percebe-se que o paciente renal crônico tem suas fragilidades e
limitações para o enfrentamento da doença pois já apresenta outras enfermidades.
Entretanto, pouco ainda se estuda sobre sua capacidade de enfrentamento dessa
adversidade geradora de um tratamento tão limitante e agressivo quanto a
hemodiálise (SLOMKA, 2011).
Para Cardoso e Sade (2012), o impacto causado pelo diagnóstico da doença
renal crônica é em geral abalador, levando-se em consideração o transtorno
psicológico produzido bem como todo o processo hemodialítico. Apesar dos avanços
terapêuticos que em muitos casos permite uma melhora na taxa de sobrevida e
qualidade de vida, permanece o estigma de doença relacionada com a
desesperança, com a dor, a incapacidade, o medo, a raiva e a não aceitação da
doença como pode ser verificado nas falas abaixo:
E15 “Durante a sessão de hemodiálise eu sinto medo, medo de morrer” (SIC).
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E17 “Sentia e ainda sinto medo, confusão, não sabia como ia ser, se ia dar
certo ou se ia morrer na máquina” (SIC).
E18 “Medo, medo da máquina de hemodiálise, medo de não sobreviver”
(SIC).
E22 “Senti tristeza, medo e raiva, na época tinha uma filha pequena, fiquei
muito revoltada” (RIC).
E7 “Senti medo, meu pai já tinha essa doença, agora tenho medo que meus
filhos também acabem aqui fazendo hemodiálise, é muito triste” (SIC).
Percebe-se que, embora o processo de hemodiálise proporcione ao indivíduo
uma melhora de vida, ainda assim acaba por trazer algumas desordens emocionais,
como descrita acima.
Assim, indivíduos que vivenciam enfermidades crônicas, como no caso da
DRC, perdem vínculos e controle de sua onipotência. Entre essas perdas, a mais
comum, está o sentimento de medo, medo do futuro pela incapacidade de mudar
seu rumo (FARIAS; MAIA; FERREIRA; PINTO; FERREIRA, 2018).
A DRC, além das consequências psíquicas, também traz outros prejuízos que
altera o seu cotidiano, sendo também caracterizada como um problema social, que
interfere no papel que o próprio enfermo desempenha na sociedade (SOUZA, 2017),
como pode ser observado nas falas abaixo:
E21 “A maior dificuldade foi ter que parar de trabalhar fora” (SIC).
E7 “Eu sinto muita falta de trabalhar fora, eu tinha uma vida ativa, trabalhava
na área da saúde” (SIC).
E13 “Não posso mais trabalhar, nem sair de casa sozinho devido a minha
doença” (SIC).
E14 “Não posso mais trabalhar fora, nem jogar bola” (SIC).
Contudo, é possível encontrar uma relação entre o perfil psicológico do
paciente e o tratamento ao qual é submetido, trazendo desta forma, o fator
resiliência de cada indivíduo, como sendo de suma importância para o processo,
fazendo com que estes, busquem de forma ativa, enfrentar e superar suas
dificuldades tanto físicas como psíquicas (BRUSCATO, 2009).
Na amostra, verificou-se nas falas a falta que sentem de trabalhar. Ao se
considerar a relevância do trabalho na vida das pessoas, também se leva em conta
as relações entre trabalho e realização humana por meio do trabalho, assim como a
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importância para quem as realiza. A autorrealização humana, baseia-se em
encontrar possibilidades que ofereçam sentido à existência nos planos de vida
pessoal e no trabalho (SILVA, 2012).
Dentre todas as doenças crônicas existentes no mundo, a doença renal
crônica é considerada uma das mais impactantes no modo de vida de seus
portadores. Este impacto se dá devido à perda gradativa e irreversível da função
renal que, se não tratada, levará o paciente à morte (CARDOSO; SADE, 2012).
Diante destas restrições, os pacientes acabam se tornando desanimados ou
desesperados. A DRC – doença renal crônica e todo seu processo de tratamento,
acabam por desenvolver no indivíduo, estressores, dos quais estes acabam por
influenciar na qualidade de vida dos mesmos (BRUSCATO, 2009).
Estudos apontam que a qualidade de vida depende do modo de
enfrentamento diante da doença, e da forma como estes se adaptam e superam a
nova situação (BARBOSA, 2016).
Diante de tantas mudanças, os participantes também foram questionados, o
que os mesmos fazem para se sentirem melhor em seu dia a dia, ficando desta
forma os resultados apresentados nas falas abaixo:
E21 “Eu saio passear, vou nas vizinhas conversar, gosto de assistir televisão,
tento me distrair” (SIC).
E18 “Eu gosto de sair para conversar, eu faço bico de vendedor pra poder sair
conversar com as pessoas” (SIC).
E17 “Eu saio passear, jogo baralho, gosto de pescar nos meus tanques, trato
os meus peixes toda semana” (SIC).
E15 “Eu gosto quando minha filha me leva pra dirigir no campo, por que eu
não enxergo mais sabe, dai lá eu posso dirigir sossegado” (SIC).
E6 “Eu gosto de reunir a família pra conversar e tomar chimarrão” (SIC).
Observa-se então, que os doentes renais crônicos, ressaltam a importância
do convívio com os familiares, amigos e afins, assim como outros meios de busca de
melhorar o seu dia a dia. O convívio social se faz presente na maioria dos
entrevistados, retratando desta forma, a importância destes contatos para a melhora
de vida dos entrevistados (SILVA, 2016).
Desta forma, torna-se importante para o paciente hemodialítico a realização
de atividades que contribuam para o bem-estar, com a finalidade de diminuir níveis
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de ansiedade, medo do tratamento e do futuro afim de promover sentimentos
positivos relacionados ao processo vivenciado. Assim, percebe-se a importância da
família e de atividades prazerosas fortalecendo o paciente neste momento difícil
(FARIAS; MAIA; FERREIRA; PINTO; FERREIRA, 2018).
Estudos sobre as estratégias de enfrentamento em pacientes renais crônicos
mostram a importância da participação da família, assim como da equipe
assistencial, as quais são consideradas como medidas de suporte diante das
situações difíceis. Durante o tratamento hemodialítico os pacientes passam grande
parte do dia dentro dos centros de tratamento, em contato também com a equipe
multidisciplinar (SILVA, 2016).
Quando o paciente recebe apoio dos amigos e familiares e este se aceita
como um doente renal, o enfrentamento do tratamento se torna uma tarefa mais fácil
(AZEVEDO, 2002).
CONCLUSÃO
A doença renal crônica, embora seja impactante na vida do indivíduo, fazendo
com que este tenha a necessidade de reestruturação, notou-se na pesquisa que os
mesmos, embora tendo suas vidas modificadas, ainda conseguem trazer à tona seu
poder resiliente.
Avaliando os dados obtidos em relação ao potencial de resiliência na amostra
em questão, pode-se observar que os pacientes apresentaram índice alto de
potencial de resiliência, contrariando a hipótese inicial de baixo potencial.
Contudo, apesar de toda tecnologia e tentativas de amenizar os desconfortos
trazidos pelo processo de hemodiálise, a amostra apontou sentimentos como raiva,
tristeza, depressão, insegurança, entre outros.
Esses sentimentos trazidos pela amostra, desencadeiam o sentimento de
impotência, devido ao fato que deixam de trabalhar e realizar as mais diversas
atividades anteriormente executadas, e que hoje, devido a doença, são obrigados a
buscar tarefas compatíveis a sua nova realidade.
Diante disso, tem-se dados da amostra aqui pesquisada, que através de
contatos com seus familiares, amigos e afins, bem como a busca de atividades,
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como ouvir músicas, assistir televisão ou ainda sair de casa para uma caminhada,
faz com que estes, sintam-se melhores em suas novas rotinas de vida.
Entretanto, sugere-se a realização de novas pesquisas, analisando outros
aspectos que estejam relacionados com o processo de resiliência, tais como a
autoestima, sentido de vida, entre outros que possam agregar e aumentar estes
resultados, sobretudo em pacientes doentes renais crônicos.
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FATORES DE RISCO AO SUICÍDIO: UMA VISÃO DE ESCOLARES DO NONO
ANO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NO INTERIOR DO PARANÁ53
Bruna Tayná Ruthes54
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 55
RESUMO
A ocorrência do suicídio tem se mostrado cada vez mais presente no dia a dia e
diversos podem ser seus fatores desencadeadores. Sob uma perspectiva
epidemiológica geral, pode-se destacar sua frequência em todas as idades,
situações sociais e econômicas presentes na sociedade atual A partir desses
pontos, o objetivo deste artigo foi estudar qual a percepção do jovem frente aos
fatores de risco para o suicídio presentes em sua comunidade escolar. Buscando
responder ao objetivo proposto, fez-se uma entrevista semiestruturada composta por
nove questões e após o Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética, iniciou-se a
coleta de dados que foi realizada em uma Escola Estadual no Interior do Paraná.
Tendo participado deste estudo, 28 jovens, sendo 11 do sexo feminino e 17 do sexo
masculino. A partir de uma análise qualitativa, os dados foram analisados com base
na análise categorial de Bardin (2016). Os fatores de risco percebidos e identificados
pelos participantes foram a depressão, a solidão, o bullying, o preconceito e os
problemas familiares. Com base nisso, percebeu-se a importância em continuar
abordando essa temática, pois mesmo de forma pouco expressiva, percebe-se um
entendimento sobre os fatores de risco ao suicídio no grupo estudado, sendo o
bullying e o preconceito, situações de ocorrência social e presentes nas
comunidades escolares.
Palavras-Chave: Suicídio. Psicologia. Ambiente Escolar. Depressão. Bullying.
ABSTRACT
The occurrence of suicide has been shown more and more present in our day by day
and several can be its triggerin factors. On a general epidemological perspective, can
point out its frequence in all ages, social economic situations present in a current
society. After these points the objective in this article was considering which the
perception of youth at the ahead the risk factors at the suicide present in our school
community. Looking for answers this propose objective we made a semistructured
interview attended by nine questions and after Consubstanciado Parecer of Ethics
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-Mafra/SC na linha de
Pesquisa Psicologia Clínica e da Saúde.
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Comitte started the collecting data that was made in an Estate school in interior of
Paraná. It’s having participated in this study 28 teeneagers being 11 female and 17
male. From this qualitative analyse, the risk factors observed and identified by
participants were the depression, the loneliness, the bullying the prejudice and the
family problems. On this basis observed the importance in continuing abording this
thematic by same few expressive form, observed a understanding about the risk
factors by suicide in student group studied being bullying and the prejudice,
situations of social occurrence and present in school community.
Keywords: Suicide. Pshicology. School Enviroment. Depression. Bullying.
INTRODUÇÃO
O suicídio pode ser reconhecido e representado como um grande problema
de saúde pública em todo o mundo, sendo classificado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como sendo o ato de se matar. No entanto, para que tal ato se
concretize, há características advindas da diversidade de comportamentos, os quais
iniciam-se com o pensamento sobre suicidar-se, considerado como ideação suicida,
partindo para a tentativa e o suicídio propriamente dito, englobando então, todo o
comportamento suicida (FÉLIX et al., 2016).
Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de
suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice
mundial, que caiu 9,8%. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre
jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás somente dos acidentes automobilísticos. Entre
os jovens de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre
meninas e a terceira principal causa entre meninos, no ano de 2016. Embora os
números mundiais estejam em queda, os índices ainda são alarmantes: cerca de
800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, o que equivale a uma
morte a cada 40 segundos (NEVES, 2019).
Os comportamentos suicidas são melhores explicados a partir da ideação
suicida, da tentativa de suicídio e da concretização do ato suicida. Dessa forma, a
ideação suicida acaba por se mostrar a partir de pensamentos de autodestruição,
sendo caracterizados como desejos, atitudes e planos que a pessoa faz para colocar
um fim em sua própria vida. Já o desejo da morte, pode ser considerado como uma
insatisfação da pessoa com o seu modo de vida no momento atual, sobre isso,
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Moreira e Bastos (2015) afirmam que a ideação suicida passa a ser considerada um
fator de risco para o suicídio propriamente dito.
As tentativas de suicídio, também estão classificadas nos comportamentos
suicidas, apresentando um significado único para cada pessoa que já experienciou o
ato. Dessa forma, as tentativas podem ser descritas como atos intencionais de uma
autoagressão realizada por uma pessoa, porém que não resulta na morte, mas esta
é sua intenção. Ela acaba sendo um importante preditor para o suicídio, impactando
o círculo social da pessoa que tentou se suicidar (FREITAS et al., 2013). Esse é o
momento mais propício para que haja uma intervenção relacionada a sua saúde,
investigando com maior finalidade de aprimoração de cuidados e prevenção (FÉLIX
et al., 2016).
Quando o indivíduo concretiza uma tentativa de suicídio, estima-se que o
risco de suicídio aumente em pelo menos 50%, desse indivíduo apresentar
novamente este comportamento suicida (BOTEGA, 2014).
O entendimento do comportamento suicida ainda apresenta em sua estrutura
o ato de suicidar-se, também nominado como o suicídio efetivo. Este pode ser
explicado como sendo um desejo consciente do indivíduo de morrer, tendo noção do
que esse ato pode resultar para si mesmo (MOREIRA; BASTOS, 2015). Neste
momento, o tempo de atendimento preventivo, acolhimento e cuidado já passaram,
pois o resultado final será sempre a morte do indivíduo que, em momento anterior,
era classificado como um tentante56.
Em um estudo realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério
da Saúde (2017), entre 2011 e 2016, identificou-se a notificação no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 1.173.418 casos de violências
interpessoais ou autoprovocadas no Brasil. Desse total, 176.226 relativos a uma
prática autodestrutiva que equivale a 15%, sendo 65,9% dos casos, em mulheres e
34,1%, em homens. Levando em consideração apenas dados sobre as lesões
autoprovocadas, foram identificadas 27,4% tentativas de suicídio, destas, 69% em
mulheres e 31% em homens. Assim, deve-se ter especial atenção àquelas pessoas

Nomenclatura utilizada na área da saúde e das ciências sociais para classificar um indivíduo que
apresenta comportamentos suicidas a partir de tentativas, que enquanto se mantém como tentante,
permanece em risco eminente de efetivação do ato e da morte, propriamente dita.
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que, em algum momento, já apresentaram algum comportamento suicida, pois estas
mostram-se cada vez mais vulneráveis para uma nova tentativa.
Existem vários fatores de risco que estão propiciando o suicídio de jovens. O
imediatismo e a sociedade consumidora fazem com que os novos integrantes da
sociedade não desenvolvam tolerância para lidar com situações frustrantes que se
apresentam diante delas e, dessa forma, optam por tirar a própria vida, justamente
por essa falta de manejo para lidar com situações contrárias (LEAL, 2016). Dentro
disso, é importante compreender o que pode se considerar como fator de risco e
reconhecer quando alguém os apresenta, para que assim ações e intervenções
sejam feitas no atendimento deste indivíduo (CARVALHO, 2017).
Entre os fatores de risco comuns ao suicídio em jovens, encontram-se:
problemas familiares, uso de álcool ou drogas, depressão, idade, sexo, transtornos
mentais, tentativas prévias de suicídio, estresse e ansiedade (GALVÃO, 2016). Com
isso, podem-se considerar os fatores de risco para o suicídio aqueles que se
mostram como situações de ordem social, psicológica, cultural, relacional, familiar e
individual. Fatores estes que comprometem o desenvolvimento da sociedade como
um todo, uma vez que a sociedade se mostra vulnerável a esta temática (SILVA et
al., 2015).
Os fatores de risco que estão associados à ideação suicida, conforme relata
Costa (2012, p. 27), parecem ser “do sexo feminino, consumir álcool e drogas
ilícitas, apresentar sintomas depressivos e sintomatologia que indiquem transtorno
de

conduta”. Esse autor ainda afirma

que as mulheres mostram mais

comportamentos suicidas, enquanto que os homens cometem mais suicídios
(ABREU et al., 2010).
Costa (2012) descreve que não é possível presumir que alguém tentará o ato
de suicidar-se, mas tem como identificar os fatores de risco nos comportamentos
das pessoas que estejam mais vulneráveis, sendo um desses fatores, a própria
ideação suicida, em que estão presentes os desejos, as compreensões, as atitudes
ou os planos suicidas.
Ainda este autor descreve que é possível identificar preditores a longo prazo,
que estão relacionados com desesperança e um histórico de comportamentos
suicidas e preditores a curto prazo, relacionados com sintomas de ansiedade,
anedonia e dificuldades de concentração. Assim, os fatores de risco do suicídio
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podem possuir relação com a depressão, a desesperança e a intenção suicida
(COSTA, 2012). Para Abreu et al (2010), pode haver mais fatores associados como
impulsividade, transtornos de humor, transtornos afetivos, baixa autoestima,
sentimento de solidão, sofrimento intenso, frustrações, estresse, esquizofrenia e
psicopatologias em geral, que podem agravar ainda mais o quadro de
comportamento suicida.
De acordo com Botega (2014), os principais fatores associados ao suicídio
são: tentativas anteriores de suicídio, doenças mentais (principalmente depressão e
abuso/dependência de álcool e drogas), ausência de apoio social, histórico de
suicídio na família, forte intenção suicida, eventos estressantes e características
sociais e demográficas, tais como pobreza, desemprego e baixo nível educacional.
Os conflitos familiares também ganham bastante destaque, relacionando-os
com fatores de risco para o suicídio. Dificuldades de se relacionar, ausência de afeto
e falta de apoio familiar podem ser consideradas a origem destes comportamentos.
A disfuncionalidade da família é considerada um risco ainda maior para as crianças
e os jovens, pois as relações familiares mostram-se de extrema importância para o
desenvolvimento do sujeito (ABREU et al., 2010).
Levando em consideração os conceitos sobre o comportamento suicida e
seus fatores de risco, pode-se perceber que há uma vulnerabilidade para o suicídio
e que qualquer pessoa poderá estar suscetível ao ato. Este estudo foi direcionado
para escolares com idade entre 14 a 16 anos, que se mostram em franco
desenvolvimento, muitos vivenciando comportamentos iniciais da juventude.
O desenvolvimento da infância para a juventude ocorre em etapas. Conforme
Salles (2005), o papel da criança é de ir à escola, aprender, brincar, morar com sua
família, conhecendo quais são os seus costumes, suas normas e seus valores
sociais e não ter responsabilidades. Sua função, além disso, requer disciplina e
socialização, para que consigam aprender sobre a cultura que os cerca, tornarem-se
adultos e garantirem a continuação da sociedade. Depois de aprendido sobre sua
cultura e suas regras, vem o papel da adolescência e juventude, sendo então, um
período de transição e experimentação desses valores e de uma crise que decorre
do processo de construção de sua identidade, buscando a aceitação de seu corpo
que envolve a aparência física, suas habilidades acadêmicas, esportivas e sociais,
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entre os períodos de ser criança e ser adulto, bem como da projeção de seu futuro
(QUIROGA; VITALLE, 2013).
Em jovens, é comum considerar que eles estão “chamando a atenção” ou
“apelando” por cuidado, porém, as pessoas ao redor, acabam por não entender que
isso pode ser um pedido de ajuda. Esse contexto já está fornecendo dados sobre
aquela pessoa e que há a necessidade de uma atenção focada nela. Costa (2012)
escreve que o comportamento de chamar a atenção na juventude pode ser
apresentado com a intenção e a esperança de que a salvem daquele sofrimento
interno.
Embora nessa idade ocorram muitos pensamentos que remetem ao suicídio,
quando eles tentam o ato, geralmente é de forma impulsiva e não planejada. Muitos
não têm definido claramente o que é a morte, que ela é irreversível e acabam
acreditando que ela seja a única solução para acabar com seus problemas (COSTA,
2012).
Com base no que foi abordado sobre esta temática e a partir de uma
preocupação de ordem social e de saúde, o objetivo desta pesquisa foi estudar qual
a percepção dos escolares frente aos fatores de risco para o comportamento suicida
presentes na sua comunidade escolar. Foi justificado socialmente de forma a
oportunizar ao jovem mais condições de autoconhecimento, uma vez que ao
responder à entrevista do estudo, ele poderá entender melhor as percepções que
possui sobre o tema e sobre a comunidade escolar em que está inserido. Com isso,
apresenta-se a seguinte pergunta: Qual a percepção dos escolares frente aos
fatores de risco para o suicídio presentes na sua comunidade escolar?
MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa e
de procedimento exploratório e explicativo. O universo desta pesquisa tratou-se de
alunos que compõem o nono ano de uma escola estadual do interior do Paraná. A
seleção amostral foi estruturada de firma probabilística por conveniência, tendo
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como critérios de inclusão57 e exclusão58 como determinantes da classificação
amostral.
Buscando atingir os objetivos propostos pelo estudo, foi construída uma
entrevista semiestruturada, composta por nove questões, sete perguntas abertas e
duas perguntas fechadas.
Para obtenção da coleta de dados, a pesquisadora foi até os alunos e fez
uma breve explicação da proposta de seu estudo. Também foi explicado que o
Termo de Assentimento deveria estar assinado pelos pais ou responsáveis para
validar a participação na pesquisa. Após o retorno dos termos, iniciou-se a
programação das entrevistas que ocorreram no mês de agosto do ano de 2019.
Tiveram uma duração média de 10 minutos e aconteceram na própria escola, em
uma sala reservada para a coleta de dados. Após a transcrição e tabulação dos
dados, eles foram analisados qualitativamente, a partir da análise categorial de
Bardin (2016).
Antes do início da aplicação desta pesquisa, o projeto inicial foi encaminhado
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UnC) e teve o parecer da comissão nº
3.396.651/2019.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram do estudo 28 indivíduos, com idade entre 14 e 16 anos, destes,
39,3% são do sexo feminino e 60,7%, do sexo masculino. Todos os participantes
encontravam-se matriculados e frequentando o nono ano de uma escola do interior
do Paraná. O quadro 1 discrimina idade e sexo de todos os participantes do estudo.

Apresentar o Termo de Assentimento (TA) assinado pelos pais e estar disponível durante o período
de realização das entrevistas.
58 Manifestação do não interesse em participar do estudo, não responder a todas as questões da
entrevista.
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Quadro 1 – Quadro de caracterização dos participantes.
(P) Idade
Sexo
(P) Idade
Sexo
(P)
01
08
15
16
F
16
M
02
09
16
15
F
14
M
03
10
17
14
M
14
M
04
11
18
14
M
14
M
05
12
19
14
M
14
F
06
13
20
14
F
14
F
07
14
21
14
M
16
M
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)
(P) – Participante.

Idade
14
14
14
15
15
14
13

Sexo
M
F
M
M
F
F
M

(P)
22
23
24
25
26
27
28

Idade
15
14
15
15
15
14
14

Sexo
F
M
F
M
M
M
F

Por se tratar de um estudo qualitativo, a análise aconteceu a partir da
categorização dos conteúdos propostos por Bardin (2016), desta forma os
resultados

gerais

serão

apresentados em

um

quadro

que

demonstra

o

direcionamento dos elementos de análise que seguidamente serão descritos e
discutidos individualmente. O quadro 2 apresenta a análise desenvolvida.
Quadro 2 – Análise Categorial de Conteúdo.
Categoria
Subcategoria
Entendimento do Suicídio

Tirar a própria vida
Internos

Fatores de Risco Percebidos
Externos

Elemento de Análise
Livrar-se de problemas
Livrar-se de uma dor/Sofrimento
Dificuldade de pedir ajuda
Depressão
Solidão
Bullying
Preconceito
Problemas Familiares

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

É possível observar no quadro 2 que a análise categorial realizada no estudo
qualitativo é composta por duas categorias, a primeira denominada como:
Entendimento que os participantes possuem sobre o Suicídio e a segunda
denominada como: Fatores de Risco ao suicídio percebidos pelos participantes.
Com isso, tem-se na primeira categoria uma única subcategoria que foi
classificada pelo ato de tirar a própria vida. Esta subcategoria determinou três
elementos de análise que representam a compreensão que os participantes do
estudo possuem sobre o ato determinado na subcategoria. Desta forma, o primeiro
elemento de análise trazido é representado pelo comportamento de se livrar de
problemas.
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Quando há presença de algum problema na vida de uma pessoa, inicia-se a
tentativa de resolução deste. Alguns erros acontecem aqui, pois existem pessoas
que não conseguem encontrar uma resolução correta para o problema vivenciado,
deixando para outros resolverem, ou tentando fazer de uma maneira mais rápida,
porém que não é eficaz, por vezes, não conseguindo definir claramente uma direção
que este problema possa tomar (BALDAIA, 2012). É possível se fazer esta mesma
compreensão quanto aos problemas dos jovens, que, muitas vezes, acabam tendo a
imaturidade como um fator comprometedor na evolução dos problemas da vida.
Neste estudo, os participantes trazem a compreensão do suicídio a partir de
uma tentativa de solucionar estes problemas, que por um momento mostram-se sem
solução. Isso fica evidente em alguns relatos que apareceram na entrevista quando
questionados sobre o que é o suicídio para eles. Participante (14) - “Uma forma que
a pessoa usa para sair do problema, porém ela só piora as coisas. Se mata por
medo, por estar triste” (sic). Participante (18) - “Quando a pessoa não vê mais
nenhuma solução para os problemas, solução para a vida dela [...]” (sic).
Participante (20) - “Quando uma pessoa está sofrendo muito e acredita que vai
solucionar os problemas tirando a própria vida, mas na verdade não resolve os
problemas” (sic).
Um comportamento comum de um suicida é se considerar indefeso. Então,
quando se depara com uma situação que percebe “sem saída”, pode apresentar
certa ansiedade, tornando-se difícil de tolerá-la e que o leva a ter pensamentos
direcionados para o término do problema e não sua resolução, sendo sua única
solução fugir através da morte (CORONEL; WERLANG, 2010).
O segundo elemento de análise abordado nessa subcategoria é o Ato de se
livrar de uma dor/sofrimento. Buscando uma relação de dor e o sofrimento, o que
tem de semelhante entre os dois é a emoção negativa ou ameaçadora da própria
vida. Porém, é necessário ter o entendimento que podemos sofrer sem ter dor e ter
dor sem sofrer. O sofrimento não é a dor, mas pode ser ocasionado pela mesma. A
dor e o sofrimento exprimem uma experiência global, faz a pessoa se sentir como se
sua existência fosse vazia (DRUMMOND, 2011).
Essa visão de se livrar da dor/sofrimento é percebida em alguns relatos da
entrevista quando, Participante (5) O suicídio é - “Uma “doença”, algo que ela sente
e que faz ela ficar mal. Há sofrimento por bullying, essas coisas” (sic). Ou quando o
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participante verbaliza (9) - “Quando acontece algo de ruim com a pessoa, ela não
aguenta mais a vida e quer se matar, se suicidar” (sic). E o participante (10) “Quando uma pessoa não se sente bem e quer tirar a própria vida. Sente raiva de si
mesma” (sic).
Ainda na construção conceitual do que é o suicídio para os participantes do
estudo, o terceiro elemento de análise identificado no grupo estudado foi a
Dificuldade de pedir ajuda.
O pedir ajuda é considerado como uma estratégia que o indivíduo pode
utilizar quando se depara com dificuldades que sozinho não consegue resolver. Este
ato requer a consciência deste indivíduo de que necessita desta ajuda. A decisão de
solicitar ou não ajuda, diz respeito à motivação que esse indivíduo tem e, caso não
tenha adquirido esta motivação, pode se deparar com dificuldades de conseguir
pedir ajuda para outras pessoas (SERAFIM; BORUCHOVITCH, 2010).
Com base nessa dificuldade em pedir ajuda, destacam-se alguns relatos dos
participantes como, Participante (4) - “Uma pessoa que se sente sozinho, busca
ajuda, mas não consegue e a única opção é se matar” (sic). Participante (22) “Pessoas que sofrem com algum problema e não conseguem desabafar com
ninguém, daí acabam cometendo suicídio” (sic). Participante (28) - “Uma pessoa que
está com alguma dificuldade e se mata porque não consegue pedir ajuda” (sic).
A partir da perspectiva da compreensão que os participantes do estudo
possuem sobre o que é o suicídio, e buscando responder à pergunta do estudo, foi
descrita uma segunda categoria; denominada como Percepção dos Fatores de
Risco existentes na Comunidade Escolar que podem influenciar para o suicídio.
Assim, tem-se nesta análise duas subcategorias, denominadas como Fatores de
risco internos e Fatores de risco externos.
A primeira subcategoria determinou dois elementos de análise e a segunda
subcategoria determinou três elementos de análise. Dessa forma, o primeiro
elemento de análise da primeira subcategoria determinada como fatores de risco
internos é representado pelo elemento de análise depressão.
A depressão é um transtorno de humor que, segundo o Manual de
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V (2014), tem como
característica mais comum a presença de humor triste, vazio ou irritável, sendo
acompanhado de alterações somáticas e cognitivas afetando significativamente a
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capacidade de funcionamento do indivíduo e aumentando a insatisfação com a vida.
Entre jovens e adultos de meia idade, a depressão aparece tendo como
características aspectos emocionais e cognitivos, juntamente com tristeza e
negatividade (CAVALCANTE et al., 2013). Tanto a depressão quanto o suicídio,
resultam da interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos,
culturais e ambientais, sendo um importante indicador da qualidade de vida das
populações (SILVA et al., 2015).
A partir desta compreensão é possível classificar a depressão como um fator
de risco para o suicídio baseado na perspectiva trazida pelo grupo estudado. Isso se
mostra evidente nos relatos trazidos, conforme o direcionamento da entrevista que
relatou a identificação dos fatores de riscos existentes, com base nos relatos dos
participantes quando eles dizem acreditar que existem fatores que influenciam tal
ato. Participante (6) - “Sim, depressão, falta de pessoas que ajudam, ver outros
fazerem e ficar curiosa para fazer também” (sic). Participante (19) - “Sim, ser isolada,
questão familiar, antecedentes familiares, depressão (em alguém da família ou na
própria pessoa)” (sic).
O segundo elemento de análise da primeira subcategoria que aborda os
fatores de riscos internos é representado pela Solidão. Esta pode ser definida como
uma sensação de isolamento, sendo justificada como um problema, pois quando há
sofrimento e este é vivenciado de forma profunda pelo indivíduo, esta solidão pode
trazer outros comportamentos negativos associados; pode deixá-lo vulnerável para
várias doenças e também para o comportamento suicida (SALLA, 2012).
Neste estudo, percebe-se a visão dos participantes sobre a solidão como um
fator de risco nos seguintes relatos. Participante (2) - “Sim, [...] sentir-se sozinha,
ninguém para desabafar” (sic). Participante (5) - “Sim, [...], excluir alguém, ser
antissocial” (sic). Participante (27) - “Sim, pressão, isolamento social [...]” (sic).
Com base na segunda subcategoria, representada pelos fatores de risco
externos, tem-se como primeiro elemento de análise o Bullying. Este significa um
tipo de violência, ocorrido durante a infância e a juventude e pode ser caracterizado
como uma agressão que ocorre de maneira intencional e repetida, sem motivo
evidente, que um ou mais estudantes, reproduzem com outra pessoa considerada
mais fraca, causando-lhe dor, sofrimento e angústia (ALVES et al., 2016).
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Esta pratica do bullying apresenta um padrão que se repete, visando
prejudicar alguém. Quem pratica este ato sente satisfação em magoar várias vezes
seu alvo. Existem várias consequências que o bullying pode causar na vida de uma
pessoa, entre elas: problemas comportamentais e psíquicos como depressão, fobia
escolar, ansiedade generalizada, etc. Em casos mais críticos, pode levar o indivíduo
ao suicídio (SILVA, 2010). Percebe-se o bullying como um fator de risco externo em
alguns relatos. Participante (15) - “Sim, depressão, falta de amigos, bullying” (sic).
Participante (23) - “Sim, bullying, depressão, baixa autoestima” (sic). Participante
(28) - “Sim, bullying, ser excluído” (sic).
O bullying pode ser considerado um preconceito. Este foi definido, conforme
os dados obtidos nas entrevistas, como o segundo elemento de análise da segunda
subcategoria dos fatores de risco externos. Assim, o preconceito surge na idade
escolar

e

pode

ser

definido

como

pré-julgamentos,

uma

orientação

ou

posicionamento afetivo negativo que é externalizado através de comportamentos
discriminatórios por uma pessoa ou um grupo de pessoas frente a outro grupo social
ou pessoa (NUNES; CAMINO, 2011). Percebe-se o preconceito como fator de risco
para o suicídio, e foi apresentado em alguns relatos dos entrevistados. Participante
(8) - “Sim, perda de alguém da família, preconceito” (sic). Participante (21) - “Sim,
depressão, problemas familiares, na escola, relacionamentos, bullying, preconceito”
(sic).
O terceiro e último elemento de análise da segunda subcategoria dos fatores
de risco externos para o suicídio é caracterizado, pelos entrevistados do estudo,
como Problemas Familiares. A família tem suma importância na promoção da saúde
psicológica do jovem, com base nas relações familiares saudáveis. Isso acontece
quando há apoio emocional e afeto, demonstrando a capacidade desses pais em
oferecer o suporte emocional adequado, a preocupação com o bem-estar do filho,
bem como o controle e a supervisão de seus comportamentos. Entretanto, existem
situações de negligências parentais, afetos negativos ou punição excessiva e abuso
físico em ambos os pais. Famílias que apresentam comportamentos disfuncionais,
apresentam mais dificuldades com a afetividade, empatia e o ensino de valores e
ideais e podem desencadear no jovem estresse, depressão e baixo desenvolvimento
de habilidades sociais (BENETTI et al., 2010).
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Os problemas familiares em relatos dos entrevistados sobre o que eles
consideram fatores de risco para o suicídio. Participante (12) – “Sim, bullying,
depressão, problemas em casa” (sic). Participante (16) – “Sim, ausência dos pais na
vida dos adolescentes, a família não ter tempo para ficar junto” (sic). Participante
(18) – “Sim, problemas familiares, desemprego, frustrações [...]” (sic).
CONCLUSÃO
Com base na proposta inicial deste estudo e tendo como objetivo
compreender qual é a percepção do jovem frente aos fatores de risco para o suicídio
em sua comunidade escolar, destaca-se primeiramente que se faz evidente a
percepção dos participantes quanto à existência de fatores de risco presentes no
seu contexto escolar.
Para se obterem os dados de coleta do artigo, o estudo foi realizado em uma
Escola Estadual situada no interior do Paraná. Dessa maneira, a partir dos
resultados obtidos através da entrevista semiestruturada, composta por nove
questões, verificou-se que os jovens participantes do estudo têm um conhecimento
vago sobre o que é o suicídio, sabem sobre o assunto, conforme o que é dito pela
sociedade e pela mídia. Mas, mesmo assim, conseguem identificar e perceber
fatores que eles consideram como sendo de risco para o ato suicida e que são
considerados preocupantes, pelo fato de serem vividos pelos colegas da escola, por
pessoas próximas e por eles mesmos.
Dentre os fatores percebidos com maior ênfase nas entrevistas, destacam-se
dois tipos. Os fatores de risco internos, classificados como a depressão e a solidão e
os fatores de risco externos, classificados como o bullying, o preconceito e os
problemas familiares.
Todos esses fatores sinalizam a necessidade de o jovem poder contar com
alguém, saber que pode pedir ajuda, porém, quando isso não acontece, ele se sente
sozinho, sem ânimo e com dificuldades em resolver seus problemas, apontando que
o suicídio se apresenta como uma solução para os acontecimentos negativos que
estão ocorrendo na escola, em casa e/ou com os colegas. Todavia, essa percepção
acontece mais claramente quando se trata do próximo.
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Com base nisso, percebe-se a necessidade em continuar abordando essa
temática, pois mesmo sendo aparentemente um assunto muito discutido atualmente,
ainda parece não ter uma solução. Dessa forma, fica o questionamento: se está
sendo falado sobre o suicídio da maneira correta com os jovens e se eles estão
conseguindo perceber os riscos que isto causa a sua vida, e o porquê eles
acreditam que o suicídio possa ser a solução para seus problemas.
Outro ponto interessante seria abordar a necessidade de saber o que os pais
pensam sobre os fatores de risco para o suicídio em jovens, e que sejam tratadas
com eles, temáticas mais informativas para conseguirem perceber tais fatores em
seus filhos e o que fazer com essa informação.
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IMPACTO PSICOLÓGICO DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA ONCOLÓGICA59
Jessica da Cruz60
Claudia Mara Witt Ratochinski61
RESUMO
O câncer se configura na sociedade atual como uma das doenças mais temíveis,
acompanhado por uma crença de incerteza de cura, morte, dor e sofrimento.
Quando a doença é diagnosticada como oncológica, a percepção da finitude da vida
torna-se presente e é muito comum que apareçam mitos e fantasias em torno da
doença e também de seu tratamento (Portanto, a presente pesquisa teve como
objetivo geral estudar o impacto psicológico do diagnóstico da doença oncológica
em pacientes oncológicos. Tratou-se de uma pesquisa básica, qualitativa,
exploratória e de levantamento. Participaram da pesquisa 6 pacientes oncológicos,
vinculados a uma Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade do sudeste do
Paraná. Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada e para a
análise foi utilizada a Análise Categorial Temática de Conteúdo de Bardin (2011).
Observou-se com os resultados da pesquisa que os pacientes atribuem o significado
de morte ao diagnóstico da doença oncológica, e que também vivenciam
sentimentos de medo e revolta ao passarem por esse momento. Observou-se que a
religiosidade é frequentemente usada por esses pacientes como uma estratégia de
enfrentamento.
Palavras-Chave: Doença oncológica. Diagnóstico. Impacto psicológico.
ABSTRACT
Cancer is shaped in current society as one of the most dreaded illnesses, followed by
the uncertainty of the cure, death, pain and suffering. When the illness is diagnosed
as oncologic, the perception of finitude of life becomes present and it is very common
that many myths and fantasies show up around the disease, and also for its
treatment. Therefore, the present research had as main objective to study the
psychological effect on the diagnosis of the oncologic illness in oncologic patients. It
was a basic research, qualitative, exploratory and also a survey. 6 oncologic patients
participated in the survey, bound to a Municipal Health´s Secretary of a city in the
south-west of Paraná. For the data gathering, it was used a semi-structured survey
and for the analysis it was used the Bardin Thematic Content Categorical Analysis
(2011). It was observed with the survey results that the patients assign the meaning
of death to the diagnosis of the oncologic illness, and that also live through feelings
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado à
linha de pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde.
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of fear and revolt by going through this moment. It was observed that religiosity is
frequently used by these patients as a facing mechanism.
Keywords: Oncologic Disease. Diagnosis. Psychological impact.
INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), o câncer é a
segunda maior causa de morte no mundo, sendo responsável por 9,6 milhões de
mortes no ano de 2018. O Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2019), define o
câncer como um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o
crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos dividindo-se
rapidamente.
O câncer se configura, na sociedade atual, como uma das doenças mais
temíveis, acompanhado por uma crença de incerteza de cura, morte, dor e
sofrimento, sendo ainda em alguns casos, associado à punição e ao castigo. Esses
significados atribuídos ao câncer são fontes de grande sofrimento psicológico ao
paciente quando recebe o diagnóstico, ocasionando consequências que interferem
diretamente na sua qualidade de vida (CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2007).
A doença pode surgir em qualquer parte do corpo, com características
agressivas que determinam a formação de tumores que podem espalhar-se para
outras regiões, processo este definido como metástase. Em 2018, foram registrados
582.590 novos casos de câncer no Brasil, sendo 300.140 do sexo masculino e
282.450 do sexo feminino (INCA, 2018).
O recebimento de um diagnóstico indesejado pode alterar o funcionamento do
indivíduo. Quando a doença é diagnosticada como oncológica, a percepção da
finitude da vida torna-se presente e é muito comum que apareçam mitos e fantasias
em torno da doença e também de seu tratamento (MELLO FILHO, 2002).
Após o diagnóstico oncológico, é comum o surgimento de reações
psicológicas como desesperança, ansiedade, medo relacionado à morte e
pensamentos que influenciam no estado emocional do indivíduo. As reações
psicológicas como medo e tristeza, se não forem trabalhadas, podem afetar a
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adaptação do paciente à situação e contribuir para o agravamento do quadro da
doença (SILVA; AQUINO; SANTOS, 2008).
Apesar de o câncer se configurar, na maioria das vezes, como uma doença
crônica, nem sempre leva o paciente à morte. Os significados e interpretações
atribuídos à doença podem interferir no seu processo de enfrentamento, no curso e
tratamento (SILVA, 2008). Sabendo disso, fazem-se necessários estudos que
investiguem os impactos psicológicos vivenciados pelo paciente frente ao
diagnóstico da doença oncológica, a fim de diminuir o seu sofrimento psicológico
(FARINHA; WENDLING; DALLAZZANA-ZANON, 2013).
Portanto, a presente pesquisa teve como objetivo geral estudar o impacto
psicológico do diagnóstico da doença oncológica em pacientes oncológicos. Como
objetivos específicos, pretendeu-se analisar o contexto da revelação do diagnóstico
da doença oncológica em pacientes oncológicos, descrever os sentimentos
prevalentes vivenciados por pacientes, após o diagnóstico da doença oncológica,
bem como as crenças individuais, relacionadas à doença oncológica apresentadas
pela amostra.
Os resultados aqui apresentados são importantes, pois o diagnóstico desta
doença vem acompanhado de uma forte ideia de dor, sofrimento e morte. A pessoa
quando diagnosticada com câncer, na maioria das vezes, acredita estar recebendo
uma sentença de morte. Pode provocar-lhe diversos sentimentos de difícil
elaboração, a mudança na rotina de vida, o início de um tratamento longo e a
incerteza de um futuro, são fatores que interferem diretamente no emocional
do paciente.
Levando em conta que o emocional do paciente com câncer pode interferir no
tratamento e curso da doença, justifica-se a realização de estudos que busquem
identificar o impacto psicológico vivenciado pelo paciente, após o diagnostico
oncológico, favorecendo o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem a
saúde emocional do paciente, neste momento de sua vida.
Os resultados poderão auxiliar os profissionais da área da Psicologia a
compreenderem as consequências psicológicas advindas do diagnóstico de câncer.
E assim disporem de estratégias que possam contribuir para a qualidade de vida
desses pacientes, sendo esses também beneficiados pelos resultados da pesquisa.
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A pergunta problema que norteou a pesquisa foi: o diagnóstico de câncer
causa impacto psicológico no paciente?
MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa básica, de abordagem qualitativa. Em relação aos
seus objetivos é uma pesquisa exploratória, em relação aos seus procedimentos de
levantamento.
Participaram da pesquisa pacientes oncológicos de uma Secretaria Municipal
de Saúde de um município do sudeste do Paraná. Trata-se de uma amostragem não
probabilística por conveniência.
A classificação da amostra se deu seguindo os critérios de inclusão de aceitar
participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCLE, ter idade igual ou superior a 18 anos, ter recebido o diagnóstico há pelo
menos 06 meses. Tratou-se de uma amostragem não probabilística por
conveniência.
Como instrumento para coleta de dados foi elaborada, pelas pesquisadoras,
uma entrevista semiestruturada. Esta aconteceu de forma individual, gravada em
áudio e, posteriormente, transcrita para garantir a fidedignidade dos dados. Para a
análise dos dados foi utilizada a análise categorial temática de conteúdo através da
análise de Bardin (2011).
A pesquisa seguiu as Normas da Resolução CNS 510/2016 sobre pesquisa
com seres humano, e o projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP da Universidade do Contestado aprovado mediante o Protocolo nº
3.364.777.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi realizada com seis pacientes oncológicos, em uma sala
reservada nas dependências de uma Secretaria Municipal de Saúde, em uma cidade
do sudeste do Paraná.
Os resultados referentes às variáveis sociodemográficas encontram-se no
quadro 1.
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Quadro 1 – Características Sociodemográficas dos Entrevistados
Há quanto tempo
Tipo de
Entrevistado
Idade
Sexo
recebeu o diagnóstico
câncer
E1

45

F

12 anos

Mama

E2

52

F

1 anos

Colorretal

E3

43

F

10 meses

Mama

2 anos
2 anos
6 meses

Colorretal
Mama
Pele

E4
37
F
E5
58
F
E6
65
F
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Tratamento realizados
Cirurgia, quimioterapia e
radioterapia
Cirurgia
Cirurgia, quimioterapia e
radioterapia
Cirurgia
Cirurgia e quimioterapia
Cirurgia

O método escolhido para análise dos resultados foi a Análise de Conteúdo
proposta por Bardin (2011). Foi elaborado um quadro contendo os resultados
subdivididos em categoria, subcategorias e elementos de análise. Para elaborá-lo,
foram categorizados os dados presentes nas respostas das entrevistas. Em seguida,
foram aproximados os dados semelhantes e então criadas as categorias, as
subcategorias e seus elementos de análise.
Em seguida, apresentar-se-á o quadro com a Análise de Conteúdo proposta
por Bardin com a discussão dos resultados.
Quadro 2 – Análise Categorial Temática de Conteúdo de Bardin.
Categoria
Subcategoria

O impacto psicológico do
diagnóstico da doença
oncológica

1.1 Significado do diagnóstico da doença
oncológica
1.2 Sentimentos vivenciados por pacientes
oncológicos

1.3 Estratégias de enfrentamento
diagnóstico da doença oncológica
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

para

o

Elementos de
análise
1.1.1 Sentença de
morte
1.2.1 Revolta
1.2.2 Medo
1.3.1 Religiosidade

Com a realização da coleta e análise dos dados, surgiu uma categoria que diz
respeito ao impacto psicológico do diagnóstico da doença oncológica. A partir da
primeira subcategoria, “Significado do diagnóstico da doença oncológica”, surgiu um
elemento de análise, o qual se refere à sentença de morte, como pode ser
observado nas falas que se seguem:
E 1 - “Eu achei que ia assim que eu ia morrer sabe, achei que eu ia morrer...”
(sic).
E 3 - “Você pensa muita coisa tipo receber um diagnóstico desse é como se o
teu prazo de vida estivesse contado...” (sic).
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E 5 - “Você pensa né, mas será, e agora será que eu vou morrer, vou morrer
daqui uns dias, eu podia ter feito tanta coisa boa eu pensava assim comigo né...”
(sic).
E 6 –“Você sai fora de si, você sente você pensa assim, meu Deus eu vou
morrer...” (sic).
O câncer é entendido como uma trajetória para a morte, um caminho sem
volta, que causa nas pessoas sofrimento, dor, mutilação, perda da capacidade
produtiva, da autoestima, o abandono, o medo do contágio, o medo da morte, o
isolamento (NAVES; AQUINO, 2008).
O diagnóstico de uma doença oncológica leva a uma representação, a
crenças, muitas vezes, disfuncionais que o indivíduo tem acerca do câncer, que,
conforme a literatura, corresponde a uma representação sempre muito negativa,
vista como uma doença devastadora, que resulta sempre em morte sofrida (PENNA,
2004).
Para muitas pessoas receber o diagnóstico de uma doença oncológica é
como receber uma sentença de morte. Dentre as várias causas que atribuem esse
estigma ao câncer, pode-se destacar a incerteza sobre o futuro e o medo a um
tratamento que pode ser doloroso e prolongado (ANGERAMI-CAMON; CHIATTONE;
NICOLETTI, 2002).
Apesar de atualmente se saber que, quando diagnosticado precocemente, o
câncer pode ser controlado bem como, em muitos casos, pode haver até a remissão
total. Entretanto, ainda persiste a crença de que o diagnóstico de uma doença como
esta pode ser o prenúncio da morte próxima (PENNA, 2004).
A partir da segunda subcategoria, “Sentimentos vivenciados por pacientes
oncológicos”, surgiram dois elementos de análise. O primeiro refere-se ao
sentimento de revolta ao receber o diagnóstico da doença oncológica, como pode
ser observado nas falas abaixo:
E 1 - “Eu me revoltei muito, me revoltei até com Deus sabe, porque eu? A
gente fica fazendo essas perguntas quando tem o câncer, porque eu? Porque eu?
Poxa eu sempre fui uma pessoa da igreja, de família, porque não deu né, nessas
prostitutas ...” (sic).
E3 - “Agora que a minha vida estava indo tão bem por quê? Porque acontecer
isso? Porque eu ia ter que passar por isso?...” (sic).
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Quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença grave pode passar
por cinco estágios emocionais, que habitualmente seguem a seguinte ordem:
negação, raiva, barganha, depressão e aceitação (SANTOS; SEBASTIANI, 2003).
O primeiro estágio, a negação, corresponde ao momento em que o paciente
recebe o diagnóstico e não consegue aceitar que aquilo é verdade. Então o paciente
busca por novos exames e novas opiniões médicas, acreditando que seu
diagnóstico não passa de um engano (SANTOS; SEBASTIANI, 2003). Quando
confrontado com o diagnóstico de uma doença oncológica, o paciente se recusa a
aceitar a realidade (CARDOSO et al, 2009).
Ao passar pelo primeiro estágio, o paciente é então, tomado por um
sentimento de raiva, revolta e começa a se perguntar, por que eu? (SANTOS;
SEBASTIANI, 2003). O paciente reconhece a existência da doença, mas não aceita,
reagindo com raiva e revolta perante a sua má sorte. O paciente pode expor críticas
em relação aos médicos, por não terem descoberto a doença antes, e a Deus, por
ter lhe permitido uma doença que se caracteriza como uma sentença de morte
(CARDOSO et al, 2009).
A revolta em pacientes oncológicos aparece através da raiva que sente ao ter
seus planos interrompidos, revolta-se com a sua má sorte e sente inveja daqueles
que estão saudáveis (KUBLER-ROSS, 1996).
Portanto, o diagnóstico de câncer é uma experiência de forte impacto
emocional, pois desencadeia no paciente muitos sentimentos. Os principais
sentimentos verificados são o medo, a revolta, a desesperança e tristeza. Isso
ocorre porque o câncer é visto e interpretado como uma doença estigmatizada, que
apesar do avanço técnico-científico no tratamento, está associado a aspectos
negativos como dor, tratamentos invasivos, desfiguramento, mutilação, dependência
e mudança de papéis sociais (ANSARAH, 2018).
O segundo elemento de análise encontrado nessa subcategoria, “Sentimentos
vivenciados por pacientes oncológicos”, foi o medo, sentimento que apareceu em
contextos diferentes para cada paciente, medo do tratamento, medo de deixar o
filho, como podemos observar nas falas a seguir:
E 1 - “Eu já estava abalada com medo feroz, porque eu nunca mexi nesse tipo
de coisa, porque quando minha irmã teve câncer, ela teve câncer né, e ela não sabia
também...” (sic).
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E 3 - “A gente fica com medo né vai que o tratamento não dá certo...” (sic).
E 4 - “Àquela hora nossa a gente perde o chão, porque é como te falei né eu
pensava no meu piazinho meu maior medo era deixar ele, eu sentia medo de deixar
ele...” (sic).
O câncer tem se mostrado como uma doença que causa medo nas pessoas,
devido a isso, o diagnóstico oncológico tende a causar no paciente reações
diferentes que o diagnóstico de outras doenças. Problemas de ordem emocional
tendem a surgir, pois o paciente tem dificuldades em lidar com o diagnóstico. Esse
fato está associado à crença de que o câncer está relacionado à morte, à dor e ao
sofrimento (FARINHAS; WENDLING; ZANON; 2013).
O diagnóstico oncológico leva o paciente a ficar diante do mais primitivo dos
seus medos, o medo da morte. Esse medo de morrer se relaciona com a
representação cultural construída de que a doença é terminal. O medo é a resposta
psicológica mais comum diante da morte. O medo de morrer contém o medo da
solidão, da separação de quem se ama e o medo do desconhecido (BORGES et al,
2006).
Conforme afirma Venâncio (2004), o diagnóstico de câncer é vivido como um
momento de angústia e ansiedade, pelo motivo de a doença ser rotulada como
dolorosa e mortal, consequentemente, desencadeando preocupações em relação à
morte. Além do momento do diagnóstico, ao longo do tratamento, o paciente
vivencia perdas e diversos sintomas que, além de acarretar prejuízos ao organismo,
coloca-o diante da incerteza em relação ao futuro.
Em relação à terceira subcategoria: “Estratégias de enfrentamento para o

diagnóstico da doença oncológica”, foi verificado um elemento de análise, o qual referese à religiosidade, como pode ser visto nas falas descritas abaixo:

E 1 -“Só que tudo mudou a partir do momento que eu pensei assim, não isso
é coisa do maligno, não é coisa de Deus que está aqui dentro de mim, isso tem que
ser tirado, se Deus é por mim ninguém será contra mim, então eu tenho que tirar...”
(sic).
E 3 - “Pedi muito pra Deus que se fosse da vontade dele, porque a gente não
pode pedir né exigir eu quero, quero a cura porque eu quero, tem que ser da
vontade de Deus eu pedia muito se for da vontade dele que ele me dê essa chance
de me curar, eu vou fazer o tratamento vai dar tudo certo...” (sic).
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E 4 - “Precisou tirar a pele daqui transplantar, mas eu botei fé, fé em Deus,
Nossa Senhora, Jesus fiz pedido procurei não me entregar me abalar, porque eu
pensei, não é grave, não é grave, vou me curar, porque a pessoa ficava imaginado
vi tanta coisa lá, tanta gente tanto caso né, e as pessoas com fé porque que eu ia
me entregar né...” (sic)
E 6 - “A minha fé em Deus é maior...” (sic).
Entende-se por estratégias de enfrentamento, os esforços comportamentais e
cognitivos que o indivíduo realiza para administrar um acontecimento estressante. É
a capacidade de superar um agente estressor, conseguindo assim, um reajuste.
(RODRIGUES; POLIDORI, 2012).
As estratégias de enfrentamento serão efetivas quando o comportamento
adotado for capaz de amenizar os sentimentos desconfortáveis do paciente. Se o
comportamento

adotado

não

for

capaz

de

amenizar

esses

sentimentos

desconfortáveis, o resultado será uma crise, que se não for resolvida poderá causar
desequilíbrios psicológicos e fisiológicos (LORENCETTI; SIMONETTI, 2005).
A religião é uma estratégia frequentemente utilizada por pacientes
oncológicos, sendo que muitos deles se tornam mais religiosos após o diagnóstico
da doença (FARINHAS; WENDLING; ZANON; 2013). Segundo Gobatto e Araújo
(2010), a religião é uma estratégia que pode trazer benefícios ao paciente, como:
maior adesão ao tratamento, produção de um sentido à vida, esperança e redução
de sintomas depressivos.
A religiosidade, então, é usada como suporte para se conviver com a doença,
podendo representar uma importante fonte de suporte e conforto para muitas
pessoas, durante um período de sofrimento, proporcionando um maior equilíbrio
diante das adversidades da doença (LINARD; SILVA; SILVA, 2002).
CONCLUSÃO
Apesar de toda evolução tecnológica e das diversas formas de tratamento
existentes para o tratamento oncológico e, muitas vezes, com um bom prognóstico,
o câncer ainda é compreendido como uma doença incurável e que leva à morte.
Essa ideia de fim da vida atribuído à doença faz com que o diagnóstico oncológico
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cause impacto psicológico no paciente, tornando o enfrentamento da doença muito
penoso.
Ao receberem o diagnóstico da doença oncológica, os pacientes acreditam
estarem recebendo sua sentença de morte, e passam a dispor de sentimentos de
medo e revolta. Esses sentimentos podem dificultar o tratamento, fazendo com que
o paciente desacredite das possibilidades de cura.
O medo em pacientes oncológicos, como mostrou a pesquisa, apresenta-se
em diferentes contextos. É comum que os pacientes sintam medo de enfrentarem
um tratamento que não seja eficaz, e que também sintam medo de partir e deixar
aqueles que amam. O diagnóstico oncológico é temido e indesejável, fazendo com
que alguns pacientes ao receberem o diagnóstico se revoltem e comecem a
questionar “por que comigo?”.
A pesquisa possibilitou observar que uma das estratégias de enfrentamento
comumente utilizadas por pacientes oncológicos é a religiosidade, A religiosidade
pode trazer benefícios ao paciente como, maior adesão ao tratamento, e aceitação
do diagnóstico.
A partir desta pesquisa foi possível perceber a necessidade de novos estudos
sobre o tema, a fim de capacitarem os profissionais da área da psicologia, haja vista
a importância de um acompanhamento psicológico nos pacientes, ao receberem o
diagnóstico oncológico.
Sugere-se o desenvolvimento de mais pesquisas com esta população, porque
mesmo com todos os avanços científicos e tratamentos eficazes, ainda existem
crenças bastante disfuncionais a respeito desta doença, já que é vista como algo
incurável, uma sentença de morte.
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A ARTETERAPIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO APLICADA EM
DEPENDENTES QUÍMICOS FREQUENTADORES DE UM CAPS62
Bruna Hreczuck Kalinoski63
João Ângelo de Lima Bassani64
RESUMO
Pode-se definir arteterapia como um processo terapêutico que se utiliza de
modalidades expressivas diversas, servindo como materialização de símbolos.
Dessa forma, a arteterapia vem com estratégias de intervenção no campo da
dependência química, de modo que o indivíduo adquira percepção dos seus
aspectos inconscientes, focando no desenvolvimento e expressão da criatividade,
possibilitando assim, a comunicação e interação do adicto. Os CAPS constituem a
principal estratégia para a reforma psiquiátrica, sendo um ambiente acolhedor para
os pacientes com transtornos mentais e transtornos relacionados as substâncias
psicoativas. Com essa narrativa, esse artigo teve como objetivo verificar se há
eficácia no tratamento com arteterapia em dependentes químicos frequentadores de
um CAPS. Tratou-se de uma pesquisa básica em relação à natureza; quanto aos
objetivos tratou-se de uma pesquisa exploratória e quanto ao método, a pesquisa foi
do tipo mista (quantitativo/qualitativo). O universo pesquisado foi composto por três
(03) homens frequentadores de um CAPS I de uma cidade do Planalto Norte
Catarinense. A amostragem caracterizou-se como não probabilística por
conveniência. Como instrumento de pesquisa foram aplicados dois questionários
(uma pré-pesquisa e uma pós-pesquisa) contendo questões entre abertas e
fechadas. Pôde-se perceber com os resultados que a Arteterapia foi eficaz no
tratamento de dependência química, sendo agenciadora de novas perspectivas de
vida e do funcionamento pessoal do dependente químico.
Palavras-Chave: Arteterapia. Dependentes Químicos. CAPS.
ABSTRACT
Art therapy can be defined as a therapeutic process that uses different expressive
modalities, serving as materialization of symbols. Thus, art therapy comes with
intervention strategies in the field of chemical dependence, so that the individual
acquires perception of its unconscious aspects, focusing on the development and
expression of creativity, thus enabling communication and interaction of the addict.
CAPS are the main strategy for psychiatric reform, being a welcoming environment
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-Mafra na linha de
Pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde;
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for patients with mental disorders and disorders related to psychoactive substances.
With this narrative, this article aimed to verify if there is efficacy in the treatment with
art therapy in drug addicts attending a CAPS. This was a basic research in relation to
nature; as to the objectives, this was an exploratory research; the method used to
carry out the research was mixed type (quantitative/qualitative). The universe
surveyed was composed of three (03) men who attended a CAPS I of a city in the
Northern Plateau of Santa Catarina. The sampling was characterized as nonprobabilistic for convenience. As a research instrument, two questionnaires (one preresearch and one post-research) containing open and closed questions were applied.
It can be seen from the results that Artetherapy was effective in the treatment of
chemical dependence, being an agent of new perspectives of life and personal
functioning of the chemical dependent.
Keywords: Art therapy. Chemical dependents. Caps.
INTRODUÇÃO
A dependência química é um assunto relevante na sociedade atual e de
conhecimento de todos, seja de um conhecido, um familiar e até no próprio
processo, observando-se então a necessidade de buscar e compartilhar mais
estudos sobre a mesma, integrando terapias não convencionais e a psicologia, na
reabilitação.
Como a cada ano, as dependências químicas crescem gradativamente
envolvendo

fatores

socioeconômicos,

psicológicos,

físicos,

toxicológicos

e

estruturais familiares, assim, o número de usuários nos Centros de Atenção
Psicossociais (CAPS) está aumentando. Desta forma, a arteterapia se faz presente
na saúde mental, apresentando uma nova forma de cuidado para com esses
pacientes. Assim sendo, deve-se atentar sobre essa estratégia de tratamento,
verificando se a mesma previne agravamentos e promove o bem-estar dos usuários.
A arteterapia vem com o interesse antigo e a experiência própria,
relacionados a arte e sua capacidade de ressignificação.
Com essa perspectiva a pesquisa pretendeu questionar se a arteterapia como
recurso terapêutico é eficaz no tratamento de dependentes químicos em um CAPS
da região do Planalto Norte Catarinense, tendo como objetivo geral: verificar se há
eficácia no tratamento com arteterapia em dependentes químicos frequentadores de
um CAPS; e os objetivos específicos: descrever os efeitos da arteterapia nos
pacientes dependentes químicos frequentadores de um CAPS; investigar se a
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arteterapia contribui para a promoção da saúde; analisar se a arteterapia é efetiva
na prevenção de agravamentos da saúde (recaída) e comprovar se a arteterapia
promove a melhora nos sintomas de ansiedade e na percepção dos dependentes
químicos frequentadores de um CAPS.
Neste sentido, este artigo tem como tema a eficácia da arteterapia como
recurso terapêutico em dependentes químicos frequentadores de um CAPS,
promovendo a saúde e prevenindo recaídas. Isto foi verificado através de dois
questionários, um contendo 10 (dez) questões fechadas (pré-pesquisa), e o outro
contendo 9 (nove) questões (pós-pesquisa) entre abertas e fechadas. Devido ao
momento pandêmico foram tomadas todas às medidas sanitárias para a realização
da mesma (distanciamento social, uso de máscara e utilização do álcool gel 70%).
A arte é reconhecida, desde muito tempo, como a manifestação mais
autenticamente libertadora e realizadora da nossa condição humana (TAVARES,
2003).
A arte é uma expressão inerente ao ser humano, apresentando-se ao alcance
de todos, sendo pessoal e única, assim, expressando a linguagem do inconsciente
(VALLADARES, 2004, p.39).
“Mas a arte também incita à ação, também é trabalho, é um trabalho mágico
que transforma a natureza, para dar-lhe nova forma, novas possibilidades. É
necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo”
(TAVARES, 2003, p.36).
Com a implementação de novos dispositivos assistenciais em saúde mental, a
arte oferece a possibilidade de reinvenção da existência do sujeito como potência
agenciadora de singularidades no processo de construção da cidadania (TAVARES,
2003).
Pode-se definir arteterapia como um processo terapêutico que se utiliza de
modalidades expressivas diversas, servindo como materialização de símbolos. A
sensorialidade e a materialidade vão se utilizar de texturas, cores, formas, volumes e
linhas para representar níveis profundos e inconscientes da psique, propiciando o
encontro com a consciência, a possibilidade de “Insights” e a expansão psíquica
(PHILIPPINI, 1998).
Na definição da Associação Brasileira de Arteterapia, ela se apresenta como:
“um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação
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cliente profissional. Sua essência é a criação estética e a elaboração artística em
prol da saúde” (REIS, 2014, p.143).
Segundo Lima et al (2009) a arte vem sendo utilizada como instrumento
transformador, através da expressão cooperadora, com o objetivo de edificar
pessoas mais fortes e saudáveis. A arteterapia oferece a liberdade e o respeito à
singularidade do sujeito, buscando despertar a criatividade e desbloquear
informações do inconsciente.
Desta forma, arteterapia fará a “utilização de recursos artísticos em contextos
terapêuticos; pressupõe que o processo do fazer artístico tem o potencial de cura e
crescimento” (GEHRINGER, 2005, p. 3).
Portanto, é uma prática terapêutica que trabalhará medos e ansiedades,
auxiliando na conscientização e elaboração de tais sentimentos (VALLADARESTORRES, 2018).
Carl Gustav Jung (1875-1961) foi o principal autor da psicologia que utilizou
da linguagem artística associada a psicoterapia. Ele solicitava aos pacientes para se
expressarem artisticamente, através de desenhos e pinturas, situações de conflitos,
sentimentos e sonhos. Posteriormente analisando tais simbolizações. (REIS, 2014)
“Jung considerava a criatividade artística uma função psíquica natural e estruturante,
cuja capacidade de cura estava em dar forma, em transformar conteúdos
inconscientes em imagens simbólicas” (p.145).
Sendo assim, Jung viu na arteterapia a “possibilidade de o homem organizar
seu caos interior utilizando-se da arte” (Andrade, 2000, p.52).
Na concepção de Nise da Silveira, que seguia os ensinamentos de Jung, “a
função terapêutica da arte era permitir a expressão de vivências não verbalizáveis
por aqueles que se encontravam imersos no inconsciente, ou seja, em um mundo
fora do alcance da elaboração racional” (p. 146). Consequentemente, “para os
pacientes, a atividade criadora permitia não somente dar uma forma ao seu tumulto
emocional, mas também transformá-lo por meio dessa expressão” (REIS, 2014,
p.147).
Lima et al (2009) concebe que o uso da arte no campo da saúde mental tem
por objetivo mudar atitudes e comportamentos. Passa a ser um auxiliar para
explorar, descobrir e entender as ideias e sentimentos do ser humano, favorecendo
211
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

a autoestima, reduzindo a ansiedade e melhorando sua qualidade de vida,
promovendo enfim, a expansão da saúde.
“Portanto, na arteterapia, o fazer artístico se constitui como mediação no
processo de autoconhecimento e de (re) significação do sujeito acerca de si próprio
e de sua relação com o mundo” (REIS, 2014, p.148).
Os CAPS é a principal estratégia para a reforma psiquiátrica, sendo um
ambiente caloroso para os pacientes com transtornos relacionados as substâncias
psicoativas (álcool e outras drogas), dando autonomia aos mesmos através de
atendimento médico e psicológico. Assim, os CAPS são responsáveis por estimular
a integração social e tornar-se um espaço cultural concreto para tais indivíduos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Segundo Willrich et al (2018, p. 51):
O CAPS configura-se como um ponto estratégico da atenção psicossocial,
ou seja, um serviço de saúde de caráter aberto e comunitário e que é
substitutivo ao modelo asilar. Esse serviço é composto por uma equipe
multiprofissional que atua sob um aspecto interdisciplinar prestando
atendimento a indivíduos em sofrimento psíquico.

Devido a fatores sócioeconômicos, físicos, psicológicos, estruturais familiares
e toxicológicos, os transtornos mentais estão crescendo deliberadamente, tornando
a população frequentadora de Centros de Atenção Psicossociais maiores (FACCO
et al, 2016, p. 47).
Em um estudo feito pela UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime),
em 2016, verificou-se que 2,7% da população mundial fazem uso de algum tipo de
substância psicoativa. No II Levantamento Domiciliar sobre drogas psicotrópicas no
Brasil, foi verificado que o álcool é a substância mais utilizada nas 108 maiores
cidades do país. Dados do II Levantamento Nacional sobre o consumo de álcool,
constataram que 12% da população brasileira tem problemas com o mesmo, sendo
a prevalência da dependência no sexo masculino (SCHEFFER et al, 2009, p.236).
Valladares-Torres (2017, p. 2) afirma que “a ansiedade interfere significativa e
negativamente na qualidade de vida dos toxicômanos”.
A ansiedade pode ser conceituada como um sentimento vago e
desagradável de medo, de apreensão, de desestruturação, determinado por
tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo iminente, de algo
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desconhecido ou estranho que vai ocorrer no futuro (VALLADARESTORRES, 2017, p. 2).

Segundo Valladares-Torres (2017), a ansiedade é identificada por (1)
apreensão relacionada à percepção de não poder controlar ou prever eventos
potencialmente aversivos; (2) sintomas corporais de tensão física; e (3) desvio do
foco de atenção para esses eventos potencialmente aversivos ou às respostas
lançadas por eles.
Mendonça et al (2016) dispõe estratégias de intervenção no campo da
dependência química, sinalizando a arteterapia de modo que o indivíduo adquira
percepção dos seus aspectos inconscientes, focando no desenvolvimento e
expressão da criatividade, possibilitando assim, a comunicação e interação do
adicto.
A Arteterapia, aplicada ao dependente químico e de acordo com os novos
paradigmas de atenção em saúde mental, é um processo terapêutico
predominantemente não verbal, por meio das artes plásticas, que acolhe o
ser humano com toda sua diversidade, complexidade, dinamicidade e o
auxilia a encontrar novos “sentidos” para sua vida, objetivando a reinserção
e inclusão social (VALLADARES et al, 2008 apud LIMA et al, 2009, p.6).

A arteterapia aplicada a toxicômanos irá trabalhar na reestruturação e
reorganização da mente do indivíduo, visando a elaboração e catarse de emoções,
focando sempre na subjetividade do mesmo, buscando, desta forma, o resgate da
autoestima, segurança e da identidade das pessoas (VALLADARES-TORRES,
2017).
MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa aplicada em relação à natureza, pois tem como
objetivo gerar conhecimento a cerca da aplicação prática, focando na solução de
problema específicos (SILVA; MENEZES, 2005).
Quanto aos objetivos tratou-se de uma pesquisa exploratória, pois tem como
finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema. Também explicativa,
pois procurou identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de
fenômenos (SILVA; MENEZES, 2005).
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A pesquisa também foi descritiva, isto é, necessitou algumas informações
sobre o que se quer explorar (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
O método utilizado para a realização da pesquisa foi do tipo misto
(quantitativo/qualitativo). Esta técnica apresenta a integração de dois métodos, tais
como, a coleta de dados quantitativos e qualitativos, obtendo assim, análise,
discussão e informações mais completas da pesquisa (SAMPIERI et al, 2013,
p.550).
O universo pesquisado foi composto por três (03) homens frequentadores de
um

CAPS

I

de

uma

cidade

do

Planalto

Norte

Catarinense.

A

amostragem caracterizou-se como não probabilística por conveniência: tem como
característica principal não fazer uso de formas aleatórias de seleção (ARIBOMI;
PERITO, 2004).
Como instrumento de pesquisa foram aplicados dois questionários (uma prépesquisa e uma pós-pesquisa) contendo questões entre abertas e fechadas. O
questionário da pré-pesquisa contém 10 (dez) questões, e o outro contendo 9 (nove)
questões (pós-pesquisa), relacionados a dependência química atrelada a arteterapia
realizada no CAPS.
Em primeiro momento, foi reunido os três participantes da arteterapia e
esclarecido como seria feita as atividades da arteterapia e explicado sobre a
aplicação da pesquisa, após isso foi aplicado o questionário de pré pesquisa. Com
isso, nas semanas seguinte foi aplicado pela Arteterapeuta do CAPS uma atividade
de arteterapia que visava a ressignificação da dependência química através da
elaboração de um conto. Na última sessão, ao finalizar o conto, foi aplicado o
questionário de pós pesquisa.
Os dados obtidos pela aplicação do questionário foram analisados,
categorizados e apresentados em forma de gráficos para as questões fechadas,
através de estatística simples (média) e para as questões abertas, foram descritas e
analisadas as falas dos participantes. O projeto de pesquisa foi apresentado ao
Comitê de Ética em Pesquisa e recebeu parecer favorável número 4.287.194/2020
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RESULTADO E DISCUSSÃO
Os dados a seguir referem-se a pré-pesquisa (antes de iniciar a arteterapia).
Foram pesquisados 3 dependentes químicos, de idades entre 18 e 64 anos, sendo 2
usuários de álcool a mais de 5 anos e 1 usuário de drogas de 2 a 4 anos.
Gráfico 1 – Motivos que levaram os participantes do estudo a usar substâncias químicas.

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

No gráfico 1, percebe-se que 29% (2) dos participantes da pesquisa utilizam
de álcool/drogas com o propósito de diminuir a ansiedade e dormir. Já, 28% (2)
usam para relaxar e 14% (1) utiliza a droga para esquecer.
Segundo Alvarez, et al (2014) “inicialmente, a droga é usada como uma fonte
de prazer e de satisfação momentânea ou como uma forma de esquecer as
dificuldades da vida”
Silva, et al (2016) argumentam que o efeito excitatório que algumas drogas
proporcionam ao sistema nervoso central a associação à insônia e a baixa qualidade
de sono, assim como, pelo desejo intenso de buscar a substância para uso.
De acordo com Silva et al (2016, p. 104)
Evidências internacionais apontam que, possivelmente, as substâncias
psicoativas atuam diretamente no ciclo circadiano - ritmo das atividades
biológicas cíclicas de aproximadamente 24 horas – e provocam distúrbios
do sono. Estima-se que a dificuldade de dormir parece ser um fator de risco
para o abuso de drogas e recaída.
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De acordo com o gráfico 2, percebe-se que 67% (2) dos pesquisados dizem
sentirem-se irritados, já 33% (1) relata sentir-se mais ou menos irritado.
Gráfico 2 – Percepção da auto-irritação dos participantes do estudo

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para Scheffer et al (2009) a ansiedade pode se apresentar exacerbada com o
aumento do uso da droga de uma ingestão e outra. Dessa forma, os dependentes
químicos ficam irritáveis e disfóricos, sendo que, a agressão é um dos problemas
relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
As drogas psicoativas, como o álcool, a cocaína e o crack estão envolvidas
em comportamentos de raiva por parte dos agressores, devido ao uso
crônico dessas substâncias, acarretando uma diminuição de prazer com um
período de euforia cada vez menor, acompanhada do aumento da disforia e
sintomas de irritabilidade (SCHEFFER et al, 2009, p.241).

Segundo o gráfico 367% (2) dos pesquisados responderam que, sim, se
sentem ansiosos com frequência. 33% (1) respondeu que se sente mais ou menos
ansioso.
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Gráfico 3 – Percepção da ansiedade dos participantes do estudo

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Podemos analisar que os Transtornos de Ansiedade são comuns na
dependência química. Segundo uma pesquisa do Epidemiologic Catchment Area
Study, 28% da população de dependentes químicos são diagnosticados com tal
transtorno, conforme o DSM-IV, sendo os alcoólatras mais propensos a utilizar a
substância para controlar a ansiedade. (SCHEFFER et al, 2009, p.237).
O transtorno de ansiedade é caracterizado como um fator comum em
desencadear abuso de substâncias psicoativas, também pode-se verificar o inverso,
pois sintomas de ansiedade desencadeiam-se também através da síndrome de
abstinência ou pela intoxicação crônica (VALLADARES-TORRES, 2017).
Valladares-Torres (2017) disserta que, sentimentos de medo, apreensão,
desestruturação pela tensão que algo negativo ocorra futuramente, sensação vaga e
desagradável podem ser características da ansiedade.
A ansiedade envolve aspectos cognitivos, comportamentais, afetivos,
fisiológicos e neurológicos que, em conjunto, modulam provisoriamente a
percepção da pessoa em relação ao seu ambiente e produz respostas
específicas e direciona a algum tipo de ação. Sentir ansiedade é algo
normal e passageiro, mas passa a ser patológico, quando o sofrimento
trouxer graves prejuízos à pessoa e respostas inadequadas a determinado
fato com grande intensidade ou longa duração (VALLADARES-TORRES,
2017, p.02).

A seguir, foi questionado aos participantes se já houve recaídas, 33% (1)
relataram que sim e 67% (2) respondeu que não.
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Gráfico 4 – Recaída pré arteterapia.

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

A ansiedade se apresenta como possível proveniente dos desencadeantes ou
possíveis desencadeadores do uso de substâncias psicoativas, esse transtorno está
associado ao fenômeno craving, ou chamado como “fissura” no Brasil, que segundo
a Organização Mundial de Saúde, representa o “desejo de repetir a experiência dos
efeitos de uma dada substância (BARTHOLOMEU et al, 2014). ”
Segundo Bartholomeu et al (2014, p. 359):
As drogas aumentam os circuitos de recompensa em resposta às
substâncias ativas da mesma, e isso significa que o indivíduo com o quadro
patológico (dependente de substâncias) sentirá um intenso desejo de
consumir a droga”. Este desejo é acompanhado por reações fisiológicas,
que para Almeida (2009) deveriam ser os aspectos prioritários durante o
tratamento da dependência química, pois o craving está associado às
expectativas de resposta à falta de prazer e com a tentativa de intensificá-lo
em determinadas atividades, pode induzi-lo a um maior grau de ansiedade,
levando a uma recaída.

Os dados a seguir referem-se a pós-pesquisa (depois das sessões de
arteterapia).
Dois participantes responderam que costumam utilizar mais aguardente e
cerveja e um dos participantes utiliza maconha e outra droga (não descrita).
Durante o tratamento no CAPS, nenhum paciente teve recaída.
Segundo os pesquisados, todos consideraram que a arteterapia foi eficaz no
tratamento da dependência química e todos perceberam que os sintomas de
ansiedade melhoraram após frequentar a mesma.
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Segundo relato do pesquisado 1 – “uma alternativa ao que fazer na solidão,
cujo principal gatilho ao uso.” (SIC)
Já o relato do pesquisado 2 traz – “ajudou ser outra pessoa” (SIC)
O pesquisado 3 explica que – “Consegui desenhar pois nunca fui chegado ao
desenho” (SIC)
Ainda o relato do pesquisado 2 – “Sim, pela alimentação, pelo trabalho e pela
alta estima.” (SIC)
Quando solicitados a relatar como a arteterapia afetou sua vida e o
tratamento com a dependência química, temos:
O relato do pesquisado 1 – “por ser algo que demanda tempo de foco, vira
uma alternativa ao consumo. Acredito que algumas alternativas mais complexas
deviam ser sugeridas na terapia. ” (SIC)
Já o pesquisado 2 diz – “me ajudou de forma que esqueci aquele mundo que
vivi e estou em um novo mundo. E me sinto muito feliz. ” (SIC)
O pesquisado 3 mencionou que – “me sinto muito bem pois posso contar
coisas lá do meu eu que estavam escondidas” (SIC)
O pesquisado 3 também relata que – “A arteterapia me fez gostar de uma
coisa que nunca gostei, foi desenhar. Hoje me senti muito bem desenhando, pois no
desenho tem incluído nele bastante de mim. Foi bom descobrir coisas que eu não
gostava e hoje me faz muito bem. Obrigado. ” (SIC)
O dependente químico é visto em situação de desconforto físico e emocional,
necessitando de empatia e compreensão dos profissionais. Visando a sua
totalidade, sendo o físico, emocional, afetivo, mental e espiritual, a arteterapia deve
atuar, através da imaginação, pois assim, facilita a expressão criativa por meio da
arte (LIMA et al, 2009).
Lima et al (2009) discorre que “assim como a droga, a arte e os processos de
criação favorecem entrar em contato com o mundo inconsciente e das fantasias,
porém facilitando aspectos saudáveis do ser humano”.
Ainda de acordo com Mendonça et al, (2016, p. 208):
Parte-se de uma perspectiva de que saúde e criatividade estão interligadas,
entendendo-se que dentre as variáveis que influenciam o uso de drogas,
tais como, questões individuais, fatores ambientais e a droga em si, a
arteterapia propicia um trabalho no campo da vulnerabilidade individual.
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Portanto, segundo Valladares-Torres (2018), a arteterapia é uma prática
terapêutica que “trabalha medos e ansiedades, facilita a conscientização e a
elaboração interna desses conteúdos, assim como, fortalece os aspectos psíquicos
saudáveis, aspectos importantes para a reabilitação psicossocial dos toxicômanos”
(p.40).
Desta forma,
Experiências de Arteterapia aplicada a toxicômanos trabalham no sentido
de reestruturar e de reorganizar mentalmente o indivíduo; sua ênfase está
na elaboração e na catarse de emoções, sendo seu foco direcionado à
subjetividade do sujeito, no resgate da autoestima, da segurança e da
identidade das pessoas (VALLADARES-TORRES, 2017, p.02).

Dentre as atividades realizadas no CAPS, visando a reabilitação psicossocial,
por meio de trabalhos em grupo e individuais, as oficinas de arteterapia se fazem
presente, proporcionando aos usuários a possibilidade de manifestar suas vivências
juntamente com um ambiente acolhedor, “permeados por forças auto curativas, ou
seja, o afeto oferecendo condições para que as pessoas busquem uma
reorganização em suas vidas” (p.52). A arteterapia possibilita o sentimento de
inclusão na rede de atenção à saúde, auxiliando aos usuários “explorar e descobrir
seus sentimentos, ansiedades, medos e ideias, procurando resolver algumas
questões e obtendo melhora em sua qualidade de vida” (WILLRICH et al, 2018,
p.52).
Portanto, a arte é capaz de tocar nos processos interiores, nos estados
psíquicos, sentimentos e emoções, podendo compreender a subjetividade e
singularidade dos usuários, permitindo ao sujeito vivenciar outras realidades e ajudálo a conhecer outra forma de ver e imaginar o mundo. Sendo assim, “a arte parece
ser um canal de escuta sensível das emoções e reações subjetivas do paciente, não
com o intuito de interpretá-la, como o fizeram os terapeutas decifradores de
imagens, mas como possibilidade de reinvenção de suas existências” (TAVARES,
2003, p.37).
O pesquisado 3, nesse segundo momento da pesquisa, respondeu que houve
uma recaída no período em que esteve fazendo Arteterapia. Relatando que – “Bebi
duas latas de cerveja e não me senti bem comigo mesmo” (SIC)
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Com este relato, Carvalho et al (2011) disserta que o dependente químico, na
tentativa de diminuir a tensão, age compulsivamente ante a impotência da presença
da droga. Essa tensão pode parecer impossível de controle, assim, o sujeito usa a
substância para aliviar a fissura surgida através do comando do objeto (droga). Em
resposta ao uso, reaparece a falta de prazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o trabalho, foi possível observar os atendimentos de arteterapia,
percebendo assim, a ressignificação do dependente químico através da expressão
artística. Entretanto, desde o início na pesquisa, foi desafiador seguir com a ideia do
projeto e frustrante não aplicá-lo na sua totalidade, como era o esperado.
Devido a pandemia de COVID-19, a pesquisa não pode ser aplicada
integralmente porque as atividades do CAPS foram suspensas como medida
preventiva pois, não poderia haver aglomeração de pessoas, principalmente em
atenção às suas comorbidades, tratando-se assim de situação de risco. Com o
retorno progressivo das atividades da instituição, optou-se em aplicar as técnicas da
arteterapia com 3 participantes que formaram um grupo, com o distanciamento
seguro e para que a pesquisa pudesse ser concluída.
Mesmo com o número reduzido de participantes, foi possível perceber que o
objetivo da pesquisa foi alcançado, pois a arteterapia como recurso terapêutico, foi
eficaz no tratamento dos dependentes químicos.
A arte desde muito tempo se mostra agenciadora de expressões de diversas
formas e através da arteterapia o sujeito pode explorar seus sentimentos, descobrir
e entender suas ideais, ressignificando suas atitudes e comportamento, visando a
mudança. Com os dependentes químicos, foi possível notar como cada participante
teve seu relacionamento subjetivo ao vivenciar outra realidade através desta técnica
e a importância que cada um atribui ao seu projeto artístico.
A arte e os processos de criação favorecem entrar em contato com o mundo
inconsciente e das fantasias, porém facilitando aspectos saudáveis do ser humano.
A Arteterapia é um modo de oferecer autonomia ao indivíduo e fazê-lo expressar sua
subjetividade, permite que o indivíduo identifique-se concretamente e, desse modo,
estruture, organize e ordene elementos da percepção tanto interna quanto externa,
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obtendo uma compreensão do seu momento existencial e de aspectos da sua
existência.
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(RE) INSERÇÃO SOCIAL DE ENLUTADOS APÓS A PERDA DO CÔNJUGE 65
Martha Caroline Henning Geronasso66
Emilly Oracz67
RESUMO
O presente artigo foi construído a partir de uma pesquisa de natureza básica,
desenvolvida na abordagem qualitativa, com o intuito de analisar mudanças na
socialização após a viuvez, contendo procedimentos exploratórios, descritivos e
explicativos, sendo a amostragem utilizada não probabilística intencional/por
julgamento. Realizada com doze indivíduos adultos de ambos os sexos, através de
uma entrevista semiestruturada para a obtenção da coleta de dados, desenvolvida
de forma remota por meio de uma ferramenta online, devido as questões
decorrentes do isolamento por conta da COVID-19. Os dados obtidos foram
analisados conforme a Análise Categorial de Bardin (2016), onde constatou-se a
mudança na socialização após a viuvez, pois os participantes da pesquisa passaram
a fazer programas os quais os cônjuges não apreciavam, tais como, realizar
atividades esportivas; frequentar grupos sociais, não interagir somente com casais;
ter maior proximidade com amigos do mesmo gênero, conquistar novas amizades,
perceber mudanças no tratamento das pessoas, participar de mais viagens,
aumentando a carga de compromissos, tendo assim maior socialização, também
evitando lugares que lembrem o cônjuge estando dessa forma abertos a novos
relacionamentos amorosos e também começando a usar as redes sociais.
Palavras-Chave: Socialização. Viuvez. Casamento.
ABSTRACT
This article was built from a research of basic nature, developed in the qualitative
approach, in order to analyze changes in socialization after widowhood. Containing
exploratory, descriptive and explanatory procedures, the sampling used being nonprobabilistic intentional / by judgment. Conducted with twelve adult individuals of both
sexes, through a semi-structured interview to obtain data collection, developed
remotely with interviews using an online tool, due to issues arising from isolation on
behalf of COVID-19. The data obtained were observed according to the Categorical
Analysis of Bardin (2016). There was a change in socialization after widowhood, as
the research participants started making programs that the spouse did not like;
perform sports activities; attending social groups; leaving friendships that belonged to
couples; have a closer relationship with friends of the same gender; making new
Pesquisado vinculada à linha de pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da
Saúde, do Curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC Mafra- SC.
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friends; perceive changes in the treatment of people; make more trips; increase the
burden of commitments; socialize more; avoid places that resemble your spouse;
have new love relationships and start using social networks.
Keywords: Socialization. Widowhood. Marriage.
INTRODUÇÃO
A formação de um casal é a evolução natural entre duas pessoas que
decidem dividir suas vidas e que, em consequência, explicitam a forma peculiar de
agir de cada um, formando então um só padrão de funcionamento do casal em si.
Assim, origina-se a família, célula básica da sociedade e fonte de contato social
(ROSSET, 2013; 2014).
Dentre as funções atribuídas à conjugalidade, encontram-se questões
relacionadas à interação social, como servir de apoio um ao outro em momentos de
estresse e também ser matriz para contato e socialização com novos sistemas
(ROSSET, 2005; 2013).
Assim, esta relação de intimidade com outra pessoa acaba fazendo parte
integral e central na vida dos cônjuges, dado que estes têm uma necessidade básica
de auto aceitação e sentem o dever de retribuir como uma forma de amar e ser
amado (FONSECA; DUARTE, 2014 apud WRIGHT, SIMMONS; CAMPBELL, 2007
apud FLETCHER, 2002). Essa necessidade de retribuir afeto, unida ao grau de
intimidade compartilhada neste tipo de relação, leva o casamento a ser um ambiente
propício para aprendizagens e mudanças (ROSSET, 2013; 2014).
A partir disso, é possível perceber que a intensidade causada pela dor do
sujeito enlutado está diretamente relacionada com os laços afetivos estabelecidos
entre este e o cônjuge falecido. O impacto ocorrido pela viuvez e as reações das
pessoas enlutadas demonstraram sempre grandes diferenças, que são, em parte,
elucidáveis por características individuais tais como: sensibilidade, vulnerabilidade,
estruturação psicológica, bem como por determinantes do contexto sociocultural
onde o indivíduo está inserido (TURATTI, 2012).
Neste sentido, Rosset (2013) afirma que o processo de elaboração do luto
envolve quatro fases: vivenciação da dor e libertação da mesma; ampliação da
consciência da raiva sabendo expressá-la; tomada de consciência das culpas
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(mesmo que infundadas) trabalhando o auto perdão e a aceitação e, por fim, a
retomada de planos para a vida após o advento da perda.
Assim, sendo o luto decorrente da morte e sua elaboração, processo esse
que ajudará o indivíduo a dar novamente sentido e retomar o controle de sua vida,
acabará reestruturando sua personalidade e saúde mental, abalada por conta da
perda (KÜBLER-ROSS, 1996; SILVA, 2018).
Silva, Carneiro e Zandonadi (2017) explicam que em qualquer circunstância, o
processo do luto causa sofrimentos, traumas e uma demanda psicológica evidente
dentro do sofrimento que o causa. É intrínseco do ser humano ter dificuldades com
desapego, perdas, principalmente quando a perda se remete à uma pessoa
importante. A perda pela morte é uma experiência dolorosa. A morte não é singular
para as pessoas que perdem um ente querido, ela tem significados distintos,
intensidades e formas de entender e processar, de pessoa para pessoa.
Tendo em vista que o ser humano se torna “pessoa” devido a sua natureza
social, pode-se afirmar que o mesmo consegue sobreviver apenas através desta
socialização, pois vários aspectos de seu desenvolvimento resultam da interação
com outros seres durante longos períodos de tempo. Assim, a socialização pode ser
vista como processo de constituição dos indivíduos e da sociedade através das
interações, atividades e práticas sociais, sendo também regulado por emoções
(ABRANTES, 2011).
Com isso, considerando que o subsistema conjugal serve de matriz para
contatos sociais (ROSSET, 2005; 2013) e tendo em conta as alterações emocionais
decorrentes do processo de luto (ROSSET, 2013), considera-se relevante buscar
compreender a situação em que o enlutado por viuvez se encontra, no que diz
respeito a sua necessidade intrínseca de socialização. O que faz questionar se
existem mudanças na socialização após a viuvez?
Para Rosset (2013), existe a dor daquilo que poderia ter sido ou acontecido e
as experiências vividas que não ocorreram e que jamais voltarão; a dor da perda e
do rompimento, daquele com quem não se relaciona mais. E como objetivo geral,
analisar as possíveis mudanças na socialização do indivíduo após a viuvez.
Carnaúba, Pelizzari e Cunha (2016) fala sobre as fases de luto citadas por
Parkes (1998) e as define em quatro fases: 1) Entorpecimento; 2) Saudade ou
procura pelo outro; 3) Desorganização e desespero; 4) Recuperação. Essas fases
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iniciam com o entorpecimento podendo não ser vivenciada repentinamente, levando
alguns minutos, mas com a possibilidade de durar alguns dias, período este, que o
enlutado tem rompantes de extremo sofrimento. Uma fase defensiva, que pode ser
incompleta. Traz a sensação de desastre iminente e constante tensão neste período.
Na segunda fase aparecem os episódios intensos de dor e sofrimento,
desencadeando ansiedade e sofrimento psíquico. O enlutado sente saudades e
chora, chamando pela pessoa demasiadamente, mesmo entendendo que a pessoa
não voltará a vida. Na terceira fase, a desorganização se expressa pela sensação de
vazio e irrealidade em que o enlutado se apresenta sentir. Se torna ausente, ficando
distante de todos e não está mais agressivo e sim melancólico. A última fase, de
recuperação, o enlutado entende que mesmo tendo de conviver com a saudade, ele
precisa voltar a viver e voltar para a sociedade, se interessar pelas atividades diárias
e pessoas novamente, se reinserir e planejar seu futuro e tomar decisões por ele
mesmo. O processo do luto é individual e com diferentes intensidades, cada
indivíduo o percebe e sente à sua maneira.
Para os sentimentos negativos se transformarem em força para enfrentar
qualquer dificuldade, dar-se-á início ao processo de reinserção social, onde o
indivíduo começa a lutar pelo seu espaço na sociedade. Neste sentido, o trabalho é
um fator fundamental para o ser humano na sua marcha para a ressocialização
quando há esta necessidade, pois através dele pode-se mudar e moldar aspectos
pessoais que implicam nas relações sociais (GUEDES, 2018).
Tôrres (2006) citado por Ventura et al (2011, p. 139) discorre o significado da
palavra viuvez, que vem de “vidua”, a qual em latim significa “ser privado de algo”.
Acredita-se que um indivíduo casado que se torna viúvo passa por uma grande
mudança, não somente no estado civil, mas questões históricas, culturais, sociais e
religiosas, em relação a família, amigos, conhecidos, a comunidade, colegas de
trabalho e demais pessoas de seus convívios pessoais. O viúvo (a) é privado de
momentos importantes por isolar-se do seu meio social por um período de tempo,
para vivenciar sua dor e a ausência do cônjuge, bem como as perdas que implicam
a sua partida, como por exemplo, grupos de casais de amigos.
A reinserção social é compreendida por Siqueira, Backes, Moreschi, Terra,
Soccol e Souto (2015) a partir da reativação de vínculos e do convívio social do
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indivíduo com os membros da sociedade e família, através da circulação, ocupação
e envolvimento deste nos espaços sociais.
O presente artigo originou-se a partir de uma pesquisa básica, a qual teve
como objetivo descrever a (re) inserção social de enlutados após a perda do
cônjuge. Sendo vinculada à linha de pesquisa Aplicações e Intervenções em
Psicologia Clínica e da Saúde, do Curso de Psicologia da Universidade do
Contestado – Campus Mafra- SC.
Todo ser humano estabelece vínculos ao se relacionar com outras pessoas,
colocando em prática a socialização. Este processo pode ser observado tanto na
formação de um casal, quanto a partir da mesma, nos contatos sociais originados
por esta relação com outros sistemas.
Uma vez que fortes emoções são vivenciadas no processo de elaboração de
um luto (ROSSET, 2013), e que a socialização é influenciada também pelas
emoções (ABRANTES, 2011), considera-se relevante estudar como ocorre a (re)
inserção social68 de indivíduos que perderam seus cônjuges.
O estudo proveniente da pesquisa se dá por meio de fundamentações com
base na realidade, coletando dados para a sistematização do caso analisado, com
base em conteúdos já existentes. Assim, acaba dando suporte para o
desenvolvimento de novas pesquisas da área com atualizações e novas
descobertas no ambiente (OLIVEIRA, 2007).
MATERIAL E MÉTODOS
No que diz respeito à abordagem dos resultados, tratou-se de uma pesquisa
qualitativa, que tem por objetivo estudar os fenômenos envolvendo os seres
humanos e o enredo de suas relações sociais em diversos ambientes, de forma
aprofundada (GODOY, 1995). Os objetivos utilizados foram exploratórios, descritivos
e explicativos. Nesse sentido, Oliveira (2007) afirma que uma pesquisa pode ser
classificada segundo os objetivos que se intenta alcançar e segundo os
procedimentos metodológicos e técnicos.
Optou-se por utilizar a terminologia “inserção social” precedida pelo prefixo “re” entre parênteses
por considerar tanto a possibilidade de períodos de isolamento social e/ou perda de vínculos na
viuvez, necessitando assim se REinserir socialmente; quanto a possibilidade de a viuvez não
provocar alterações na socialização do mesmo.
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Quanto ao universo da pesquisa, este foi composto por viúvos de cidades do
Planalto Norte Catarinense. A amostra caracterizou-se como não probabilística
acidental, onde iniciou-se o questionamento de forma assistemática, mas, à medida
que os participantes respondiam as questões, tornou-se a decisão de delimitar o
tamanho da mesma (OLIVEIRA, 2007). Desta forma, a captação dos participantes
se deu por conveniência, ocorrendo de modo a buscar aqueles que se encaixassem
aos critérios de inclusão pré-determinados para tanto.
Para facilitar a visualização das narrativas que oportunizaram os resultados
expostos, os participantes foram nomeados conforme a ordem que ocuparam na
coleta de dados, sendo o primeiro entrevistado denominado E1, o segundo E2 e
assim sucessivamente. Deste modo, a tabela 1 apresenta a caracterização dos
participantes da pesquisa, os quais estão descritos conforme a ordem em que
ocorreram as entrevistas.
Tabela 1 - Identificação dos entrevistados

Entrevistado

Idade

Feminino (E1)
Feminino (E2)
Feminino (E3)
Feminino (E4)
Feminino (E5)
Feminino (E6)
Masculino (E7)
Feminino (E8)
Feminino (E9)
Feminino (E10)
Masculino (E11)
Feminino (E12)

55 anos
57 anos
55 anos
43 anos
54 anos
66 anos
44 anos
91 anos
56 anos
90 anos
72 anos
37 anos

Tempo de
casamento
33 anos
12 anos
20 anos
23 anos
24 anos
5 anos
19 anos
10 anos
22 anos
40 anos
47 anos
6 anos

Tempo de viuvez
4 anos
26 anos
13 anos
2 anos
11 anos
41 anos
5 meses
58 anos
5 anos
29 anos
4 meses
4 anos

Fonte: Dados de pesquisa 2020

A amostra por conveniência diz respeito a elementos que passam a ser
incluídos na pesquisa sem probabilidades previamente especificadas ou conhecidas
para que sejam selecionados (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2007).
Quanto ao encerramento da amostra, o mesmo foi delimitado por saturação
teórica, que é compreendida por Fontanella, Ricas e Turano (2008) como uma
técnica frequentemente utilizada em pesquisas qualitativas para estabelecer ou
encerrar a dimensão final de uma amostra. A coleta de dados foi realizada a partir
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de uma entrevista semiestruturada, aplicada com pessoas que já se casaram e
vivenciaram a viuvez. O roteiro da entrevista continha 22 questões, elaboradas pela
acadêmica e professora orientadora. O mesmo baseou-se na revisão bibliográfica
sobre o assunto apontado, bem como nos objetivos deste estudo. Para este registro,
a execução da entrevista semiestruturada ocorreu por vídeo-chamada (devido à uma
exigência do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do
Contestado - CEP, em vista da necessidade atual de isolamento social oriunda da
pandemia de Coronavírus), sendo gravada para garantir a fidedignidade dos dados
obtidos. As respostas foram transcritas e analisadas posteriormente.
A análise de dados se deu conforme descreve a análise categorial temática
de conteúdo de Bardin (2011). Deste modo, a mesma teve início após a submissão
de um projeto ao CEP, onde foi aprovada sob o parecer consubstanciado de número
4.239.016/2020. Assim sendo, todos os envolvidos consentiram em participar da
pesquisa após lerem, assinarem, digitalizarem e devolverem o Termo de
Consentimento Livre e esclarecido, respeitando todas as diretrizes das Resoluções
466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao buscar compreender sobre a temática (re) inserção social de enlutados
após a perda do cônjuge, houve a possibilidade de verificar as principais mudanças
no processo de socialização após a viuvez. Para que se tornasse possível o
entendimento destas mudanças, buscou-se investigar quais as concepções e
vivências

destes

indivíduos

em

seu

processo,

tendo

como

base

a

socialização/inserção social e a mudança da mesma. Desta forma, a categoria de
análise a ser discutida trata da (re) inserção social de enlutados após a perda do
cônjuge.
(RE) INSERÇÃO SOCIAL DE ENLUTADOS APÓS A PERDA DO CÔNJUGE
Nesta categoria foi investigado a (re) inserção social de enlutados após a
perda do cônjuge que participaram do estudo aqui exposto, esclarecendo as
mudanças no processo de socialização após viuvez.
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Com isso, insurgiu do discurso dos participantes desta pesquisa uma
subcategoria temática de respostas: Mudanças no processo de socialização após a
viuvez.
Mudanças no processo de socialização após a viuvez
Esta subcategoria descreve as mudanças no processo de socialização dos
participantes enlutados desta pesquisa, relacionadas a inserção social e quais
mecanismos utilizaram para a (re) inserção na viuvez. Quanto a isso, emergiram do
discurso dos mesmos doze elementos de análise, sendo eles: participação em
programas que o cônjuge não apreciava; envolvimento em grupos sociais;
afastamento de casais amigos; maior proximidade com amigos do mesmo gênero;
novas amizades; mudanças no tratamento com as pessoas; viagens; aumento dos
compromissos; maior socialização; esquivamento de lugares que lembrem o
cônjuge; possibilidade de novos relacionamentos amorosos e inserção nas redes
sociais.
Assim sendo, o primeiro elemento de análise diz respeito a fazer programas
com os quais o cônjuge não simpatizava, apontando dados que foram coletados e
que evidenciam atividades que os entrevistados fazem, mas que os falecidos
cônjuges não gostavam de acompanhá-los anteriormente, como pode ser observado
na narrativa a seguir: “...Eu danço mais, porque com o ... (cônjuge falecido) teve
uma época que a gente ia bastante, daí depois o ... (cônjuge falecido) já não gostava
muito de sair, o ... (cônjuge falecido) sempre gostou muito da casa dele...” (E1). Ou
ainda outro participante que mencionou: “...Eu continuei trabalhando e estudando...
ele não queria que eu continuasse a trabalhar... sempre disse que daria conta de me
sustentar...” (E12)
Isso faz lembrar as afirmações de Rosset (2016) quando explica que os
casais (quando ambos os cônjuges estão vivos, no caso) utilizam álibis relacionais,
que ocorrem através de desculpas para que as pessoas evitem mudanças com
explicações psicológicas que as protegem; assim, não ousam fazer diferente, para
que a pressão do cônjuge se neutralize. Deste modo, Raimundo (2015) aponta que
apesar de toda a situação de crise e por mais mórbida que possa ser, a viuvez
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provoca mudanças na vida do sobrevivente e traz novas visões, assim como
possibilidades de desenvolvimento.
O segundo elemento de análise aponta dados que foram coletados
destacando os grupos sociais que os viúvos entrevistados se identificaram e agora
fazem parte, como pode ser observado na narrativa a seguir: “...Entrei no grupo de
idosos que também assim é muito divertido... a gente passeia bastante, vai
dançar...” (E1).
Para construir novas amizades ou fortalecer vínculos com indivíduos que se
conhecem ou são colegas, se torna de extrema importância que o enlutado se
identifique e tenha um ganho instrumental com a relação; um ganho prazeroso
(diversão, alegria, bom-humor) ou um ganho afetivo (confiança, lealdade). Assim, a
amizade pode partir de uma relação mais generalista com trocas vindas de
atividades praticadas em conjunto, por serem membros de um grupo social, por
exemplo (RAIMUNDO, 2015; FREITAS, 2011; FEHR, 1996).
O terceiro elemento de análise aponta dados que foram coletados
demonstrando o distanciamento de amizades de casais que hoje não fazem mais
parte do ciclo social, uma vez que os entrevistados se sentem deslocados dessas
relações porque não se percebem mais na condição de casal, como pode ser
observado no discurso a seguir: “...E eu digo que não quero ter essa distinção, né.
Não é porque eu tô viúva que agora que eu tenho que ficar lá dentro e os casais lá
fora...” (E5). Ou ainda outro participante que mencionou: “...Já não é mais a mesma
coisa, já não é mais tanto porque é casal né, os casal com casal. Então tipo assim,
de janta de casal que se reúne, parece que a gente fica meio deslocado...” (E9).
Em consenso com esses dados, Tôrres (2006) aponta que a viuvez é um fato
comum na sociedade. Caracteriza-se pela perda do companheiro de vida, do
cônjuge, do (a) amado (a); a situação de viuvez não planejada, provocando assim
modificações na vida das pessoas e na maior parte das vezes negativas.
Representa, por sua vez, uma inesperada quebra do equilíbrio, real ou suposto, das
relações familiares, sociais, econômicas, culturais, o que acaba exigindo certa
urgência do indivíduo para que estabeleça novos arranjos em grupo. É também o
início de um processo de transição que leva o homem e a mulher à mudança de
papéis de esposo e de esposa. Sendo assim, a viuvez obriga o indivíduo a enfrentar
uma transformação de identidade, onde não se entende mais quem é, nem onde se
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encaixa. Percebe-se então que, assim como o (a) amado (a), muitas coisas foram
embora, como as amizades com casais, pois o sentimento de exclusão traz
desconforto ao enlutado, mesmo que não diretamente, ele percebe que não se
enquadra mais naquele ambiente e vai em busca de um novo papel social.
O quarto elemento de análise aponta dados que foram coletados mostrando
uma maior aproximação de amigos do mesmo gênero após viuvez, como pode ser
observado na fala a seguir: “...Quando era com as amigas, só com elas, mas quando
tava só os casais eu preferia não ir...” (E3). Ou ainda outro participante que
mencionou: “...Daí eu tive bastante amigo! Daí eu tive bastante amizade. Com as
mulheres né...” (E8). Ou ainda outro entrevistado que afirmou: “...As amiga que eu ia
visita, toda tarde ia tomar chimarrão com elas...” (E10).
Isso vem ao encontro das afirmações de Costa e Humboldt (2020), os quais
explicam que os viúvos se encontram numa posição inerente não somente à
sociedade, mas para a família e os papéis sociais; a transição e adoção de novos
papéis como, por exemplo, novos relacionamentos e novas amizades. Quando um
indivíduo vivencia a viuvez se depara com a realidade de círculos sociais e grupos
de amigos com pessoas do mesmo gênero, pois existe uma facilidade natural ao se
relacionar com amizades as quais se identifica e se conforta nelas.
O quinto elemento de análise aponta dados que foram coletados e revelam
novas amizades dos entrevistados após viuvez, como pode ser observado a seguir:
“...Novas

amizades

assim,

essas

novas

amizades

eu

tenho

bastante

companheirismo sabe...” (E1).
Novamente em consenso com os estudos de Costa e Humboldt (2020), os
quais apontam que os viúvos se encontram numa transição que leva à adoção de
novos papéis, novos relacionamentos e novas amizades. Assim, Siqueira, Backes,
Moreschi, Terra, Soccol e Souto (2015) complementam que a reinserção social está
vinculada ao fato da reativação de vínculos e o convívio social do indivíduo com os
membros da sociedade e família, através da circulação, ocupação e envolvimento do
mesmo nos espaços sociais.
O sexto elemento de análise traz dados que foram coletados mostrando
mudanças no tratamento das pessoas. Neste sentido, os participantes da pesquisa
retrataram modificações na convivência com as pessoas que vão para além do ciclo
social, mas sentidas por eles como sendo da sociedade em geral para com os (as)
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viúvos (as) entrevistados, como pode ser observado

a seguir: “...Depois de um

tempo as pessoas esquecem sabe? E parece que até mesmo... se irritam assim,
sabe? De você tá naquele sofrimento e vivendo aquilo, ninguém entende!... As
pessoas se cuidam no que falam, acabam me excluindo...” (E12).
Este elemento de análise traz à tona a necessidade de reflexões a respeito da
exclusão social. A exclusão traz sentimentos de segregação, discriminação e
marginalização, pois o ato de uma pessoa ou um grupo de pessoas excluir um
indivíduo do seu convívio social, acarreta uma fragilização dos vínculos sociais. Isso
acaba por causar dificuldades nas trocas sociais e vinculação com outras pessoas,
pois a pessoa acredita ser incapaz e crê que não é desejado por outros (FREITAS,
MAGALHÃES, 2013 apud RODOLPHO, 2013).
O sétimo elemento de análise aponta dados que foram coletados e indicam
um aumento nas viagens realizadas pelos entrevistados após falecimento do
cônjuge, com o intuito de conhecer novos lugares e interagir socialmente com outras
pessoas, como pode ser observado nesta fala: “...Agora mais assim com as esposas
e tem também das minhas amizade, ou é separado ou já é viúvo... continua né,
também viajamos, a gente viaja bastante, quando podiam, agora não dá mais né...”
(E1). Outro participante mencionou: “...Eu me senti mais livre, eu podê fazê aquilo
que eu gostava, viaja pra aquele lugar onde eu quero ir e não pra onde ele quer ir...”
(E9).
Na estratégia de enfrentamento (coping) se utiliza um conjunto de esforços,
sejam eles cognitivos ou comportamentais, para que o indivíduo consiga lidar com
situações de estresse, sendo ocasionados por demandas internas ou externas,
avaliadas pelos indivíduos como um evento que sobrecarrega ou excede os seus
recursos

pessoais (GALICIOLI,

LOPES, RABELO, 2012

apud

FOLKMAN,

LAZARUS, 1980).
O oitavo elemento de análise aponta dados que foram coletados evidenciando
mudanças na socialização devido ao aumento dos compromissos após a viuvez, os
quais envolvem tanto o trabalho, quanto atividades com os filhos, como citados
neste discurso: “...Eu tive que pegar e trabalhar e cuidar da empresa e das minhas
contas no banco, porque antes era só gastar. Gastava e trabalhava também, mas
chegava no final do mês e não precisava pensar nisso, sabe... Hoje não, hoje tudo
eu tenho que cuidar, família, dinheiro, trabalho...” (E2).
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Vindo ao encontro dessas ideias, Gruska e Dimenstein (2015) explicam sobre
sentimento de pertencimento comunitário, elucidando a visão das possibilidades de
integração social. Circular na cidade em que mora, reestruturando a vida cotidiana é
a maneira como o indivíduo articula sua reabilitação como ser social. Ao “voltar” para
a sociedade em que está inserido, o ser tem a necessidade de se encaixar
novamente, ampliando sua visão para novas maneiras de se adaptar, não
necessariamente no mesmo lugar onde estava. O sentimento de pertencimento
comunitário se dá pela ligação de um indivíduo com o lugar, grupo, interação e
projetos. Isso ocorre no trabalho, grupos de amigos e na sociedade de forma geral,
isto é, habituar-se em um novo meio.
O nono elemento de análise aponta dados que foram coletados mostrando a
necessidade de socializar-se mais após a viuvez, como pode ser analisado nas
verbalizações a seguir: “...Assim, eu necessito de amizade, de conversa, sabe? Eu
gosto muito! De participar das coisas né, eu participo do Centro Espírita, gosto
bastante...” (E1). Outro participante citou: “...Eu depois de um tempo comecei assim,
a interagir mais...” (E3). Ou ainda: “...Que eu tinha mais liberdade, pra conversa com
os outros. Tinha, podia saí na casa de um, na casa de outro... tinha amizade...” (E8).
Uma vez que o ser humano se torna pessoa em meio a processos de
socialização, pode-se afirmar que vários aspectos de seu desenvolvimento resultam
da interação com outros seres humanos durante longos períodos de tempo. Assim, a
socialização pode ser vista como processo de constituição dos indivíduos e das
sociedades através dos intercâmbios, atividades e práticas sociais, sendo também
regulado por emoções (ABRANTES, 2011).
O décimo elemento de análise aponta dados que foram coletados indicando a
diminuição da frequência de visitas a lugares que lembram o cônjuge falecido, como
pode ser exemplificado a seguir: “...Tentei, mas tem lugar assim que choca muito!
Que a gente lembra muito né. É, fui pra Gramado, porque Gramado a gente sempre
ia... primeira vez que eu fui pra Gramado, foi assim... olha, até faltava respiração,
tudo vinha o ... (cônjuge) daí eu comecei a ir em outros lugares...” (E1). Ou no caso
desse participante que disse: “...Realmente aí o bicho pega! Poucas vezes que eu
fui em espaços públicos que não há perigo, mas realmente é estranho...” (E11).
A viuvez é caracterizada como um dos mais angustiantes de todos os eventos
da vida, pois o (a) viúvo (a) precisa enfrentar a morte, que é negada pelo ser
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humano de uma forma natural. Se deparar com esta situação faz com que o
indivíduo use da fuga como um mecanismo além da negação. Desvia-se do local
onde o cônjuge faleceu, evita-se lugares que frequentavam e assim, se torna
rotineiro até mesmo o isolamento de pessoas que o façam lembrar de sua imagem e
da realidade que enfrenta (CARR, HOUSE, KESSLER, NESSE, SONNEGA,
WORTMAN, 2000 apud HOLMES, RAHE 1967).
O décimo primeiro elemento de análise revela a presença de novos
relacionamentos amorosos após a viuvez também como uma forma de socialização,
conforme pode ser observado neste comentário: “...Eu comecei a conversar com o
... (atual cônjuge) ali... levou um ano e dois anos casei com ele, mas é estranho!
Parece que você tá vivendo uma vida bem diferente sabe?” (E2). Ou ainda outro
participante que explicou: “...Claro, daí eu fui refazer a minha vida né. Fui à luta, tive
que refazer a minha vida né, daí casei de novo né...” (E6). Ou ainda outro indivíduo
que relatou: “...Quando eu arrumei um namorado, daí ficou mais complicado ainda...
Parecia errado, proibido o que eu tava fazendo... depois que eu comecei a namorar,
um ano e meio depois...” (E9).
O amor em toda e qualquer relação de intimidade com outra pessoa faz parte
integral e central na vida dos indivíduos, dado que estes têm uma necessidade
básica de auto aceitação, cautela bem como, o dever de retribuir essa aceitação e o
cuidado como uma condensação de amar e ser amado (FONSECA, DUARTE, 2014
apud WRIGHT, SIMMONS, CAMPBELL, 2007 apud FLETCHER, 2002).
O décimo segundo elemento de análise mostra o início da socialização após a
privação de alguns dos entrevistados através da prática de atividades e contatos em
redes sociais, como pode ser observado na fala a seguir: “...Tudo por telefone e
WhatsApp que agora eu tô usando...” (E11).
Em consenso com esses dados as redes sociais ganharam espaço no
decorrer dos anos, pois se tornaram uma influência para as expressões de
sentimentos, onde os usuários postam e conversam sobre assuntos que antes eram
considerados tabus, como a morte, o luto e a perda. Deste modo, compartilham
vivências, histórias e como mantêm suas vidas após a perda, através deste mundo
tecnológico. Assim, hoje o indivíduo em um processo do luto pode receber auxilio
através de e-mails, instagram, facebook, assistindo vídeos no youtube e criando
grupos de apoio a enlutados no whatsapp por meio dessas comunidades sociais
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(FRIZZO, BOUSSO, BORGHI, PEDRO, 2017 apud PERUZZO, JUNG, SADE-BECK,
2017 apud SOARES, SCARPARO, 2007).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que diz respeito a inserção social, o casamento é a uma relação íntima
que exige dos cônjuges compromissos que transcendem as tarefas diárias, pois
inclui o envolvimento com outra célula familiar, bem como, acaba sendo fonte de
amizades e meio de socialização para ambos.
Diferentes culturas, costumes, crenças, religião e educação, são acopladas
em cada indivíduo para que assim se forme um padrão de funcionamento único do
casal. Ao formar construtos de vida e socialização, um integrante desta relação
chega a sua finitude. Aquele que permanece vivo, enlutado, precisa seguir sua vida
de forma a suportar sua dor e dar seguimento às tarefas, adquirindo habilidades
para uma nova rotina a ser construída. A partir desta forma de perceber o
funcionamento conjugal, questionou-se como se daria o processo de socialização
após a viuvez?
Assim, com esta pesquisa foi possível constatar mudanças na socialização
após a viuvez, pois entre os participantes da mesma, algumas atividades antes
nunca realizadas necessitaram ser reestruturadas em alguns casos, necessitando
de auxílio provocando assim, certa alteração para o enlutado. Aliada a esta questão,
aqueles que tiveram aumento nos compromissos por acumular tarefas que antes
eram realizadas pelo cônjuge falecido, também perceberam-se socializando mais,
depois de um período de adaptação e isolamento.
As alterações emocionais oriundas da viuvez que provocam isolamento social
também foram observadas, tanto no momento em que o enlutado se fecha, isolandose para sentir seu sofrimento e tentar administrar a carga emocional que precisa
enfrentar, ligada a perda e a nova fase em que se encontra; quanto na
reestruturação da rotina de interação que outrora era do casal, com grupos de
amigos comuns, também casais, com os quais o enlutado se observa perdido,
deslocado, sem assunto. Este dado chama a atenção pois remete à questão de que
o estado civil de algumas pessoas tem relação direta com a forma de interação da
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mesma com o seu meio social, como ocorreu com alguns dos participantes desta
pesquisa.
Outra questão relevante foi a percepção de alguns participantes sobre a
mudança no tratamento das pessoas de forma geral para com eles, evidenciando
certo distanciamento ou isolamento social. Perceber exclusão por esta razão, em
tempos onde a inclusão é tão estudada, comentada, desejada, foi algo que
realmente surpreendeu.
Por outro lado, sabe-se que o ser humano é um ser social. Os resultados
desta pesquisa

não fugiram

também deste

conhecimento prévio.

Alguns

participantes buscaram por outros meios de encaixe social, seja em redes sociais,
no trabalho ou ainda buscando reforçar laços de amizades apenas com pessoas do
mesmo gênero (o que antes era um relacionamento de amizade casal – casal), ou
até mesmo de frequentar lugares novos, como grupos sociais (que vão desde
grupos de terceira idade, de atividades esportivas, filantrópicas, de viagens, lazeres
e afins) em busca de novas amizades ou relacionamentos amorosos.

Neste

momento, alguns enlutados descobriram-se fazendo programas que o cônjuge não
gostava, iniciando assim uma nova fase, encaixando-se em novos grupos sociais.
Com isto, também foi possível constatar que a necessidade de se socializar voltou a
ser presença na vida daqueles participantes que passaram por períodos de
isolamento social, ainda que de diferentes formas.
Assim, levando-se em consideração que o fato da morte já traz uma
impetuosa mudança no estado civil e na vida do indivíduo que perde seu cônjuge, ao
questionar se existem mudanças na socialização após a viuvez, percebeu-se que
esta se dá inclusive pela necessidade que o indivíduo tem de preencher uma lacuna
emocional deixada por alguém que se ausentou, mesmo sabendo que o mesmo
não retornará.
O ato da comunicação, o diálogo e a procura por meios de interação remetem
a planos e perspectivas a serem realizadas pelo indivíduo, assim como o bem-estar
emocional que esta procura proporciona.
Por fim, conclui-se que esta pesquisa não pretendeu de forma alguma esgotar
o assunto, mas sim lançar um olhar sobre a importância da atenção de produções
científicas da psicologia clínica e social, uma vez que se trata de manter um certo
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suporte de comunicação e interação com os profissionais que atendem e trabalham
com esta parcela população.
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AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DESENVOLVIDAS APÓS O
AFASTAMENTO DE UM MEMBRO DA FAMÍLIA69
Caroline Willner70
Martha Caroline Henning Geronasso71
RESUMO
O presente artigo buscou identificar quais são as estratégias de enfrentamento
funcionais utilizadas por familiares que passaram por uma mudança prevista do ciclo
do desenvolvimento, seja por lançamento dos filhos ou por falecimento de uma das
partes. Tratou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, com uma
amostragem do tipo não probabilística acidental, na qual os participantes foram
familiares que permaneceram no lar após afastamento de um dos seus membros,
com um total de sete famílias. Assim, a captação dos dados se deu com uma
entrevista semiestruturada, e para a sua análise, utilizou-se a Análise Categorial
Temática de Conteúdo de Bardin (2011). Com isso, pôde-se verificar que as
estratégias de enfrentamento funcionais utilizadas pelas famílias que lançaram um
filho foram: reavaliação positiva, apoio social, ocupar-se, oração/fé, unir a família,
manter a comunicação e reorganizar funções. Já em famílias que passaram pelo
falecimento de um membro, pôde-se identificar como estratégias de enfrentamento
funcionais: reavaliação positiva, apoio social, ocupar-se, oração/fé, psicoterapia,
busca por recordações e consciência tranquila. Deste modo, foi possível perceber
que as famílias buscam desenvolver estratégias para enfrentar as situações que
causam dor devido à mudança no sistema, a fim de reestabelecer equilíbrio alterado,
após o afastamento de um membro.
Palavras-Chave: Estratégias de Enfrentamento. Luto. Família.
ABSTRACT
The present article aimed to identify which are the functional coping strategies used
by family members who have gone through an expected shift of development cycle,
either by release of the children or death of one of the parties. It is a research with
qualitative approach, with a probabilistic sampling of the type not accidental, in which
the participants were family members who remained at home after the expulsion of
one of their members, with a total of seven families. Thus, the acquisition of the data
was done with a structured interview, and for the analysis of the same it was used
the Categorical Thematic Analyze of Content by Bardin (2011). With this, it could be
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-Mafra/SC, na linha de
Pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde
70 Acadêmica do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail:
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71Docente do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail:martha@unc.br
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verified that the functional coping strategies used by households who launched a
child were: positive reappraisal, social support, occupy themselves, prayer/faith, join
the family, keep the communication and rearrange functions. But in families that have
passed through the death of a member, it is possible to identify how coping strategies
functional: positive reappraisal, social support, occupy themselves, prayer/faith,
psychotherapy, searching for memories and conscience. In this way, it was possible
to realize that the families seek to develop strategies to confront the situations that
cause pain due to the change in the system, in order to reestablish balance changed
after the expulsion of a member.
Keywords: Coping Strategies. Mourning. Family.
INTRODUÇÃO
Compreende-se que a família pode ser vista como um sistema, e que sofre
alterações em sua estrutura específicas de cada fase do seu ciclo vital. Nesse
sentido, sabe-se que ocorrem entradas e saídas no sistema familiar, podendo serem
previsíveis (falecimento de uma das partes; saída dos filhos de casa) ou especiais,
as quais se caracterizam por mudanças que podem ou não ocorrer em um sistema
familiar, como o divórcio, por exemplo (ROSSET, 2003).
Para Carter e McGoldrick (1995), ciclos vitais familiares são fases ou estágios
na vida familiar, a cerca do curso entre seu passado, as tarefas que estão tentando
dominar no presente e o futuro para o qual estão se conduzindo.
Sendo assim, o ciclo vital de desenvolvimento familiar proporciona um espaço
para aprendizagens através das mudanças que ocorrem a cada etapa, gerando
também alterações nos papéis desempenhados por cada uma das partes, sempre
em busca de um equilíbrio. Dessa forma, a saída dos filhos de casa e a morte de
entes queridos são etapas previstas do ciclo vital familiar, ou seja, são etapas que
todas as famílias poderão vivenciar (ROSSET, 2003).
Nesse sentido, a saída dos filhos de casa se caracteriza pela separação de
um dos membros da família de origem, tendo como objetivo o encerramento
adequado dessa tarefa sem que ocorra um rompimento de relações. Nesse
processo, o sistema enfrenta sentimentos de ansiedade e sofrimento decorrentes de
um

acontecimento

considerado

repentino

(CARTER; MCGOLDRICK,

1995;

ROSSET, 2003).
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A morte de um membro é outro fato inevitável dentro de um contexto familiar,
vivenciado com uma carga de sofrimento, podendo em alguns casos persistir por
longos períodos e dificultar o funcionamento familiar. Dessa forma, experimentam o
vazio causado após a perda do ente, buscando estratégias para assumirem as
funções que eram desempenhadas pelo falecido e o preenchimento dessa falta
(KÜBLER-ROSS, 1994; ROSSET, 2003).
Pode-se perceber que a elaboração de perdas é o que há de comum nessas
fases. Para Kübler-Ross (1994), o vivenciar de lutos ocorre a partir de etapas que
não seguem necessariamente a uma ordem precisa ou possuem tempos de duração
determinados, mas que se estruturam a partir dos estágios: da negação ou
afastamento; da raiva; da barganha; da depressão e da aceitação. Já Rosset (2008),
retrata que, para superar perdas, faz-se necessário que o indivíduo: chore a dor;
expresse a raiva; limpe a culpa e refaça projetos.
Assim, na medida em que uma perda gera a elaboração de um luto, percebese a necessidade de estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelo sistema, a fim
de solucionar ou administrar a dor causada pelo afastamento de um ente. Pode-se
compreender estratégia de enfrentamento como meios utilizados pelas pessoas para
adaptarem-se a circunstâncias adversas ou estressantes. Ou seja, é a forma de um
indivíduo lidar com uma situação difícil (ANTONIAZZI et al., 1998).
Dessa forma, de acordo com a compreensão relacional sistêmica, existem
maneiras funcionais de lidar com as situações, ou seja, comportamentos que
possibilitam aprendizagens, crescimento e movimento, sendo coerentes com o
contexto de espaço e tempo em que se encontram (ROSSET, 2008).
MATERIAIS E MÉTODOS
Este artigo expõe dados de uma pesquisa de natureza básica, de abordagem
qualitativa com objetivos exploratórios, descritivos e explicativos. Ela foi submetida
ao Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade do
Contestado e aprovada com o parecer consubstanciado de número 3.341.395.
O universo de pesquisa envolveu famílias que passaram por situações de
afastamento previstas no ciclo vital, ou seja, relativas a situações de falecimento ou
lançamento de filhos para morar fora e a sua captação ocorreu por conveniência e
245
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

seguindo os critérios de inclusão. A amostra foi considerada como não probabilística
acidental.
A coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista semiestruturada,
aplicada na residência das 07 famílias, através de grupo focal, com todos os
membros que permaneceram no lar. Os dados obtidos foram analisados através da
Análise Categorial Temática de Conteúdo como proposta por Bardin (2011) e as
famílias entrevistadas estão caracterizadas no quadro 1.
Quadro 1 – Amostragem da pesquisa
Quantidade de
Tempo de
Família
participantes
afastamento

Participantes e
idades
Pai 56 anos
Mãe 49 anos
Irmã 16 anos

F1

3

4 anos e meio

F2

2

6 meses

Pai 53 anos e
Mãe 50 anos

F3

5

6 meses

Pai 63 anos
Mãe 53 anos
Irmãs 23, 14 e 13 anos

F4

2

2 anos e 4
meses

Nora 36 anos
Filho 32 anos

F5

4

9 anos

Ex-cônjuge 58 anos
Filho 31 anos
Filha 26 anos e Filho
23 anos

F6

3

10 anos

Irmão 44 anos
Cunhada 43 anos
Sobrinho 19 anos

F7

2

1 mês

Pai 64 anos
Mãe 61 anos

Motivo do
Afastamento
Lançamento da filha
(cursar ensino superior
em outra cidade)
Lançamento de filhos
(morar com a namorada
em outra residência)
Lançamento de filhos
(cursar ensino superior
em outra cidade)
Falecimento (morte
súbita do sogro/pai)
Falecimento
(morte do pai e excônjuge- após a
segunda internação)
Falecimento (morte da
irmã/cunhada/tia- após
um longo período de
cuidados)
Lançamento de filhos
(cursar ensino superior
em outra cidade)

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Para manter o sigilo necessário sobre a identidade dos participantes, as
famílias foram nomeadas conforme a ordem que ocuparam na coleta de dados. A
primeira entrevistada foi denominada de F1, a segunda F2 e assim, sucessivamente.
Para facilitar a visualização das narrativas que oportunizaram os resultados, ao
expor parte dos discursos dos entrevistados, será citada a família e quem fez a
afirmação, mostrando seu papel nela em relação à pessoa que partiu, por exemplo:
F1 Mãe (Família 1, mãe - do filho que partiu).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao buscar quais as estratégias de enfrentamento desenvolvidas por
familiares, após o afastamento de um de seus membros, houve a possibilidade de
verificar como tais estratégias aconteciam, tanto em famílias que tinham um membro
afastado do convívio por falecimento, quanto naquelas em que um filho (a) havia se
afastado para ir morar em outro local. Para que se tornasse possível o entendimento
dessas estratégias, buscou-se investigar a forma pela qual os membros da família,
que permaneceram no lar, buscavam enfrentar a dor causada pela perda em
questão. Dessa forma, a categoria de análise a ser discutida trata das “estratégias
de enfrentamento desenvolvidas pela família após o afastamento de um membro”.
AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DESENVOLVIDAS PELA FAMÍLIA
APÓS O AFASTAMENTO DE UM MEMBRO
A categoria temática originada com a análise das respostas das famílias
entrevistadas evidenciou as estratégias de enfrentamento utilizadas no processo de
elaboração do luto de maneira funcional, ou seja, que possibilitam gerar
aprendizagens, crescimento e movimento no sistema que passou pelo afastamento
de um dos seus membros. Esta, por sua vez, dividiu-se em duas subcategorias
intituladas: Estratégias de enfrentamento do luto vivido por famílias que lançaram um
filho (a) e Estratégias de enfrentamento do luto vivido por famílias que tiveram um
ente falecido.
Estratégias de enfrentamento do luto vivido por famílias que lançaram um filho (a)
Essa subcategoria apresenta as estratégias de enfrentamento do luto
desenvolvidas por familiares que lançaram um filho (a), mostrando os recursos
utilizados para enfrentar a dor da separação, vivida por aqueles que passaram pela
situação de separar-se de um filho (a) e/ou irmão que foi morar em outro local para
estudar ou vivenciar relacionamento conjugal. Nesse sentido, emergiu do relato das
famílias entrevistadas sete elementos de análise: reavaliação positiva; apoio social;
ocupar-se; oração/fé; união familiar; manter comunicação; reorganizar funções.
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Dessa forma, foi possível observar na narrativa de algumas famílias, a
necessidade de identificar pontos positivos no contexto, após o lançamento do (a)
filho (a) de casa. Desse modo, as que assim o fizeram, buscavam ressignificar o
evento como algo bom, sendo esta reavaliação positiva, um consolo para ajudar a
enfrentar a dor do luto pela separação, conforme pode ser visto a seguir: “Mas é o
ciclo da vida né? E a gente tem que procurar entender e dar força, não tem outro
caminho” (F7, pai - 64 anos).
De acordo com Gimenez (1997), a reavaliação positiva ocorre quando o
indivíduo encontra uma forma de enfrentar seu problema, identificando o lado bom
da situação e o crescimento pessoal frente à mudança.
O segundo elemento de análise que emergiu como uma estratégia para
enfrentar o luto foi o apoio social, no sentido de ter um ouvinte que pudesse auxiliar
a elaborar a saída do filho (a) de casa, compartilhando suas angústias e buscando
compreender seus sentimentos: “Aonde eu ia eu contava para todo mundo que a
Filha 1 saiu de casa e eles: ‘Ah é assim mesmo’. Parece que para ninguém era
novidade e para mim era o fim do mundo” (F1, mãe - 49 anos).
Em consenso com esses dados, Seibel et al. (2017) afirmam que, quando os
indivíduos do sistema encontram uma rede disponível para amparar e incentivar a
superação de crises, percebem esse apoio como um fator de proteção para o
desenvolvimento dos membros da família. Assim, o suporte social é compreendido
como uma estratégia de enfrentamento relacionada ao apoio das pessoas e do
ambiente (DAMIÃO et al., 2009).
O terceiro elemento de análise retrata a necessidade de manter-se ocupado
como uma estratégia para prosseguir, sem permitir que a situação estressora
paralise a rotina dos indivíduos do sistema. As famílias que fizeram alusão a
ocupar-se como uma estratégia de enfrentamento viável, o fizeram no sentido de
que para eles preencher o tempo traz equilíbrio, pois a ociosidade pioraria a situação
de dor: “Daí agora ela perguntou, ‘mãe como que você está lidando com a minha
falta?’ Daí eu falei assim ‘ah é complicado, mas eu me prego a trabalhar né’, falei
pra ela, e faço isso” (F7, mãe - 61 anos).
Ocupar-se em atividades da vida diária proporciona ao indivíduo e ao sistema
uma percepção de normalidade, permitindo que a família faça o que estava
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habituada e dessa forma, estabeleça novos objetivos favorecendo a reintegração
familiar (CARNIER et al., 2015).
Como quarto elemento de análise, identificou-se nas entrevistas realizadas
com os familiares, a necessidade de apoiar-se na oração e na fé a fim de
encontrarem conforto e amenizarem as preocupações voltadas a essa etapa:
“Sempre ih. Eu tenho meu Jesuizinho lá e o terço que a gente reza é em proteção
para os filhos né? Pra nada acontecer né, a mão de Deus sempre está em primeiro
lugar, se não for a mãe né,[...] e eu rezo mesmo” (F3, mãe - 53 anos).
Neste sentido, sabe-se hoje que crenças religiosas estão voltadas à
esperança e à saúde, possibilitando um entendimento de que existe uma solução
que pode amenizar o sofrimento. Nos momentos de crise, a família recorre a práticas
significativas de sua fé, muitas vezes, através de orações. Isso os aproxima do
Divino, em situações que existem poucas possibilidades de ações diretas por parte
dos familiares (ANGELO, 2010; PUGGINA; SILVA, 2015).
A união familiar emergiu dos relatos entre os entrevistados como uma forma
de auxiliar a enfrentar a situação estressora no sentido de apoiarem-se mutuamente
e tornarem-se refúgio uns dos outros nos momentos de dor e estresse: “Ah tem que
se unir né, um fala ali o outro fala o que acha e tentava chegar em uma solução” (F3,
irmã - 23 anos).
Desse modo, a união entre os membros colabora para um processo de
ajustamento frente à situação de perda. O espaço criado para comunicar-se
possibilita a expressão de sentimentos e pensamentos, onde a compreensão gerada
entre os membros aparece como um dos requisitos para enfrentar as situações
estressantes de maneira funcional (DELALIBERA et.al., 2015).
Assim, o sexto elemento de análise demonstrou que a possibilidade de
manter a comunicação com os filhos (as) que saem de casa para morar em outro
local vem a ser uma estratégia de enfrentamento da dor da separação para algumas
famílias.

As que citaram isso em suas narrativas, mencionaram usar tanto

aplicativos virtuais como o WhatsApp, quanto a possibilidade de fazer visitas para
esta finalidade. Desse modo, buscam manter certa proximidade dos membros com
aquele que foi lançado do sistema sem que haja um rompimento do vínculo familiar:
“É que por WhatsApp hoje é mais fácil né? Você tá sempre mandando mensagem,
conversando e vendo foto né?” (F1, pai - 54 anos). “E outra coisa né, seria pior se
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morassem bem longe né, e assim volta e meia tão visitando aqui” (F2, pai - 53
anos).
Os aplicativos permitem que os membros se comuniquem e se mantenham
conectados através da escrita, gravação de áudios, envio de fotos e chamadas de
vídeo através da tela do celular (BARBOSA, 2016). Dessa forma, percebe-se que o
contato entre pais e filhos continua a ser importante, visto que mesmo felizes por
terem seus filhos conquistando sua independência, continuam a sentir necessidade
de desempenhar os papéis parentais (SARTORI; ZILBERMAN, 2009).
O último elemento de análise dessa subcategoria apresenta a reorganização
de funções como uma estratégia para a superação dessa fase. Já que ao
redistribuírem as tarefas entre os membros, permitem que a família como sistema,
mantenha-se em equilíbrio, sem que haja uma sobrecarga em uma das partes, ou
seja, é apresentado como solução para esse acúmulo de tarefas,

conforme o

discurso familiar: “E as funções que ela fazia agora sou eu quem faço” (F3, irmã - 23
anos)
Se cada um fazer sua parte legal as coisas fluem né [...] Mas é por isso que
eu digo, vai sobrecarregando, e sobrecarregou tanto que eu cai de cama né,
sem levantar, e dai foi o que as crianças falaram, eu falei “oh, agora vamos
mudar, vamos cada um fazer sua parte né (F3, mãe- 53 anos).

Segundo Anton (1998, p.72), “para que uma organização de qualquer
natureza sobreviva, faz-se necessária uma distribuição de papéis e funções”. Assim,
o lugar antes ocupado pela pessoa que agora está ausente deve ser reocupado,
bem como seus papéis e funções. O sistema familiar reorganiza-se em outro formato
(KÜBLER-ROSS, 1994; COELHO, 2012).
Estratégias de enfrentamento do luto vivido por famílias que tiveram um ente
falecido
A segunda subcategoria que insurgiu, a partir das entrevistas com as famílias,
refere-se às estratégias de enfrentamento do luto apresentadas por familiares que
tiveram um ente falecido, evidenciando a forma como buscavam a superação do luto
por esse tipo de perda familiar. Nesta subcategoria, surgiram sete elementos de
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análise considerados funcionais a partir da narrativa dos participantes sendo eles:
reavaliação positiva; apoio social; ocupar-se; oração/fé; psicoterapia; busca por
recordações e consciência tranquila.
Dessa forma, o primeiro elemento de análise aponta novamente a
reavaliação positiva como uma estratégia de enfrentamento, agora para elaborar
os sentimentos associados ao falecimento de um membro do sistema. Nesse
sentido, os familiares que assim o fizeram passaram a reavaliar a situação na
perspectiva do ente falecido, buscando compreender que a morte ao menos aliviou o
sofrimento e a dor daquele (a) que partiu, como se pode observar no relato a seguir:
Eu levantava de noite pra ir no banheiro às vezes, uma ou duas da manhã e
a gente escutava ela gemendo no quarto de dor, era dia e noite dor sabe?
[...] Então aí depois disso assim, [...] aliviou um pouco a gente né por causa
do sofrimento né, essa doença é muito complicada (F6, irmão - 44 anos).

Segundo Straub (2002), a reavaliação positiva é uma forma de reinterpretar
positivamente uma situação inicialmente vista como negativa, ou seja, utilizar a
situação para extrair algo que conforte, trazendo aprendizado, crescimento e
mudança.
O segundo elemento de análise novamente aponta a busca do apoio social
como uma forma de enfrentar a dor do luto gerada pela perda do ente querido. As
famílias que citaram isso em suas narrativas, mencionaram a possibilidade de obter
na compreensão e no auxilio externo um espaço para exposição dos sentimentos, a
fim de obter amparo e acolhimento em um momento de sofrimento e desequilíbrio do
sistema familiar:
Ajudou, ele dizia ‘não faça assim, faça assado’ ele era assim muito calmo o
que me ajudou a equilibrar assim sabe? [...] Ah eu me desesperava, e ele
me ensinou que a gente não pode se desesperar assim por qualquer coisa
sabe? (F5, ex-cônjuge - 58 anos).

O apoio social é um processo que se refere ao auxílio oferecido por pessoas
que mantêm um nível de proximidade, produzindo um efeito positivo para quem
recebe ou também para quem oferece. Compreende-se como uma rede que
possibilita ter com quem contar em situações difíceis, muitas vezes, recebendo
auxílio material, emocional ou afetivo (AMENDOLA et al., 2011).
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De acordo com Moraes e Enumo (2008), considera-se distração uma forma
de não pensar tanto no problema, envolvendo-se em atividades prazerosas e que
auxiliam no alívio do estresse. Em consenso com esses dados, devido ao vazio
deixado pelo ente falecido, os membros da família acabam buscando ocupar-se
como uma estratégia de enfrentamento, no sentido de desenvolver alguma
distração; ou seja, procuram realizar atividades como viajar ou trabalhar para focar
sua atenção em algo que considerem atrativo: “E eu peguei e fui trabalhar mais,
trabalhar e trabalhar e trabalhar, para ocupar a cabeça...” (F5, ex-cônjuge - 58 anos).
A oração e a fé também se apresentam como auxílio de enfrentamento em
situação de luto pelo falecimento de um ente querido. Na narrativa de algumas
famílias, houve afirmações de que o efeito que tais práticas oferecem diz respeito a
uma compreensão diferenciada do que ocorreu, gerando sentimentos de amparo e
certeza de que terão a oportunidade de rever quem partiu, depositando esperança
em orações e diminuindo as dores do luto: “Cada vez que a gente fica meio triste a
gente pede para Deus que ajude a gente superar tudo as dor, e isso me ajuda um
monte” (F6, cunhada - 43 anos).
E eu fui estudar digamos, ‘ah será que morte é o fim?’ eu fui ler, buscar, por
exemplo hoje eu acredito que não é o fim, que a gente vai para algum lugar
[...] que o espirito é imortal [...] a minha estratégia foi acreditar que não é o
fim, que vai ter um momento que e vou me encontrar com ele (F5, filha - 26
anos).

Vindo ao encontro desses dados, Boff (2013) afirma que a fé tende a oferecer
um amparo ao indivíduo que perdeu uma pessoa próxima, já que oferece uma visão
de expansão da vida. Além disso, a fé e a oração estão também associadas à busca
de significado para o sofrimento e à procura por respostas para questões que a
situação apresenta.
O quinto elemento de análise retratou a busca por um auxílio profissional
como estratégia de enfrentamento para amenizar o sofrimento através da
Psicoterapia: “Eu, foi depois disso que eu comecei a ir em terapia, comecei a tomar
remédio, foi depois disso né” (F5, filha - 26 anos).
De acordo com Rosset (2001), ao passar pelo falecimento de um membro,
algumas famílias percebem a necessidade de buscar apoio profissional para a
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reorganização do sistema, a fim de voltar ao equilíbrio anterior. Dessa forma, o
trabalho terapêutico pode ocorrer individualmente ou com todo o sistema.
O sexto elemento de análise desta subcategoria foi identificado a partir da
busca por recordações do membro falecido. Esta é uma estratégia utilizada por
familiares que vivenciaram o luto a fim de recuperar as memórias dos momentos
vivenciados e auxiliar a amenizar sentimentos associados à saudade e ao
esquecimento dos traços do ente. Assim, atitudes como, ver fotografias ou buscar
encontrar semelhanças em outro membro da família, foram utilizadas como recursos
para lidar com a dor gerada pela saudade. No que diz respeito a relembrar as
características do (a) falecido (a) comparando com alguém da família que ficou e é
parecido (a) com o que partiu, afirmam que alivia a saudade, encontrando um
conforto de que parte do falecido (a) permanece viva: “E o Neto, ele faz careta que o
seu Falecido fazia [...] Até o jeito que o seu Falecido andava o neto anda [...] Até
para virar a carne na churrasqueira ele vira igual” (F4, filho - 32 anos). Já no que diz
respeito a ver fotografias, buscam recuperar as memórias dos momentos
vivenciados e auxiliar a amenizar sentimentos associados a saudade, ou
esquecimento dos traços do ente: “Mas olhe nessa foto aqui, oh, olhe o rosto dos
três ai oh [...] Pegue a foto ali na estante ali” (F4, nora - 36 anos).
Nesse sentido, conforme apontam Oliveira e Lopes (2008), uma maneira de
abrandar a perda é sustentar a sensação de que o ente permanece por perto,
buscando formas de reviver momentos felizes. Nesse caso, os familiares relembram
os tributos do falecido, representando que este é merecedor da saudade presente
após a morte.
O último elemento de análise que emergiu, evidenciando que auxiliou como
uma estratégia de enfrentamento do luto pelo falecimento de um familiar, foi o fato
de ter a consciência tranquila. Nesse sentido, as famílias entrevistadas fizeram
menção a focar na compreensão de que fizeram tudo o que estava ao seu alcance,
ou que o tempo que passaram juntos foi bem aproveitado: “Por na cabeça que a
gente fez de tudo né que não foi tipo, foi uma coisa que veio tipo de destino dela e
não teve né” (F6, irmão - 44 anos).
Em consenso com esses dados, Rosset (2008) afirma que em situações de
perdas, os envolvidos vivem sentimentos e sensações de culpa, mesmo que isso
permaneça a nível inconsciente ou irracional. Nesse sentido, pode-se pensar que
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lembranças como essas possam auxiliar na libertação de tais sentimentos. Para
Figueiredo e Moser (2013), cuidar de um ente é uma atitude de atenção e carinho,
ao mesmo tempo em que provoca preocupação, já que diante da eminência de uma
perda, o cuidador passa a ser emocionalmente afetado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que, tanto o afastamento de um filho que saiu de casa para
morar em outro local, quanto a perda de um ente querido que faleceu são situações
previstas do ciclo vital familiar atreladas à experiência de perda, e por isso, ligadas à
vivência de luto, este estudo possibilitou verificar quais são as estratégias funcionais
de enfrentamento da dor utilizadas por familiares que permaneceram no lar.
No que diz respeito às estratégias de enfrentamento do luto vivido por famílias
que lançaram um filho (a), foi identificada a reavaliação positiva, apoio social,
ocupar-se, oração/fé, união familiar, possibilidade de manter a comunicação e
reorganizar funções no sistema como formas funcionais de lidar com a falta de uma
das partes e se reorganizar. Já as estratégias de enfrentamento do luto, vivido por
famílias que tiveram um ente falecido, estavam relacionadas à reavaliação positiva,
apoio social, oração/fé, ocupar-se, psicoterapia, busca por recordações e ter a
consciência de que fizeram tudo o que podiam pelo ente que partiu.
Pode-se perceber que reavaliar positivamente a situação da perda, buscar
apoio social, tentar ocupar-se e encontrar força ou esperança em orações e na fé
foram estratégias de enfrentamento utilizadas tanto por famílias que lidavam com a
dor do lançamento de um filho, quanto por aquelas que estavam passando pelo luto,
ligado ao falecimento de um de seus membros.
Por outro lado, foi possível observar entre as famílias entrevistadas, que
aquelas que estavam administrando sentimentos relacionados ao lançamento de um
filho para morar em outro local, puderam apresentar uma estratégia de
enfrentamento ligada à resolução do problema, pois com a possibilidade de manter a
comunicação (seja por visitas, telefonemas ou aplicativos como o WhatsApp) o
afastamento poderia ser suspenso, mesmo que por períodos pequenos. Nessa
acepção, as famílias enlutadas por falecimento apresentaram como estratégia de
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enfrentamento da dor, apenas a busca por recordações como forma de aproximar-se
daquele (a) que partiu.
Verificou-se ainda algumas estratégias focadas na emoção, já que se faz
necessário conviver um tempo com os sentimentos associados à perda. Assim,
pode-se pensar na busca pela psicoterapia, por apoio social ou na fé e em orações,
bem como o ato de ressignificar positivamente os eventos como forma de manejar
as consequências emocionais e os pensamentos ligados a elas.
Além disso, foi possível identificar que a percepção do afastamento está
relacionada ao grau de aproximação que os membros mantinham com aquele que
foi afastado. Nesse sentido, percebe-se que aqueles que se sentiram mais afetados
com as mudanças ocorridas no sistema após a perda, vivenciaram ou ainda
enfrentam as etapas da elaboração do luto, buscando com mais frequência a
utilização de estratégias de enfrentamento.
Foi possível observar que, ainda que as famílias tenham consciência de que
as situações de vida sejam etapas previstas a todas as famílias, enfrentam o
processo de afastamento com sentimentos associados ao sofrimento e à
necessidade de adaptação, já que após a saída de um membro do sistema, surge a
necessidade da busca pelo equilíbrio e de reajustes nas funções e tarefas
desempenhadas pelos indivíduos.
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ESTRATÉGIA DE COPING FRENTE A SITUAÇÕES DE SOFRIMENTO
PERCEBIDAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE APOIO DE UM HOSPITAL
GERAL72
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RESUMO
O papel das Estratégias de Coping nos dias de hoje tem a finalidade de, através de
esforços cognitivos e comportamentais, auxiliar o indivíduo a lidar com as situações
adversas (KRUM, 2007). Para tanto, realizou-se um estudo com o objetivo de
compreender quais Estratégias de Coping são utilizadas por profissionais da área de
apoio de um hospital geral frente à percepção de situações de sofrimento de
pacientes e familiares. Foram utilizados como instrumento de coleta de dados um
Inventário de Estratégias de Coping (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996) e uma
entrevista semiestruturada, ambos aplicados no mês de agosto do ano de 2019, em
um grupo de profissionais de higienização de um hospital geral. Tratou-se de um
estudo misto, com abordagem quantitativa e qualitativa, sendo as análises dos
dados realizadas através da análise de conteúdo de Bardin (2011) e análise
estatística. Como resultados, identificaram-se duas estratégias com maior
desempenho, sendo a estratégia de Reavaliação Positiva e a estratégia de FugaEsquiva. Com isso é possível compreender a percepção que os participantes do
estudo apresentam diante da sua responsabilidade sobre o bem-estar do paciente,
assumindo indiretamente uma obrigação de minimizar o sofrimento desses
indivíduos, mesmo esses profissionais não estando preparados emocionalmente
para lidar com tais situações aversivas do ambiente hospitalar.
Palavras-Chave: Estratégias de Coping. Hospital Geral. Reavaliação Positiva.
Psicologia.
ABSTRACT
The role of Coping Strategies today is intended to help individuals to cope with
adverse situations through cognitive and behavioral efforts (KRUM, 2007). To
accomplish this, a study was conducted to understand which Coping Strategies are
used by profissionals in the support area of a general hospital facing the perception
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-Mafra na linha de
Pesquisa Clínica e da Saúde.
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of situations of suffering of patients and Family The data collection instrument used
was a Coping Inventory of Strategies (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996) and a
semi-structured interview, both applied in August 2019, in a group of hygiene
professionals from a general hospital. It was a mixed study with quantitative and
qualitative approach and data analysis was performed through Bardin (2011) content
analysis and statistical analysis. As results, it was identified two strategies with higher
performance, the Positive Revaluation strategy and the Escape-Avoidance strategy.
Thus, it is possible to understand the perception that the study participants have
regarding their responsibility for the patient’s well-being, indirectly assuming an
obligation to minimize the suffering of these individuals, even though these
professionals are not emotionally prepared to deal with such aversive situation in the
hospital environment.
Keywords: Coping Strategies. General Hospital. Positive Revaluation. Psychology.
INTRODUÇÃO
Todas as fases da vida do ser humano são relembradas em um hospital,
desde o nascimento, até a inquietude ou silêncio no momento da morte. Este é um
ambiente que tende a aproximar pessoas doentes e o adoecimento pode
desencadear sofrimento tanto no sujeito que vivencia o adoecer quanto nas demais
pessoas que acompanham este processo. Logo, o ambiente hospitalar não é
frequentado pelas pessoas por prazer, mas sim, por necessidade de cuidado com a
própria vida, ou com a vida de seus entes queridos (PESSINI, 2002).
Devido à interação com os pacientes, profissionais de áreas de apoio de
hospitais também se deparam com o adoecimento, com o sofrimento e com a morte
em seu ambiente de trabalho, mesmo não estando diretamente ligados ao cuidado
técnico e profissional (BERNI et al., 2006; LIMA; CAVALCANTE, 2015).
Desta forma, conviver neste contexto por vezes aversivo, promove nestes
profissionais a necessidade de desenvolver Estratégias de Coping individuais para
enfrentar a realidade vivenciada, a partir do sofrimento do outro, tornando as
vivencias neste local no mínimo suportáveis (MATURANA; VALLE, 2014; LIMA;
CAVALCANTE, 2015).
Com isso, as estratégias de enfrentamento, conhecidas tecnicamente como
Estratégias de Coping, podem ser definidas como esforços cognitivos e
comportamentais contínuos e variáveis empregados pelo individuo para lidar com
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questões internas ou externas específicas, as quais ultrapassam os recursos
pessoais do próprio indivíduo (KRUM, 2007).
Segundo Dias e Pais-Ribeiro (2019), os autores Lazarus e Folkman
propuseram um modelo de coping que é classificado por meio de duas formas
funcionais: Estratégias de Coping direcionadas à emoção e Estratégias de Coping
direcionadas ao problema.
Para tanto, a utilização das Estratégias de Coping, tanto a focalizada no
problema quanto na emoção, são influenciadas por uma avaliação que cada
indivíduo faz da situação estressora que vivencia e a partir disso, tende a direcionar
suas estratégias para o problema se este for passível de modificação, ou direciona
para estratégias focadas na emoção quando a situação avaliada for inalterável
(ANTONIAZZI; DELL'AGLIO; BANDEIRA, 1998).
Estas estratégias podem ser utilizadas em vários contextos, sendo um deles o
ambiente de trabalho, onde o indivíduo passa grande parte da sua vida (CLEIN;
TONELLO; PESSA, 2014). Deste modo, tratando-se de ambiente hospitalar, podese caracterizá-lo como um ambiente de trabalho insalubre e penoso. Este espaço é
marcado por dor, sofrimento e morte, exigindo grande responsabilidade dos
profissionais que nele atuam, bem como influenciando no bem-estar destes. Desta
forma, é visto como um local propício para o surgimento de patologias físicas e
mentais, principalmente

nos

profissionais menos qualificados (GONZALES;

CARVALHO, 2003).
Dentro do ambiente de trabalho de um hospital tem-se uma ramificação entre
os trabalhadores, onde se dividem em profissionais que lidam diretamente com o
paciente, e em profissionais que dão suporte para as atividades destes primeiros.
Neste segundo grupo, encontram-se os trabalhadores da limpeza hospitalar, os
quais desempenham atividades fundamentais no serviço de saúde, exercem sua
função de modo a deixar que o cuidar, que é tarefa do outro, se faça da melhor
forma (BERNI et al., 2006).
Neste sentido, a vivência da dor e do sofrimento hospitalar não é reservada
apenas aos profissionais que trabalham diretamente com os pacientes. Esta também
permeia entre os profissionais de outras áreas, como o de higienização do hospital,
visto que, por circularem entre todos os espaços físicos no desempenho de suas
funções, também acabam possuindo um contato diário com a dor e o sofrimento dos
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pacientes e seus familiares (GONZALES; CARVALHO, 2003; PETEAN; COSTA;
RIBEIRO, 2014).
Para muitos dos que atuam nas atividades de higienização hospitalar, o
hospital é um ambiente de trabalho totalmente diferenciado do qual pertenciam
anteriormente, podendo desta forma, considerar uma necessidade de melhor
compreensão de sofrimento por parte deste público, que, por vezes, não tem suporte
algum para enfrentar tais situações (GONZALES; CARVALHO, 2003).
Portanto, o objetivo do estudo foi compreender quais são as Estratégias de
Coping desenvolvidas por profissionais da área de apoio de um hospital geral frente
à percepção de situações de sofrimento de pacientes e familiares.
Para isso, caracterizou-se a percepção que os participantes do estudo
possuíam sobre o seu ambiente de trabalho considerando o sofrimento vivenciado
pelos pacientes e seus familiares, foi classificada a predominância das estratégias
de Coping vivenciadas pelos mesmos através das experiências percebidas a partir
do sofrimento existente em seu ambiente de trabalho e mapearam-se os
sentimentos desencadeados nestes profissionais.
Justificando-se por assim possibilitar ao profissional de higienização uma
compreensão mais ampla referente ao seu espaço de trabalho e gerar mais dados
específicos de um ambiente e uma população pouco estudada.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de natureza básica. Quanto aos seus objetivos,
mostrou-se explicativo, exploratório e descritivo, utilizando-se de uma abordagem
mista na qual os dados levantados foram tratados com análises quantitativas e
qualitativas.
Para responder aos objetivos do estudo, foram utilizados dois instrumentos:
uma entrevista semiestruturada, composta por 7 (sete) questões que foram
desenvolvidas pelas autoras, a partir das necessidades do próprio estudo, bem
como o Inventário de Estratégias de Coping75 na sua versão em português adaptada
75Este

instrumento contém 66 (sessenta e seis) questões divididas em 8 (oito) fatores classificatórios
que correspondem às Estratégias de Coping utilizadas. São eles: Fator 1- Confronto; Fator 2Afastamento; Fator 3- Autocontrole; Fator 4- Suporte social; Fator 5- Aceitação e responsabilidade;
Fator 6- Fuga-esquiva; Fator 7- Resolução do problema; e Fator 8- Reavaliação positiva (SAVÓIA;
SANTANA; MEJIAS, 1996).
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por Savóia, Santana e Mejias (1996), que

é utilizado para avaliar as ações e

cognições que os indivíduos usam para enfrentar determinada situação específica
(SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996).
O universo deste estudo foi composto por um grupo de profissionais de
higienização de um Hospital Geral do Planalto Norte Catarinense, sendo este
reconhecido internamente em seu ambiente de trabalho como profissionais da área
de apoio. A estratégia amostral se deu a partir da classificação não-probabilística por
conveniência, onde os participantes do estudo foram acessados através da
encarregada do setor de higienização do ambiente estudado, a qual orientou as
pessoas que expressaram desejo de participar deste estudo a realizar o processo de
coleta de dados em uma sala previamente designada pela coordenação do local.
Para tanto, cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) previsto na Resolução CNS-510/2016.
Excluíram-se profissionais com atuação no local inferior a seis meses e os
que não responderam aos instrumentos. Para a análise de dados qualitativos foi
utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Já os dados quantitativos foram
analisados através de análise estatística unidirecional, tendo a média e a frequência
como principais referências de análise. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado-Camus Mafra sob o parecer
consubstanciado 3.446.157/2019.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram deste estudo 12 profissionais da área de higienização de um
hospital geral, sendo estes todos do sexo feminino. A idade predominante foi de 32 a
50 anos, com apenas duas participantes com idades de 25 e 28 anos.
Quanto ao tempo de atuação na instituição hospitalar, 41,67% atuam entre 6
meses a 1 ano, 41,67% atuam de 2 anos a 5 anos e 16,66% atuam de 8 anos a 8
anos e meio.
Buscando atender aos objetivos qualitativos propostos neste estudo, é
apresentado o quadro1 que discrimina os passos da análise realizada.
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Quadro 01 – Resultado da análise categorial do conteúdo.
Categoria
Percepção dos participantes do estudo
frente ao ambiente hospitalar.
Percepção dos participantes do estudo
frente ao contato com o paciente.

Sentimentos vivenciados em seu dia a
dia de trabalho.

Subcategoria
Percepção negativa
Voltada ao relacionamento
Voltada ao emocional
Positivos
Negativos

Elemento de Análise
Ambiente triste
Ambiente pesado/tenso
Receptividade
Adaptação
Apoio
Sofrimento
Esperança
Dedicação
Angústia
Tristeza

Fonte: Dados do estudo (2019).

Referente à categoria que abrange a percepção do participante do estudo
frente ao ambiente hospitalar, foi identificada uma única subcategoria; nominada de
percepção negativa. Esta apresentou dois elementos de análise: ambiente triste e
ambiente tenso.
O ambiente hospitalar é um fragmento da sociedade e nele encontra-se a
presença da morte, da dor e do sofrimento, e por conta disso, torna-se geralmente
um lugar frio, pesado, solitário, triste e ocioso (PESSINI, 2002).
Segundo Gonzáles e Carvalho (2003), o hospital, além de ser um contexto
favorável para o desenvolvimento de doenças infecciosas, também é um ambiente
tenso e de alta complexidade, tornando difícil o convívio e o acesso dos profissionais
que nele estão inseridos.
Desta forma, considerando os aspectos voltados ao contato com pacientes,
ao quadro clínico e expectativa pela melhora destes, a percepção que as
participantes do estudo possuem sobre o ambiente hospitalar mostrou-se negativa,
sendo a tristeza e a tensão, as principais características percebidas deste local e
que estão presentes nos discursos das participantes C1, C4 e C11: SIC (C1) “Eu
acho que é uma área triste [...]”; SIC (C4) “É um ambiente pesado [...]. Normalmente
a gente fica tensa. Eu me esforço pra não ficar, mas há situações que a gente fica. É
um ambiente que pouca gente gosta de ficar”; SIC (C11) “Depende do dia, tem dias
que é um ambiente tenso. Eu nunca trabalhei assim, mas eu estou me adaptando
bem”.
Quanto à categoria de percepção dos participantes frente ao contato com os
pacientes, identificaram-se duas subcategorias, sendo elas de ordem relacional e
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emocional. Sobre a percepção orientada para o relacionamento, esta apresenta dois
elementos de análise: receptividade e adaptação.
Os profissionais de higienização de um hospital acabam participando do
cuidado

para

com

os

pacientes

através

de

tecnologias

leves

como

o

estabelecimento de vínculos e o acolhimento. A aproximação dos pacientes e dos
profissionais que atuam na limpeza se estrutura através do vínculo de uma relação
de escuta, diálogo, respeito e confiança. Este vínculo é formado a partir do encontro
da necessidade do paciente e da disponibilidade do funcionário (LIMA;
CAVALCANTE, 2016). Logo, a receptividade do paciente e dos familiares trazida
entre os discursos das participantes, pode ser associada a esta demanda de ajuda,
seja ela física ou emocional.
Esta receptividade altera conforme o quadro clínico do paciente, o estado
emocional da família e até mesmo os efeitos colaterais dos medicamentos. Com
isso, as profissionais que atuam na limpeza do hospital acabam se adaptando de
acordo com o dia e o humor dos pacientes. O sofrimento, a invalidez, a angústia, o
medo e a fragilidade do paciente influenciam e acabam, por vezes, dificultando as
relações entre eles e os profissionais do hospital (MOTA; MARTINS; VERAS, 2006).
Deste modo, a percepção das participantes sobre o contato com paciente de
um ponto de vista relacional é marcada pela receptividade do paciente e familiar, e
adaptação do profissional ao humor diário do paciente hospitalizado. Estes aspectos
são destacados nos discursos das participantes C2, C4, C5, C12: SIC (C2) “Têm
dias que eles estão revoltados, têm dias que não estão. Têm dias que eles dão bom
dia e outros não. Têm dias que estão bem e outros não. Então, a gente tem que
tratar sempre bem”; SIC C4 “Depende muito do outro, da família. Há pessoas que
não te enxergam ou te enxergam pouco. Eu normalmente me calo, porque às vezes
quando o paciente é meio grosseiro está sob efeito de remédio, a família está fora
do normal”; SIC C5 “Quando a gente vai limpar, a gente pede licença e eles
começam a conversar, contam da vida deles e a gente ouve [...]”; SIC C12 “Depende
o paciente. Tem paciente que conversa com você, mas tem paciente que já é mais
isolado, não conversa”.
No que se refere à percepção de ordem emocional, identificam-se também
dois elementos de análise: apoio e sofrimento.
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Como citado anteriormente, em algumas ocasiões, os profissionais da
higienização acabam contribuindo para o cuidado do paciente, conversando com
estes, sensibilizando-se com a sua dor e tornando-se referências de apoio e afeto,
assumindo, de forma indireta, a obrigação em minimizar o sofrimento destes
indivíduos (GONZALES; CARVALHO, 2003; LIMA; CAVALCANTE, 2015).
As instituições hospitalares escondem a morte e o sofrimento, no entanto, os
profissionais que atuam nestes locais precisam conviver com o sofrimento mesmo
estes fazendo parte da sociedade que faz dos hospitais um esconderijo para estes
desprazeres da vida (AVELLAR; IGLESISAS; VALVERDE, 2007).
Destarte, as percepções frente ao contato com paciente, no que se refere ao
contexto emocional trazendo elementos de apoio e sofrimento, pode-se observar
nos discursos das participantes C3, C5, C6 e C10: SIC (C3) “Existe muito sofrimento
deles [...]. Claro que sinto muita pena, mas sempre coloco Deus acima de tudo”; SIC
(C5) “Quando a gente tem contato faz bem para as pessoas, porque às vezes elas
querem conversar e é bom ter alguém pra ouvir eles”; SIC (P6) “A gente tenta dar
um apoio”; SIC (P10) “É bem sofrido. A gente já imagina sendo uma pessoa da
família, porque a gente vê muita coisa, então mexe bastante com o emocional”.
Referente à categoria que compreende os sentimentos vivenciados pelos
participantes no seu dia a dia de trabalho, identificaram-se duas subcategorias,
sendo elas positiva e negativa. Tratando-se da subcategoria positiva, nesta
apresentam-se dois sentimentos como elementos de análise, são eles: esperança e
dedicação.
Como resultado de um contato com o sofrimento, surgem sentimentos
intensos e contraditórios nos profissionais que atuam nas unidades hospitalares
(AVELLAR; IGLESISAS; VALVERDE, 2007). No grupo de apoio, a esperança foi um
dos sentimentos destacados pelas participantes. Esta é fundamental e inerente à
vida do ser humano, principalmente em momentos conturbados e delicados, sendo
indispensável para mobilizar o reestabelecimento da saúde. Sua definição varia de
acordo com cada pessoa, pois é vivenciada de forma pessoal e única, mesmo sendo
influenciada pelo ambiente (CAVACO, 2010). Este aspecto ficou explicito no
discurso da participante C3 quando questionada sobre os principais sentimentos
vivenciados no seu dia a dia de trabalho: SIC (C3) “Esperança, fé”.
265
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

Ainda dentro da subcategoria positiva, encontra-se, destacado pelas
participantes, o sentimento de dedicação, que, junto com a atenção, é fundamental
para a recuperação dos pacientes, oferendo para eles e seus familiares um
sentimento de segurança, tornando-se desta forma um profissional humanizado
compartilhando o que tem de melhor (NOGUEIRA, 2013). Este sentimento está
evidenciado no discurso da participante C1 (SIC): “Faço tudo com amor, dedicação
[...]”.
A respeito da subcategoria negativa contemplada na categoria dos
sentimentos mais vivenciados pelas participantes, apresentaram-se outros dois
sentimentos como elementos de análise, são eles: a angústia e a tristeza.
Segundo Magalhães e Melo (2015, p.68):
O trabalho no contexto hospitalar tem-se a morte como companheira diária.
A palavra morte traz a interpretação e associações de sentimentos variados
como a perda, a angústia, o medo, o estresse e a tristeza, o contato com o
sofrimento. A finitude do outro pode provocar dor psíquica impacientando o
contato direto com as próprias.

Desta maneira, a angústia deriva da falta de controle sobre a morte, sobre o
sofrimento e sobre a dor do paciente e seus familiares. Além disso, o profissional
acaba refletindo através dos pacientes as suas próprias angústias sobre a morte.
Com isso, o ápice deste sentimento advém da ocorrência do óbito, pois o
profissional de higienização, assim como os demais profissionais da saúde, muitas
vezes, detém um vínculo e um afeto resultantes das relações estabelecidas com os
pacientes e seus familiares (BASTOS; QUINTANA; CARNEVALE, 2018).
Este aspecto se faz presente nos discursos das participantes C5 e C6: SIC
(C5) “[...] A pessoa veio de casa fazer só um exame e acabou morrendo no exame.
Me deu uma angústia, me fechei aqui chorando, ouvindo a filha dela gritar”; SIC (C6)
“A morte do rapaz do acidente e ver a mãe dele, uma coisa bem traumática. Foi um
sentimento de angústia, tristeza, agonia. Saber que ali era um jovem e um
desespero de uma mãe”.
Outro sentimento de ordem negativa destacado pelas participantes do estudo
foi a tristeza. Deste modo, assim como a angústia, a tristeza neste contexto também
pode derivar de uma falta de controle sobre a morte, o sofrimento e a dor. O
profissional, por vezes, vivencia esta tristeza proporcionando apoio ao familiar no
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momento da morte do paciente, relembrando ao mesmo tempo suas próprias perdas
ocorridas ao longo da vida (BASTOS; QUINTANA; CARNEVALE, 2018). Sendo, de
acordo com Magalhães e Melo (2015), mais intenso o sentimento de tristeza quando
existe maior contato e vínculo entre profissionais e pacientes.
Este sentimento de tristeza fica evidente nos discursos das participantes C1,
C10 E C11: SIC (C1) “[...] Eu já fico pensando que podia ser minha mãe ali, meu pai,
meu irmão. A gente interage com eles e fica triste”; SIC (C10) “A gente vê muito
sofrimento dos pacientes e, às vezes, até a gente chora junto, porque a gente, bem
dizer, participa. Eu que estou no corredor, sempre ali. Eles choram, reclamam
bastante. É muito triste.”; SIC (C11) “Eu fico muito emocionada, muito triste às
vezes. [...]. Um rapaz tinha câncer, comoveu quase todos e aí ele faleceu [...] mais é
o sentimento de tristeza porque é um hospital, não tem como não sentir”.
Após identificar a percepção que os participantes possuem frente ao ambiente
de trabalho, a relação com o paciente e familiar, e os sentimentos que vivenciam
nesta realidade, outro objetivo construído neste estudo foi compreender qual
Estratégia de Coping estes profissionais da higienização utilizam diante deste
contexto.
O gráfico 01 apresenta as Estratégias de Coping que foram utilizadas por este
grupo de profissionais em situações de desconforto emocional, considerando
apenas as estratégias de maior desempenho de cada um dos participantes.
Gráfico 1 – Estratégias de Coping de maior desempenho dos participantes
Reavaliação Positiva

50,0%

Resolução do Problema

8,3%

Fuga e Esquiva

33,3%

Aceitação da Responsabilidade

0,0%

Suporte Social

0,0%

Autocontrole

8,3%

Afastamento

0,0 %

Confronto

0,0%

Fonte: Dados do estudo (2019).
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A partir da análise do gráfico 01, pode-se observar que com 50,0%, a
estratégia de Reavaliação Positiva foi a de maior desempenho, tendo 6 participantes
atingido o seu maior escore neste domínio. Esta estratégia está voltada ao controle
das emoções ligadas à tristeza na qual o indivíduo busca elementos positivos para
atribuir a uma situação de desconforto, diminuindo, desta forma, a carga emocional
envolvida. Através desta estratégia, o indivíduo consegue extrair aprendizagens e
utilizar a experiência negativa para crescimento e mudança pessoal, concentrandose na percepção dos aspectos positivos da situação (RIBEIRO et al., 2015).
Fuga-Esquiva foi a segunda estratégia de maior desempenho entre os
participantes, atingindo 33,3% do todo. Este fator está relacionado a um
comportamento no qual o indivíduo fantasia possíveis soluções para a situação
conflitante, no entanto, não exerce nenhuma ação para modificar o evento, apenas
exerce esforços para evitar o fator estressante. Devido à tentativa de atenuar a
situação conflitante, trata-se da utilização de estratégias focadas na emoção
podendo ser pouco adaptativa (DAMIÃO et al., 2009; FREITAS et al., 2015).
A estratégia de Resolução de Problemas apresenta frequência de 8,3%.
Sobre isso Fernandes (2016), descreve que o fator Resolução de Problemas
consiste em esforços para alterar uma situação através de uma avaliação do
problema. Neste caso, o indivíduo ao invés de afastar-se, procura resolver a
situação geradora de estresse.
Já na estratégia de Autocontrole, que apresenta frequência semelhante 76 a
estratégia descrita anteriormente, se dá, através da percepção e compreensão que o
indivíduo tem de suas emoções. Nesta estratégia, é possível nortear seus
comportamentos, controlando assim suas ações e sentimentos diante de situações
estressoras (FREITAS et al., 2015).
Visualizando ainda o gráfico 01, é possível verificar que existe uma frequência
nula para as estratégias de Confronto, Afastamento, Aceitação da Responsabilidade
e Suporte Social, ou seja, os participantes utilizam estas estratégias, porém, nenhum
destes fatores teve maior desempenho quando comparado às demais estratégias
abordadas neste grupo estudado.

76

Frequência de 8,3% para esta estratégia.
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Para Damião et al. (2009), o Confronto está relacionado a formas agressivas
de enfrentar a situação problema na tentativa de alterá-la, em contrapartida, o
Afastamento acontece quando o indivíduo evita confrontar, afastando-se do estímulo
estressor. Com a Aceitação de Responsabilidade, o indivíduo assume sua
responsabilidade perante a situação problemática, aceita a realidade e busca lidar
com ela. Já, no Suporte Social, o indivíduo busca apoio nas pessoas e no ambiente,
podendo ser este apoio de ordem social, emocional ou profissional. Acredita-se que
o baixo desempenho destas estratégias esteja relacionado à realidade de trabalho e
da situação estressora que cada participante considerou ao responder ao inventário
utilizado.
Considerando os dados explanados, pôde-se verificar que os participantes do
estudo utilizam estratégias tanto focadas na emoção, quanto no problema quando
estão frente ao sofrimento dos pacientes e familiares. As estratégias focadas na
emoção (Confronto, Afastamento, Autocontrole e Fuga-Esquiva) dizem respeito a
esforços destinados a minimizar o estado emocional de estresse, já as estratégias
voltadas ao problema (Suporte Social, Aceitação de Responsabilidade, Resolução
de Problemas e Reavaliação Positiva) mantêm seus esforços na tentativa de mudar
a situação que desencadeou o estresse (ANTONIAZZI; DELL'AGLIO; BANDEIRA,
1998).
Desta forma, pode-se destacar que as estratégias variam de acordo com o
padrão de funcionamento de cada participante, sendo influenciada pela percepção,
interpretação e representação que cada indivíduo faz da situação de desconforto
emocional vivenciada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu a compreensão das Estratégias de Coping desenvolvidas
por profissionais da área de apoio de um hospital geral frente à percepção de
situações de sofrimento de pacientes e familiares.
Considerando os aspectos que justificaram o estudo, os profissionais de
higienização

de

um

hospital

em

momento

nenhum

foram

capacitados

emocionalmente para estarem ali. Ou seja, eles conversam com os pacientes,
escutam do sofrimento e das dificuldades vividas por estes, mas esta não é sua
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atribuição, logo, considerando a formação necessária, eles não estão preparados
para conseguir dar conta do sofrimento percebido nos pacientes. Sendo assim,
conviver com o sofrimento do outro, acaba mobilizando Estratégias de Coping para
lidar com tais situações.
Desta forma, a Estratégia de Fuga-Esquiva pode ser associada a esta
ausência de preparo do profissional para lidar com situações de desconforto
emocional no seu ambiente de trabalho.
No entanto, mesmo sendo um ambiente aversivo, tenso e carregado de
tristezas, os participantes do estudo percebem uma receptividade por parte dos
pacientes e familiares, sendo o seu papel neste meio, reconhecido socialmente
como algo importante. Corroborando a literatura até aqui exposta 77, estes
profissionais mesmo não estando diretamente voltados ao cuidado, interpretam a
execução de seu trabalho como relacionado ao proporcionar o melhor ao outro,
assumindo indiretamente uma obrigação de amenizar o sofrimento do paciente e do
familiar, oferecendo-lhes apoio. E este apoio, por vezes, vai se mostrar a partir de
um cuidado com o seu trabalho, na tentativa de harmonizar o ambiente e reduzir
estressores como barulhos, desorganização entre outros.
Com isso, estes indivíduos tendem a utilizar a estratégia de Reavaliação
Positiva para dar conta das situações aversivas que encontram no dia a dia de
trabalho, uma vez que ao iniciar seu trabalho nesta empresa, muitos não sabiam
como seria. No entanto, estar atuante neste espaço mais de 6 meses, pode ser
considerada uma escolha do próprio profissional, percepção esta que valida a
justificativa inicial proposta por este estudo.
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MOTIVOS PARA VIVER: FATORES DE PROTEÇÃO IDENTIFICADOS NO
DISCURSO DE PESSOAS QUE REALIZARAM TENTATIVAS DE SUICÍDIO NO
PASSADO78
Martha Caroline Henning Geronasso79
Simony Aparecida Cantelle80
RESUMO
Este artigo foi construído a partir de uma pesquisa básica, qualitativa, que visou
identificar os fatores de proteção presentes no discurso de pessoas que já
realizaram tentativas de suicídio, como motivos para não tentarem novamente. A
escolha dos participantes se deu por conveniência e a amostra se caracterizou como
não probabilística intencional, a qual teve como participantes 11 indivíduos adultos
de ambos os sexos. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se uma
entrevista semiestruturada e os dados coletados foram analisados com base na
Análise Categorial Temática De Conteúdo. Como resultados, foram constatados os
seguintes fatores de proteção presentes no discurso dos participantes evitando
novas tentativas de suicídio: fazer psicoterapia; aumentar o contato com a
religiosidade e/ou espiritualidade; encontrar um sentido para a vida; desenvolver o
sentimento de gratidão pela própria vida; pensar na família/filhos; vigilância de
terceiros; aprender a tolerar frustrações; perceber-se doente; aprender a focar a
atenção no momento presente; desenvolver a empatia; participar de grupos de
ajuda; falar sobre os problemas e pedir ajuda; ter planos futuros; ter animais de
estimação; desenvolver o amor próprio; ter alguma ocupação.
Palavras-Chave: Psicologia. Suicídio. Fatores de Proteção.
ABSTRACT
This article was constructed from a basic, qualitative research, which aimed to
identify the protective factors present in the discourse of people who have already
made suicide attempts, with reasons to avoid trying again. The choice of participants
was for convenience and the sample was characterized as intentional nonprobabilistic, which had as participants 11 adult individuals of both sexes. A semistructured interview was used as a data collection instrument and the collected data
were analyzed based on Thematic Content Category Analysis. As results, the
following protective factors present in the participants' discourse were observed,
avoiding new suicide attempts: psychotherapy; increase contact with religiosity
Pesquisa vinculada à linha de pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da
Saúde, do Curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC Mafra- SC.
79 Docente do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: martha@unc.br
80 Acadêmica do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail:
simonycantelle@gmail.com
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and/or spirituality; find a meaning for life; develop a feeling of gratitude for their own
lives; thinking about family/children; other people surveillance; learn to tolerate
frustrations; perceive yourself ill; learn to focus attention on the present moment;
develop empathy; participate in aid groups; talk about the problems and ask for help;
have future plans; have pets; develop self-love; have some occupation.
Keywords: Psychology. Suicide. Protection Factors.
INTRODUÇÃO
O suicídio apresenta diferentes significados nas diversas culturas ao longo do
tempo, onde muitas vezes era vivenciado por povos primitivos como uma prática em
seus costumes. Os greco-romanos, por exemplo, o consideravam um direito.
Entretanto, este tema se tornou um fenômeno de difícil entendimento durante o
século XVII, pois durante a Idade Média era considerado um pecado mortal que
estava relacionado aos demônios. Já no século XX, sua ocorrência foi relacionada a
psicopatologias, a partir daí, surgiram as primeiras prevenções voltadas a saúde
pública (BOTEGA, 2015). O que se constata, é que ainda hoje acaba sendo um
assunto delicado, chegando a ser considerado um ato ilegal em alguns países
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2014).
Neste sentido, sabe-se que a morte sempre levantou inúmeras dúvidas e
questionamentos entre os seres humanos, mesmo ela sendo um processo natural e
esperado. Quando esse processo não ocorre dessa maneira, mas sim sendo
intencionado pelo próprio indivíduo, os questionamentos se tornam ainda maiores e
mais complexos (BOTEGA et al., 2006).
Durkheim (2000) afirma que o suicídio não possui apenas um caráter
individual, mas que também está relacionado e sendo influenciado pelo meio social.
Deste modo, os acontecimentos sociais podem causar desequilíbrio ou impacto nas
pessoas, podendo ser um dos fatores ligados ao que as leva ao suicídio.
A OMS (2014; 2019) aponta que o suicídio está presente em todo mundo,
onde a cada 40 segundos, registra-se uma morte por esta razão em algum local do
planeta. Porém, sabe-se que as tentativas de suicídio acontecem em um número
ainda maior em todas as idades, sendo considerado a segunda causa de morte
mundialmente entre os indivíduos que possuem entre 15 a 29 anos.
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Neste sentido, o mesmo atinge principalmente pessoas em situação de maior
fragilidade,

estando

frequentemente

presente

em

grupos

discriminados

e

marginalizados nas sociedades. Com isso, atualmente é considerado um problema
de saúde pública a nível mundial (OMS, 2014; 2019).
A OMS (2019) destaca também que o suicídio está entre as vinte principais
causas de óbitos no mundo todo, e a maior parte dessas mortes ocorreram em
países de renda média ou baixa (79%), onde a grande maioria da população
mundial vive (84%). Além disso, 52,1% das mortes globais ocorreram com pessoas
com idade inferior a 45 anos.
Entretanto, por ser um assunto estigmatizado, há dificuldades quanto aos
registros de óbitos, pois além de envolver passagem por diversas autoridades, não
são todos os países que registram corretamente tais perdas (OMS, 2014).
O Ministério da Saúde (BRASIL, MS, 2017) afirma que no Brasil entre os anos
de 2011 e 2016 foram registrados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) 48.204 (27,4%) tentativas de suicídio, as quais prevalecem no
sexo feminino, pois 33.269 (69,0%) mulheres realizaram tentativas de suicídio
enquanto 14.931 (31,0%) homens fizeram o mesmo.
Sabe-se, que o suicídio está relacionado a um sofrimento psicológico
extremo, o qual leva o indivíduo a buscar formas de cessar a sua vida, buscando
interromper a dor sentida por ele (ABREU et al., 2010). Neste sentido, são
considerados como fatores de risco aqueles que expõe as pessoas a determinadas
situações pelas quais se passa a ter maior suscetibilidade frente a enfermidades,
apresentando maior risco de cometer suicídio (MÒSCICKI, 1997 apud BOTEGA,
2015).
Já os fatores protetivos dizem respeito àquilo que protege o indivíduo contra o
ato do suicídio, ou seja, as razões pelas quais a pessoa se mantém viva, sem
pensar/desejar o suicídio; ou resistindo a ele; ou ainda longe de novas tentativas.
Neste sentido, estão relacionados a capacidades mentais e emocionais mais
maleáveis e à adaptação ao meio social, questões que acabam oportunizando maior
qualidade de vida e satisfação (BOTEGA, 2015).
Sendo assim, para que ações possam ser realizadas, tão importante quanto a
identificação e o entendimento sobre os fatores de risco que estão presentes em
uma sociedade, igualmente relevante se torna buscar conhecer também os fatores
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de proteção, pois estes podem minimizar os riscos de comportamento suicida (OMS,
2014).
Assim sendo, fica evidente a necessidade de identificação dos fatores de
proteção através de estudos, pois a partir disso é possível realizar ações que visem
a prevenção desse fenômeno. Dessa maneira, o entendimento sobre esses fatores
possibilita aos profissionais da saúde formularem melhores estratégias interventivas
em suas práticas profissionais voltadas a prevenção (WERLANG; BORGES;
FENSTERSEIFER, 2005; ABREU et al., 2010).
Tendo isso em vista, pesquisaram-se quais são os fatores de proteção que se
manifestaram no discurso de pessoas que já realizaram uma ou mais tentativas de
suicídio no passado. Ou seja, os fatores por eles alegados como motivos para não
tentarem tirar sua vida novamente.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente artigo teve sua origem a partir de uma pesquisa básica vinculada
à linha de pesquisa “Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde”,
do Curso de Psicologia da Universidade do Contestado - Campus Mafra-SC, a qual
teve como objetivo identificar fatores de proteção presentes no discurso de pessoas
que já realizaram tentativas de suicídio, como motivos para não tentarem
novamente.
Quanto à abordagem dos resultados, trata-se de uma pesquisa qualitativa, a
qual leva em conta todos os fenômenos significativos e expressivos, para que haja
clareza quanto ao objeto de pesquisa estudado. Para tanto, utiliza-se de técnicas de
coleta de dados como, entrevistas com questões abertas que facilitam a descrição
do fenômeno, analisando os documentos sob a visão sistêmica (OLIVEIRA, 2007).
Dessa forma, a coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista
semiestruturada, a qual foi construída com base na revisão bibliográfica e atendendo
os objetivos da pesquisa.
A amostra se caracterizou como não probabilística intencional, onde a
escolha dos participantes se deu por conveniência e de acordo com os critérios de
inclusão, sendo o encerramento dado conforme os critérios da saturação teórica.
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Com isso, os dados coletados foram analisados com base na análise
categorial temática de conteúdo, modelo este proposto por Bardin (2011).
É necessário ressaltar que a coleta de dados se deu por entrevistas
realizadas através de videochamadas por exigência do Comitê de Ética e Pesquisa
com Seres Humanos da Universidade do Contestado (CEP) devido à pandemia de
coronavírus. Deste modo, a mesma teve início após a submissão de um projeto ao
CEP, onde foi aprovada sob o parecer consubstanciado de número 4.163.825/2020.
Assim, todos os entrevistados consentiram em participar da pesquisa após lerem,
assinarem, digitalizarem e devolverem o Termo de Consentimento Livre e
esclarecido, respeitando todas as diretrizes das Resoluções 466/12 e 510/16 do
Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao observar os fatores de proteção presentes no discurso de pessoas que já
realizaram uma ou mais tentativas de suicídio, as quais participaram da presente
pesquisa, pôde-se perceber uma diversidade de motivos para viver existentes na
forma escolhida para evitar novas tentativas de suicídio.
Sendo assim, participaram deste estudo 11 indivíduos adultos de ambos os
sexos, os quais já realizaram uma ou mais tentativas de suicídio. Para evidenciar a
caracterização da amostra, o primeiro entrevistado foi denominado E1, o segundo
E2 e assim sucessivamente, onde as principais características dos mesmos estão
expostas na tabela 1 e 2.
Tabela 1 – Identificação dos entrevistados
Entrevistado
Idade
Feminino (E1)
42
Masculino (E2)
29
Masculino (E3)
20
Masculino (E4)
32
Masculino (E5)
37
Masculino (E6)
41
Masculino (E7)
49
Feminino (E8)
24
Masculino (E9)
29
Transexual Feminino (E10)
32
Masculino (E11)
44
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Estado Civil
Divorciada
Solteiro
Solteiro
Casado

Filhos
Sim
Não
Não
Sim

Profissão
Empregada doméstica
Monitor
Sem profissão
Mecânico

Solteiro
Casado
Divorciado
Solteira
Solteiro
Solteira
Divorciado

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim

Costureiro
Autônomo
Professor
Estudante
Comerciante
Auxiliar de limpeza
Empresário
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Tabela 2 – Identificação dos entrevistados
Entrevistado

Grau de escolaridade

Feminino (E1)
Ensino médio incompleto
Masculino (E2)
Ensino superior incompleto
Masculino (E3)
Ensino médio completo
Masculino (E4)
Ensino superior incompleto
Masculino (E5)
Ensino médio incompleto
Masculino (E6)
Ensino fundamental completo
Masculino (E7)
Ensino superior incompleto
Feminino (E8)
Ensino superior incompleto
Masculino (E9)
Ensino superior incompleto
Transexual Feminino (E10)
Ensino médio incompleto
Masculino (E11)
Ensino médio completo
Fonte: dados da pesquisa (2020).

Orientação
sexual
Heterossexual
Homossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual

Religião
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Assim, procurou-se entender quais são esses fatores de proteção presentes
no discurso das pessoas que participaram desta pesquisa, a fim de não realizarem
novas tentativas de suicídio. Desta forma, para tratar dessa temática, utilizou-se uma
única categoria de análise, a qual envolve o discurso dos entrevistados em questão,
intitulada: “Motivos para viver”.
MOTIVOS PARA VIVER
Essa categoria foi a única relacionada à construção deste artigo, sendo ligada
ao discurso de pessoas que participaram da referida pesquisa e que já realizaram
uma ou mais tentativas de suicídio em algum momento, mas que atualmente
apontam razões para não atentarem novamente contra a própria vida. A partir disso,
surgiu uma subcategoria temática, a qual foi intitulada “Fatores de Proteção”.
Fatores de proteção
Esta subcategoria descreve os motivos para viver como fatores de proteção à
vida que estiveram presentes no discurso de pessoas que já realizaram uma ou
mais tentativas de suicídio, os quais as protegeram no período posterior a tentativa.
A partir dessa subcategoria surgiram dezesseis elementos de análise, sendo eles:
psicoterapia; religiosidade / espiritualidade; sentido para a vida; gratidão; família /
filhos; vigilância de terceiros; tolerar frustrações; perceber-se doente; momento
279
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

presente; empatia; grupos de ajuda; falar sobre os problemas; planos futuros;
animais de estimação; amor próprio e ocupações.
O primeiro elemento de análise se refere a escolha de fazer psicoterapia,
buscando dessa forma ajuda de um profissional qualificado, sendo observado entre
a maioria dos participantes. Como no discurso a seguir “...me ajudou bastante na
questão de eu pode desabafa, de pode coloca pra fora os meus medos...o psicólogo
me ajudo bastante a isso, a sabe que todo mundo tem problema, depende de como
a pessoa encara esse problema, então o psicólogo me ajudo bastante nesse sentido
de realmente encara a realidade com os pés no chão” (E7).
Assim, o primeiro elemento de análise que surgiu do discurso dos
participantes desta pesquisa foi a terapia; onde os mesmos fizeram alusão ao fato
de buscarem-na como um recurso para enfrentar as dificuldades e seguir vivendo,
longe de novas tentativas, como pode ser observado na verbalização a seguir:
“...ajuda ensinando você a vive de novo né, a você sabe trilha o caminho certo de
novo” (E6).
Em consenso com esses dados, Venicio e Daiuto (2017) afirmam que a
psicoterapia pode ser considerada um fator protetor, pois desenvolve no indivíduo
habilidades, dentre elas, a resiliência.
O segundo elemento de análise, refere-se à religiosidade e/ou espiritualidade,
sendo evidenciadas como recursos de enfrentamento da dor, portanto como auxílio
para evitar novas tentativas de suicídio. Para exemplificar esta questão, traz-se a
narrativa de E1: “Quando eu me aproximei da minha religião, a vida minha começou
a dar mais sentido, a dá mais, como posso dizer pra você? Movimento... Não!
Movimento não é a palavra certa; mas digamos assim: mais luz! É! Vê as coisas com
um outro olhar! Não um olhar escuro, mas sim um olhar de luz ou gratidão sabe”.
No que diz respeito à religiosidade e/ou espiritualidade, segundo Botega et al.
(2006), pessoas que estão mais envolvidas com sua religião apresentam menores
taxas de suicídio, sendo que isso pode ocorrer devido às diferentes formas que as
religiões encaram esta questão.
O terceiro elemento, refere-se a terem encontrado um sentido para a própria
vida. No que diz respeito a este quesito, alguns participantes relataram ter adquirido
percepções diferentes sobre o significado da vida após a tentativa de suicídio;
percepções que deram uma outra definição para as suas existências e pelos quais
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passaram a ver que valia à pena enfrentar as dificuldades e seguir vivendo,
apresentando dessa maneira mais resiliência frente as adversidades da vida. Neste
sentido, parte deles chegaram a fazer menção à realização pessoal, coisas que
tragam significante e significado pessoal, como pode ser visto a seguir: “...eu lembro
que depois que eu tentei, parece que ressignifiquei o meu modo de vida assim sabe,
porque eu podia ter morrido aqui e se eu tivesse morrido aqui sabe, sabe parece que
veio uma sensação de liberdade maior... Cara! Vô sê eu mesmo, então eu vou viver
aqui melhor sabe...” (E9).
Um indivíduo que possui resiliência, torna-se capaz não somente de
compreender a situação que o leva a sentir o sofrimento, mas também de lidar e
enfrentar a situação, conseguindo dar continuidade e significado a sua própria vida a
partir das experiências vivenciadas (VENICIO e DAIUTO, 2017; FERRARI e
BARRETO, 2018). De acordo com Frankl (1987), o sentido da vida não deve ser
considerado de maneira genérica, mas sim levando em consideração as
particularidades de cada indivíduo em determinado momento de sua existência,
onde dessa maneira, a existência de cada ser humano toma um aspecto único.
O quarto elemento de análise diz respeito a desenvolver o sentimento de
gratidão pela própria vida, passando a ter uma percepção diferente sobre a mesma
posteriormente a tentativa, como pode ser visto na narrativa de E1: “Cada um
demonstra de uma forma, é como eu te disse, todo dia amanhece, todo dia eu
agradeço, porque eu acordei, então pra mim todo dia é um recomeço, então eu
recomeço. Pra mim é um recomeço todos os dias da minha vida”.
Segundo Dierka e Vieira (2016), sentir-se e se perceber “agradecido”, pode
proporcionar mudanças em diversos âmbitos na vida de uma pessoa, podendo
modificar percepções e a forma como se encaram as dificuldades vivenciais. Sendo
assim, sentir a “gratidão” se torna essencial para a própria vida e para as relações
que se possui.
Como quinto elemento de análise, optou-se por congregar o binômio família /
filhos. Faz-se necessário explicar que a opção de trazer esta terminologia agrupada
se deve ao fato da ênfase que, dentre os participantes que abordaram a questão de
pensar na família como um fator de proteção contra novas tentativas, alguns deles
trouxeram que pensar nos filhos para eles têm certa proeminência nesta questão,
como pode ser exemplificado a seguir: “...eu tinha uma filha pequena, na época né,
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tinha meu filho maior, mas era do outro casamento, então na época eu fiquei mais
tipo pela minha filha, na época a minha filha, preciso saí dessa porque eu quero vê
ela cresce né e foi o que me impulsiono, depois eu fui arrumando outros motivos...”
(E7). Ou ainda: “...eu acho que até hoje eu procuro prevalece mais eles né, entende
tudo o que eles passaram e não quere que passem de volta(...) “...então hoje em dia
vejo de uma forma diferente, o que me segura em pé são meus filhos, minha
esposa, pai né” (E4).
Em consenso com esses dados, Ferrari e Barreto (2018) apontam que a
família apesar de poder ser um estressor, é também onde se busca ajuda e auxílio,
encontrando neles motivos para prosseguir quando a situação daquele clã é
favorável. Isso foi evidenciado também através de amigos e pessoas próximas,
denotando a importância das relações e dos laços sociais estabelecidos.
Curiosamente, nos estudos de Santos et al. (2017), a maioria das pessoas que
cometeram mais tentativas de suicídio não possuía nenhum filho.
A vigilância de terceiros se evidenciou como o sexto elemento de análise,
trazendo para alguns dos participantes do estudo a sensação de segurança e
proteção, conforme pode ser observado na narrativa que se segue: “...se preocupa
com seu próximo, acho que isso resolveria grande parte, porque quando você sabe
que alguém se preocupa com você, como no meu caso, eu me preocupo comigo
sabe, você se sente mais seguro, você tá mais protegido acredito, tendo pessoas a
seu lado, acho que isso auxilia muito na prevenção ao suicídio” (E2).
Com isso, percebe-se que se faz necessário também um trabalho voltado à
família a qual este pertence, pois, uma família saudável, torna-se um fator protetor,
podendo dessa maneira auxiliar o seu familiar que se encontra em sofrimento
psíquico (ABREU et al., 2010).
Aprender a tolerar frustrações foi algo que emergiu do discurso dos
entrevistados, configurando-se em um sétimo elemento de análise. Aqueles que
fizeram alusão a esta questão, trouxeram a importância de aprender a manejar,
administrar as dificuldades naturais da vida que passaram a perceber que sempre
existirão, denotando assim que estes passaram a ter mais resiliência com a própria
vida, como no exemplo: “...enquanto eu não quis muda a minha vida, enquanto eu
não quis, ficava esperando dos outros, esperando uma coisa caí do céu, nada
mudou, cada um tem uma história pra chega nesse ponto, cada um tem seus
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motivos justos ou não, mas tem motivos que na época quando pensava era o fim,
me sentia mais injustiçado pelas coisas e hoje vejo que não, porque eu tive essa
oportunidade de muda...” (E11).
É importante ainda, explicar a resiliência apontada como um fator de proteção
frente ao fenômeno do suicídio, pois através dela o indivíduo se torna capaz de
enxergar as suas dificuldades vivenciais e também encontrar formas variadas para a
resolução das mesmas (VENICIO e DAIUTO, 2017; FERRARI e BARRETO, 2018).
Já o oitavo elemento de análise diz respeito a se perceber doente. Este,
surgiu também como um fator protetor, pois somente quando alguns participantes
perceberam e assumiram a eles mesmos que estavam adoecidos, é que foram em
busca de auxílio e transformação de suas vidas: “...sabe quando assim, você se
assume: eu tô doente e agora eu preciso sabe? Sabe o que que eu tenho? Isso não
é normal! Isso vem de dentro mesmo.” (E1).
Vindo ao encontro desses dados, Rosset (2008) afirma que para um indivíduo
seja capaz de perceber a sua própria maneira de funcionar, ele necessita
primeiramente apresentar uma vontade real e significativa de realizar isso, na busca
por conhecer a si mesmo, a partir do entendimento de que isso depende do próprio
indivíduo, desenvolvendo assim a autonomia.
Aprender a focar no momento presente foi algo que insurgiu como o nono
elemento de análise. Os participantes da pesquisa que fizerem alusão a esta
questão se referiram a deixar de priorizar a atenção no ontem e/ou no amanhã,
prestando maior atenção no momento presente, o que traz sentimentos melhores:
“...eu acredito muito nessa filosofia de que o amanhã e o ontem são apenas
terminologias, unidades de medida, eles não existem né, então o momento presente
ele passa... E ele passa um sentimento de que vai passa, talvez uma esperança de
que vai melhora alguma hora, alguma hora vai melhora” (E2).
A atenção plena, também denominada Mindfulness, refere-se a estar no
momento presente, vivendo o agora, concentrando-se nele de maneira intencional,
não sendo absorvido por esta realidade, estando plenamente consciente. Dentre as
vantagens da prática da atenção plena (Mindfulness) é que esta pode proporcionar
ao indivíduo a capacidade de se manter concentrado de maneira intencional e agir
de maneira flexibilizada frente aos pensamentos que surgem. Deste modo
proporciona a escolha de viver o momento presente como ele é, oportunizando que
283
Psicologia em debate: perspectivas e intervenções em psicologia da clínica e da saúde
(ISBN: 978-65-88712-31-3)

sentimentos e pensamentos surjam de maneira espontânea (VANDENBERGHE e
SOUSA, 2006).
A empatia insurgiu como o décimo elemento de análise. Os participantes que
mencionaram a questão da empatia relataram uma mudança no comportamento
para com terceiros, evidenciando resiliência e adaptação como fatores que
acabaram levando a relações melhores e portanto, diminuindo a probabilidade de
novas tentativas de suicídio, como pode ser exemplificado na fala de E11: “...eu
esperava muita mudança dos outros, que os outros me entendessem, que os outros
me compreendessem e hoje tem uma coisa assim, eu prefiro compreende do que se
compreendido, se eu não mudar, nada muda!”.
Diante das relações humanas na sociedade, a empatia possui um papel
fundamental, pois ela proporciona que um indivíduo sinta vontade ou interesse pela
condição do outro, podendo dessa forma ser considerada motivadora para o
surgimento de comportamentos que proporcionam ajuda ao outro, melhorando as
relações (PIRES, ROAZZI, 2016).
Como décimo primeiro elemento de análise apareceram os grupos de ajuda.
Neste sentido, os discursos dos entrevistados traziam questões sobre o bem-estar
proporcionado nos grupos de ajuda pela identificação com pessoas que vivem
situações semelhantes, pelo acolhimento e por receber empatia alheia: “... os grupos
de ajuda mútua me ajudou sabe, é partilha sobre a questão do suicídio, comecei a
me identificar com pessoas que também sofre com uma tristeza profunda” (E2).
Assim, para que a resiliência possa ser desenvolvida e fortalecida, é
necessário oferecer às pessoas meios de apoio através dos quais possam pedir
ajuda e que também agreguem aprendizados, como: a família, amigos, grupos de
apoio, grupos terapêuticos. Neste sentido, esses fatores são essenciais, pois
oportunizam a criação de vínculo e trocas, como também programas voltados a
saúde pública (VENICIO, DAIUTO, 2017).
Quando uma pessoa está em situação de sofrimento psíquico falar sobre os
problemas e dificuldades, bem como pedir ajuda, mostrou-se como um importante
fator, presente nos discursos dos participantes. Deste modo, falar sobre os
problemas insurgiu como o décimo segundo elemento de análise, conforme pode ser
observado na narrativa de E4: “...então sempre que eu falava com alguém eu perdia
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a vontade, a coragem, alguma coisa me dizia: “não”! Eu mesmo pensava “não você
não vai fazê!” E o dia que eu tentei eu não conversei com ninguém...”.
Indo ao encontro dessas ideias, Ferrari e Barreto (2018) afirmam que é
necessário que o profissional oportunize meios, os quais tragam à tona a voz e a
expressão daquele que sofre, pois através disso muito da angústia vivenciada pode
ser diminuída. Deste modo, o mesmo pode oportunizar e orientar o indivíduo para o
desenvolvimento de seu autoconhecimento, como também de várias habilidades
como a resiliência, autoconfiança e autoeficácia.
Já o décimo terceiro elemento de análise diz respeito a ter planos futuros.
Neste sentido, as narrativas apontaram que ter uma perspectiva sobre a própria vida
desenvolvendo objetivos futuros acaba sendo uma maneira de superar a vontade de
realizar novas tentativas, conforme é exemplificado a seguir: “...além de vivê o hoje,
eu começo a fazê alguns objetivos que quero cumpri sabe? Digamos: antes eu
cursava direito, agora eu faço serviço social, eu quero trabalha no lado mais
humano, quero atender as pessoas, então eu costumo traça objetivos a curto, médio
e longo prazo, pra que eu possa alcança e possa me mante longe dessas ideias
suicidas sabe...” (E2).
Neste sentido, Brás, Jesus e Carmo (2016) afirmam que a satisfação ligada
às razões para viver, bem como ao apoio social e à autoestima diminuem a ideação
suicida. Rosset (2008), afirma que a partir do momento em que o indivíduo se
responsabiliza pela vida que escolhe ter, inicia-se o seu processo de tomada de
consciência sobre o seu próprio funcionamento, podendo a partir daí, realizar as
mudanças e aprendizagens necessárias para o futuro, fazendo planos que têm
relação com o futuro que este, agora com maior consciência de seu próprio padrão
de funcionamento, escolhe para si.
Os animais de estimação, mostraram-se como um fator protetor e amenizador
ao sofrimento psíquico e desejo de morte, configurando-se como o décimo quarto
elemento de análise. Neste sentido, os entrevistados que relataram fatores de
proteção relacionados a isso, mencionaram os animais de estimação como uma
canalização afetiva, de cuidados e atenção: “...tanto que no dia que eu tentei suicídio
e não consegui, daí tipo caí no chão assim sabe e veio o meu cachorro, por isso que
parei de tenta assim sabe...” (E9).
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Os estudos de Figueiredo et al (2015) também apontam o contato com os
animais de estimação como um fator protetor, pois a relação afetiva estabelecida
com estes traz benefícios, podendo diminuir o sofrimento e vontade de cessar a
própria vida.
O décimo quinto elemento de análise diz respeito ao desenvolvimento do
amor próprio, onde os participantes da pesquisa relataram ter desenvolvido a
capacidade de se amar, inclusive a partir de tudo o que vivenciaram: “Eu também
tenho buscado mais o amor próprio” (E2).
Pereira et al. (2018) assinalaram alguns fatores protetivos, sendo eles: a
autoestima e a autoeficácia, os quais colaboraram para a busca de diferentes formas
de lidar com as dificuldades existentes para cada indivíduo. Isso pode ser percebido,
pois quando existe uma diminuição do grau destes fatores, aumenta-se a busca pelo
ato do suicídio, pois o indivíduo passa a acreditar que não existem outras saídas.
Como décimo sexto elemento de análise dessa pesquisa, emergiu dos
discursos dos entrevistados a ocupação. Nesta acepção os mesmos citaram que
encontrar atividades que tragam realização pessoal foi fator motivador para não
realizar novas tentativas de suicídio. Dentre as ocupações citadas, houve uma
variedade que foi desde a arte de forma geral, passando pelo bem-estar do contato
com a natureza, chegando a trabalho e lazeres diversos, mantendo-se a afinidade
de cada pessoa com a ocupação em questão como fator determinante, conforme
pode ser exemplificado a seguir: “...música também foi uma coisa que eu estudo
autodidata de casa, desde os 15 anos, então lembro que quando eu pensava em
suicídio, além de não magoar, deixar a família era imaginar não poder ouvir nunca
mais Bach, gosto muito da música clássica...” (E5). Ou ainda: “Lembro que me
conectei muito com a natureza depois também, nossa nesse tempo resgatei e é uma
coisa que sempre gostei, eu vi que também tinha deixado de lado assim sabe, então
as vezes pego e paro, olho as estrelas que olho é uma coisa que nossa, quanta
distância tá isso aqui da gente cara, como é grande sabe, acho que esse sentimento
de pequenez paradoxalmente ele acaba me ajudando também sabe...” (E9).
Balrôa (2014) discorreu sobre a importância da ocupação do tempo livre ou
de atividades que proporcionem lazer, no sentido da melhora na qualidade de vida
que se pode obter quando se mantém o indivíduo em atividade, consequentemente
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sendo a ocupação considerada um fator importante para a saúde psicológica e
física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar o fenômeno do suicídio, há que se reconhecer a complexidade
deste, pois ele está ligado a um sofrimento psíquico, principalmente daquele que o
vivencia, o que acaba por afetar também seus familiares, amigos e a sociedade na
qual está inserido.
Esta pesquisa buscou investigar e discorrer sobre os fatores de proteção que
surgiram no discurso de pessoas que já realizaram uma ou mais tentativas de
suicídio no passado. A partir disso, identificar diferentes motivos pelos quais as
mesmas continuaram vivendo.
Dentre os dezesseis elementos de análise obtidos a partir da coleta de dados,
fazer psicoterapia; buscar ampliar o contato com a religiosidade e ou/espiritualidade;
encontrar um sentido para a própria vida; falar sobre os problemas, as dificuldades e
pedir ajuda; bem como pensar na família e/ou nos filhos foram questões que
estiveram frequentemente presentes nos discursos dos entrevistados de forma
geral.
Por outro lado, esse estudo de certa forma também evidencia o quanto o
sofrimento psicológico pode afetar a vida de uma pessoa, levando-a a desejar/tentar
morrer. Não porque queira realmente deixar de viver, mas porque até então não
percebia que era possível fazer uma escolha diferente em relação a como resolver
as dificuldades que surgem, ou a como viver melhor.
Neste sentido, foi possível perceber que existe a possibilidade de um
indivíduo realizar escolhas diferentes mesmo em meio aos piores momentos de dor
e desesperança, pois os fatores de proteção podem ser desenvolvidos ou
acessados por ele (a) mesmo (a), ou despertados por profissionais da saúde e / ou
pessoas ao seu redor, conforme pôde ser observado a partir dos dados desta
pesquisa.
Assim, percebeu-se que os participantes em algum momento posterior a
tentativa de suicídio que realizaram, puderam fazer escolhas diferentes por terem
justamente algum fator de proteção despertado.
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Sendo assim, foi possível perceber também que muitas são as razões que
levam um indivíduo a realizar escolhas diferentes, para além da tentativa de suicídio.
Isso demonstra que mesmo após atentar contra a própria vida, o ser humano é
capaz de realizar novas escolhas e fazer mudanças! Pode ir em busca daquilo que
faz sentido para si, aprender com as próprias dificuldades, desenvolvendo a
resiliência, sendo capaz de reformular a maneira com que vivencia a própria dor.
É possível tecer considerações até mesmo sobre a quantidade de elementos
de análise que emergiram do discurso dos participantes desse estudo, tamanha é a
diversidade de elementos de análise que podem se configurar em fatores de
proteção contra novas tentativas de suicídio. Muito embora aquilo que protege uma
pessoa, não necessariamente irá proteger a outra da mesma maneira, devido à
complexidade da subjetividade humana.
Por esta razão, considera-se relevante a realização de novos estudos que
possam traçar outros fatores de proteção, com universos e amostras em culturas
diferentes, haja vista a importância de conhecimento vasto de meios e estratégias
diversificadas de manejo clínico para trabalhos que visem tanto a intervenção,
quanto a prevenção deste fenômeno que se faz presente na sociedade.
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OS EFEITOS DA MEDITAÇÃO SEGUNDO A PERSPECTIVA DE SEUS
PRATICANTES81
Samuel Fernando Domingues da Silva Gotardelo82
João Angelo de Lima Bassani83
RESUMO
A meditação é um conjunto de técnicas que promovem a autorregulação dos
processos relacionados à atenção. ) evidenciam que a meditação está distante de
ser configurada em um único conjunto de práticas que façam parte de uma definição
concreta, isso porque ao longo da história a meditação esteve presente de diversas
formas nas mais variadas culturas, principalmente atrelada a meios religiosos e/ou
espirituais. Esta pesquisa teve como objetivo identificar os efeitos da meditação
segundo a perspectiva dos indivíduos praticantes. O método de coleta de dados
utilizado foi do tipo bola de neve, tipicamente utilizado com populações raras ou
desconhecidas. Tratou-se de uma pesquisa básica em relação à natureza;
exploratória e explicativa em relação aos seus objetivos. Como principais resultados
tem-se que os praticantes da meditação apresentam efeitos como tranquilidade,
relaxamento e equilíbrio referentes à saúde mental. Perceberam em sua saúde física
mais disposição e energia. Uma maior empatia é um dos efeitos secundários
evidenciados pelas respostas dos pesquisados. Os resultados demonstram que os
praticantes costumam utilizar uma técnica que visa o foco na respiração como forma
de meditar.
Palavras-chave: Meditação. Saúde. Relaxamento.
ABSTRACT
The brings that the meditation is a set of techniques that promote self-regulation of
attention-related processes. Show that meditation is far from being configured in a
single set of practices that are part of a definition, because throughout history
meditation has been present in various ways in the most varied cultures, mainly
linked to religious and/ or spiritual means. This research aimed to identify the effects
of meditation from the perspective of practicing individuals. The data collection
method used was snowball, typically used with rare or unknown populations. It was a
basic research in relation to nature; exploratory and explanatory in relation to its
objectives. The main results are that meditation practitioners have effects such as
tranquility, relaxation and balance regarding mental health. They perceived in their
physical health more disposition and energy. A greater empathy is one of the
Artigo apresentado no curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-Mafra na linha de
Pesquisa em Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde.
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secondary effects evidenced by the respondents' responses. The results show that
practitioners use a technique that aims at focusing on breathing as a way to
meditate.
Keywords: Meditation. Health. Relaxation.
INTRODUÇÃO
Segundo Menezes e Dell’aglio (2009), a meditação pode ser definida como
um grupo de técnicas que promovem através de sua prática a autorregulação dos
processos relacionados à atenção. No decorrer da sua prática, os conteúdos que
vêm à luz da consciência não devem ser focalizados de forma intencional, apenas
observados sem julgamentos, de forma com que ocorra o aprendizado de como não
deixar influenciar-se pelos mesmos e compreendê-los como fluxos mentais
(MENEZES, DELL’AGLIO 2009).
Ao longo da história da Psicologia, a prática da meditação já foi referida por
inúmeros autores frente as suas respectivas visões, desde Erich Fromm na
psicanálise até Fritz Perls com sua ênfase gestáltica no aqui-e-agora. Atualmente a
prática da meditação vem sendo atrelada à Teoria Cognitivo Comportamental, sendo
que ambas partem da mesma premissa de que a forma pela qual o indivíduo
interpreta a realidade é mais importante do que a própria realidade em si
(MENEZES, DELL’AGLIO 2009).
A meditação, além de toda a visão mística e mágica atrelada a ela, é
caracterizada por ser “intrínseca ao sistema Yoga, mas também foi adotada por
outros sistemas filosóficos, até mesmo não advindos do oriente. Contudo, não é
exagero dizer que a meditação seja sinônimo do Yoga” (DANUCALOV; SIMÕES,
2009, p. 222).
Segundo Vorkapic e Rangé (2011, p.51):
O Yoga é um complexo sistema de práticas espirituais, morais (disciplina) e
físicas que visam atingir a ‘autoconsciência’ ou ‘autorrealização’. Hatha
Yoga, o sistema no qual grande parte do yoga ocidental é baseado, é
composto de diferentes elementos, tais como posturas (asanas), exercícios
de respiração (pranayama), relaxamento (yoganidra) e meditação
(dharana).
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A meditação é um processo que exige não somente a atenção e foco ao ato
de sentar-se em posição de lótus com os olhos fechados – como geralmente é
praticada, mas também em todos os outros contextos presentes no dia-a-dia, sendo
“que o praticante deve sempre estar atento aos seus pensamentos” (DANUCALOV;
SIMÕES, 2009, p. 222).
Ainda segundo Danucalov e Simões (2009 p. 222):
O ato de meditar, como definição fisiológica, é caracterizado por um estado
alterado de consciência, no qual o organismo se encontra em estado
hipometabólico [...] dominado na grande maioria das vezes pelo sistema
nervoso autônomo parassimpático, estando ainda o indivíduo em vigília.

“Seu objetivo é levar a pessoa a tornar-se atenta, experimentar o que a mente
está fazendo enquanto ela o faz, estar junto com a própria mente” (VARELA;
THOMPSON, ROSCH, 2003, p. 40 apud DANUCALOV, SIMÕES, 2009, p. 222).
Além da origem nas filosofias orientais – budismo e hinduísmo –, a meditação
também pode ser encontrada em algumas práticas provenientes de outras religiões
“como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o taoísmo e o xamanismo, entre
outras, através do deslocamento da consciência do mundo externo para o interno”
(MENEZES, DELL’AGLIO, 2009, p. 278).
Segundo Menezes e Dell’aglio (2009), a meditação como instrumento prático
é uma complexa rede formada por diversas técnicas que se construiu ao longo dos
anos nas mais variadas culturas: desde o budismo que possui suas origens datadas
há mais de 2 milênios, até aos tempos contemporâneos onde a revolução cultural e
social, advinda da década de 1960, trouxe à tona a atenção e consequentemente os
estudos científicos mais rigorosos de técnicas que antes eram exclusivas de culturas
orientais e atreladas a um contexto religioso ou espiritualizado.
Levando em consideração esta vasta variedade de técnicas desenvolvidas, a
meditação está longe de ter uma única definição, e mais do que isso, está distante
de ser configurada em um único conjunto de práticas que façam parte de tal
definição. (DANUCALOV, SIMÕES 2009).
Dentro das inúmeras escolas formalmente descritas da meditação, existem
maneiras diversificadas e individuais de se praticá-la, estas que podem variar
conforme o processo atencional é direcionado, sendo que as técnicas presentes
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nestas diferentes escolas da meditação podem conversar entre si, evidenciando
assim diversas facetas de um único processo e que sempre irá variar de sujeito para
sujeito (MENEZES, DELL’AGLIO 2009).
Algumas formas de meditação são a concentração, o estado aberto, o
destemor, a compaixão, a devoção e a visualização, onde dependendo da escola e
da prática individual do sujeito, elas podem surgir tanto individualmente como
simultaneamente (DANUCALOV, SIMÕES 2009).
A saúde mental é definida por Sá et al. (2010), como um conceito utilizado
para definir o nível de qualidade de vida com um enfoque no bem-estar cognitivo ou
afetivo, ou então, definido pela ausência de enfermidades relacionadas à
instabilidade emocional e mental no geral. É importante também considerar que o
homem é um fenômeno moldável e varia de acordo com o seu contexto geográfico e
histórico, ou seja, para que se possa definir o que é normal/anormal e patológico/não
patológico, deve-se estar sintonizado de acordo com a realidade que cerca o
indivíduo. Isto que faz com que nem mesmo a Organização Mundial de Saúde dê
uma definição “oficial” para a saúde mental.
Sobre o contexto histórico da saúde mental, Sá et al. (2010) trazem que ela
deixou de estar sendo praticada exclusivamente em ambientes de hospitais
psiquiátricos fechados a partir da década de 1960, o que foi reflexo da evolução
social referente aos direitos humanos e aos estudos científicos voltados para a
saúde mental, o que gerou uma amplitude maior de possibilidades sobre estudos e
práticas relacionadas à saúde mental, assim como os seus ambientes de prática.
Já Sobre a qualidade de vida (QV), Seidl e Zannon (2004, p. 580) trazem que:
O conceito qualidade de vida (QV) é um termo utilizado em duas vertentes:
(1) na linguagem cotidiana, por pessoas da população em geral, jornalistas,
políticos, profissionais de diversas áreas e gestores ligados às políticas
públicas; (2) no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do
saber, como economia, sociologia, educação, medicina, enfermagem,
psicologia e demais especialidades da saúde.

Seidl e Zannon (2004) trazem que apesar da dificuldade em conceituar de
forma concreta a Qualidade de Vida, a partir da década de 1990, os estudiosos
desta área entraram em acordo sobre o fato de que a QV é constituída sobre dois
pilares fundamentais: a subjetividade e a multidimensionalidade, que valorizam a
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importância da perspectiva individual na avaliação das diversas dimensões que
podem ter efeito na qualidade de vida.
A meditação utilizada de forma regular é capaz de proporcionar inúmeros
efeitos positivos na saúde mental e física de seus praticantes, agindo de forma
profunda frente a estes aspectos: psicologicamente em relação às emoções,
memórias e cognição; fisicamente e fisiologicamente em relação à imunidade,
estresse, processos cardiovasculares, dentre outros (GOLEMAN, 2018; MENEZES,
2009; DANUCALOV; SIMÕES, 2009).
Mais a fundo Goleman (2018), traz que frente aos aspectos fisiológicos, a
meditação diminui a resposta do corpo à norepinefrina – hormônio liberado pelo
organismo em reação ao estresse – onde pacientes que portam problemas
relacionados à hipertensão e praticam meditação apresentaram respostas biológicas
similares a de quando consomem medicamentos específicos para o controle da
pressão sanguínea.
Danucalov e Simões (2009) trazem que a meditação pode ocasionar
melhoras

em

aspectos

cardiovasculares,

alterações

eletroencefalográficas,

neurofisiológicas e hormonais, reduções da temperatura corporal, aguçamento dos
sentidos e percepções, melhoras nas atividades respiratórias adequando o equilíbrio
entre oxigênio e dióxido de carbono, entre outras modificações que podem ocorrer
no decorrer do processo meditativo.
Menezes e Dell’aglio (2009) trazem que além da aplicação psicoterápica, a
meditação também está sendo utilizada como ferramenta para tratamentos adjuntos,
se tornando assim o grande protagonista de algumas estratégias de saúde, o
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR – Programa de Redução de Stress
Baseado na Mindfulness), que foi criado por Kabat-Zinn, encontra-se em uma clínica
de redução de estresse para usuários do Centro Médico da Universidade de
Massachusetts, e tem como principal objetivo a promoção da saúde física e mental
através da meditação.
Menezes e Dell’aglio (2009) trazem também que o MBSR deu origem a outro
programa, o Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT – Terapia Cognitiva
Baseada na Mindfulness), que atua de forma preventiva no tratamento da
depressão. Além disso, Menezes e Dell’aglio (2009) também citam o programa
resposta de relaxamento, criado por Herbert Benson, que utiliza técnicas de
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relaxamento progressivo e meditação efetivamente frente a inúmeros casos
relacionados ao estresse. Segundo Goleman (2018), a meditação na Psicologia
pode ser um grande instrumento para os pacientes lidarem com a ansiedade sem o
uso de fármacos, ela pode facilitar o acesso a lembranças e sentimentos que
estavam bloqueados devido os mais variados motivos, sendo assim também uma
ótima indicação para quaisquer casos que estejam relacionados ao estresse.
MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa básica em relação à natureza e exploratória e
explicativa em relação aos seus objetivos. O universo pesquisado foi composto de
pessoas que praticam a meditação. Para a elaboração do artigo foram pesquisados
34 (trinta e quatro) praticantes da meditação. Tratou-se de uma amostragem do tipo
não probabilística – por conveniência. Também foi utilizado o método de coleta de
dados do tipo bola de neve, que é um método tipicamente utilizado com populações
raras ou desconhecidas (Coleman, 1958; Goodman, 1961; Spreen, 1992 apud
DEWES, 2013).
Em relação à metodologia para a análise de dados foi utilizada a abordagem
quantitativa que segundo Silva e Menezes (2001), traduz em números as opiniões e
informações para classificá-las e analisá-las onde tudo pode ser quantificável.
Para a coleta de dados foi criado através da plataforma online Google Forms
um questionário com título “A MEDITAÇÃO NA PERSPECTIVA DE SEUS
PRATICANTES”, contendo 14 questões. O questionário possuía questões de
múltiplaescolha e descritivas, visando colher desde dados sóciodemográficos até
informações pertinentes aos objetivos da pesquisa. O questionário foi aplicado
através do método snowball, e acabou alcançando 34 indivíduos que se encaixaram
nos critérios de inclusão para a realização da pesquisa84.
O presente artigo foi apresentado ao Cômite de Ética em pesquisa e recebeu
parecer favorável de número 3.376.237 ∕ 2019.

Ter idade superior a 18 anos; Ser praticantes de meditação há no mínimo um mês; Concordarem
com os termos estipulados no instrumento de pesquisa (TCLE).
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RESULTADO E DISCUSSÃO
A amostra pesquisada foi formada por 64,7% (n= 22) de pessoas do sexo
feminino e 35,3% (n=12) de pessoas do gênero masculino.
Buscando responder o objetivo de identificar os efeitos da meditação para a
saúde mental, os participantes do estudo responderam a seguinte questão descritiva
contida no questionário, cujos dados são apresentados no quadro 1.
Quadro 1 – Na sua opinião, qual(is) o(s) efeitos(os) que a meditação trouxe para sua saúde mental
Respostas
Nº de resposta
%
Calma/ tranquilidade/ relaxamento/ serenidade/ paz/ equilíbrio
24
20
Melhora da atenção/ concentração/ foco
19
15
Diminuição dos sintomas de ansiedade
11
9
Clareza/ lucidez/ discernimento/ sanidade
09
7
Autoconhecimento/ auto-observação
08
7
Melhora da qualidade dos sentimentos
05
4
Aumento da paciência
05
4
Ajuda na superação de situações adversas
05
4
Melhora da presença no momento presente (foco no aqui-e-agora)
04
3
Melhora das relações
04
3
Melhora da intuição
03
2
Autovalorização
03
2
Autoestima
03
2
Diminuição dos sintomas de depressão
03
2
Diminuição da impulsividade
03
2
Diminuição do estresse
02
1
Melhora da quantidade dos pensamentos
02
1
Diminuição dos sintomas de bipolaridade
01
1
Diminuição dos sintomas de TOC
01
1
Melhora da qualidade de vida
01
1
Mais disposição
01
1
Ajuda na superação de traumas
01
1
Melhora da qualidade dos pensamentos
01
1
Aceitação
01
1
Destreza
01
1
Resiliência
01
1
Destemor
01
1
107
100
∑
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Como pode-se perceber no quadro 1, os pesquisados referem ter como efeito
para a saúde mental a calma, a tranquilidade, o relaxamento, a serenidade, a paz e
o equilíbrio, provenientes da prática da meditação em 24 respostas, Menezes e
Dell’aglio (2009) trazem que a meditação é capaz de agir diretamente em sintomas
de estresse e suas respectivas consequências secundárias, sendo que esta ação
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está voltada para uma forma de gerenciamento e adaptação do estresse, onde o
efeito se prolonga de acordo com o tempo de prática do indivíduo, fazendo assim
com que a meditação tenha ação referente aos sintomas de mal estar psicológico e
de

equilíbrio

neurofisiológico,

potencializando

também

aspectos

positivos

relacionados aos afetos e emoções. Em 19 respostas descreveram ter como efeito
para a saúde mental a melhora da atenção, a concentração e o foco. Goleman
(2018) traz que a meditação é capaz de proporcionar diversos efeitos para a saúde
mental, incluindo o de aumento da concentração. E em 11 respostas trouxeram a
diminuição dos sintomas de ansiedade como efeito da prática da meditação.
Campos e Ribeiro (2017) trazem que existem indícios de uma redução significante
de níveis de ansiedade com o uso de recursos considerados religiosos e espirituais
– onde a meditação está inclusa –, sendo que a prática da meditação e a
psicoterapia favorecem à redução dos sintomas desta patologia.
Buscando responder o objetivo de levantar os efeitos da meditação para a
saúde física, os participantes do estudo responderam a seguinte questão descritiva
contida no questionário, conforme quadro 2.
Quadro 2 – Na sua percepção, qual(is) foi(ram) o(s) efeito(s) para a sua saúde física com a prática
rotineira da meditação
Respostas
Nº de resposta
%
Mais disposição/ vitalidade/ energia/ menos cansaço
13
38
Melhora do organismo/ saúde/ imunidade
04
12
Melhora da respiração
04
12
Diminuição de dores
03
9
Melhora da qualidade do sono
03
9
Melhora da memória
02
7
Melhora da postura
02
7
Diminuiu enxaquecas
01
2
Melhora da percepção corporal (propriocepção)
01
2
34
100
∑
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

O quadro 2 traz que os pesquisados referem ter como efeito para a saúde
física mais disposição, vitalidade, energia e menos cansaço provenientes da prática
da meditação em 13 respostas. Goleman (2018) traz que praticantes da meditação
possuem uma vida mais ativa devido ao fato de que exercitam sua atenção,
tornando-se mais presentes em suas tarefas e demandas cotidianas. Em 04
respostas descreveram ter como efeito para a saúde física a melhora do organismo,
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saúde e imunidade e em 04 respostas referiram melhora na respiração. Sobre estas
duas últimas respostas, Goleman (2018) traz que a prática consistente da meditação
pode ter algumas aplicações médicas, como por exemplo, a diminuição na
frequência de gripes, resfriados e dores de cabeça – consequência da melhora
imunológica evidenciada nos praticantes de exercícios de relaxamento em geral –,
assim como pode surtir efeitos positivos em pacientes que sofrem de hipertensão,
de alguns tipos de diabetes, de alguns tipos de doenças respiratórias e até mesmo
os que sofrem com dores crônicas.
Visando responder o objetivo de identificar os efeitos da meditação segundo a
perspectiva dos praticantes, os participantes do estudo responderam a seguinte
questão descritiva contida no questionário e apresentado no quadro 3.
Quadro 3 – Em quais outros aspectos você percebeu alguma diferença na sua vida após o início da
prática meditativa
Respostas
Nº de resposta
%
Empatia/ compaixão
05
32
Na tomada de decisões.
02
13
Aspecto espiritual
02
13
Passei a me expressar melhor
01
6
No alcance de objetivos e metas
01
6
Me levou a prática do yoga.
01
6
Em tudo, pois a observação e contato profundo consigo mesmo
levam a repensar muitos aspectos na vida. Ex. alimentação, a
01
6
forma de tratar o planeta, as pessoas e principalmente a si mesmo.
Aprendi a dar mais valor para as coisas que realmente importam.
01
6
Mais motivada.
01
6
Sinto-me mais produtiva para encarar novos desafios, mas com
01
6
reflexão e planejamento, sem alimentar ilusões.
∑

16

100

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Como pode-se perceber, os pesquisados referem ter percebido diferença na
sua empatia em 05 respostas. Goleman (2018) traz que a meditação proporciona a
capacidade de prestar atenção até nas mais sutis manifestações do ambiente que
cerca o indivíduo praticante, isto faz com que ele tenha mais empatia em suas
relações, sendo capaz de captar até mesmo as expressões mais implícitas daquele
com qual se estabelece um contato. 02 respostas dizem ter percebido diferença na
tomada de decisões, onde Assis (2012) evidencia que o exercício de manter foco/
atenção num determinado objeto pode causar uma sensação de estar alheio ao
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mundo externo, tal exercício faz com que a ansiedade diminua, permitindo uma
percepção mais clara no momento de tomada de decisões. E em 02 respostas
expressaram diferença na questão espiritual, que pode ter relação com “aspectos de
ordem superior, como um sentimento de conexão com algo maior, aproximação de
Deus e equilíbrio espiritual” (MENEZES; DELL’AGLIO, 2009, p. 569).
Visando responder o objetivo de identificar as técnicas e formas pessoais de
meditação mais praticadas, os participantes do estudo responderam a seguinte
questão descritiva contida no questionário, conforme apresentado no quadro 4.
Quadro 4 – Qual forma de meditação você costuma praticar? Descreva de forma breve
Respostas
Nº de resposta
Focando na respiração
07
Meditação guiada (não especificada)
05
Yoga
05
Sentado
05
04
Utilizando mantra/ repetição de palavras
Utilizando música/ som de fundo
Mindfulness
Em silêncio
Meditação Budista
Meditação guiada através de aplicativo
Deitado
Com os olhos fechados
Com os olhos abertos
Focando no corpo
Meditação Zazen
Utilizando mudras
Meditação Transcendental
Com a coluna ereta
Com o queixo paralelo ao chão
Com os olhos cerrados
Fazendo qualquer atividade
Focando nas emoções
Se alongando
Meditação guiada por instrutor
∑

04
04
04
04
03
03
03
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
65

%
12
9
9
9
6
6
6
6
6
5
5
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Como percebe-se nos dados coletados, os pesquisados referem praticar a
meditação focando na respiração em 07 resposta. Em seu livro Goleman (2018) traz
um breve guia de como meditar através da respiração e o mesmo evidencia a
importância do foco nela como forma de exercício das funções da atenção e com o
fim de atingir um efeito de relaxamento. Em 05 respostas expressaram praticar a
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meditação guiada. Melo (2016) aplicou em sua pesquisa uma técnica de meditação
guiada em usuários de um CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil)
da cidade de Porto Alegre – RS e obteve como resultados tranquilidade,
relaxamento e a tomada de consciência referente à meditação como sendo um
instrumento de controle da ansiedade, raiva e também capaz de diminuir atitudes
impulsivas. E em 05 respostas disseram praticar o Yoga. Danucalov e Simões
(2009) trazem que a meditação do Yoga é uma das escolas mais tradicionais que
existem, o ponto de foco da consciência volta-se para os pensamentos com a
intenção de que o fluxo destes seja progressivamente reduzido, o yogue (como
assim é chamado o praticante desta escola) põe-se em postura de observador,
projetando seus pensamentos e sentimentos “em uma tela branca”, até que estes
passem de um fluxo incessante para um estado de paz por si só.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática da meditação chamou a minha atenção devido o aumento da
frequência de sua prática em meu círculo de amizades, e também ao fato de que o
seu conjunto de técnicas foi sempre citado como sendo algo com potencial
transformador e de uma simples aplicação; sem que fossem exigidos muitos
instrumentos ou uma densa fundamentação bibliográfica era possível atingir
resultados satisfatórios. Tais fatos que me levaram a construir e aplicar a minha
pesquisa, e através dela pôde-se chegar a resultados como: a meditação é capaz de
promover um estado de relaxamento a curto e longo prazo e uma maior sensação
de disposição e vitalidade, sendo estes alguns dos efeitos mais recorrentes da sua
prática segundo a literatura, assim reforçando estes potenciais benefícios atrelados
à ela. Houve também um grande índice de respostas referindo uma melhora em
sintomas relacionados à patologias como a ansiedade e a depressão, confirmando a
possibilidade da meditação como ferramenta num contexto terapêutico e de
promoção da saúde mental de forma geral. Outro aspecto interessante sobre o tema
é o fato da meditação ser uma teia bastante extensa de técnicas e formas das quais
as pessoas a praticam, sendo que dificilmente se segue um único padrão de prática,
utilizando por vezes, de forma paralela, conhecimentos das diferentes formas e
escolas de meditação que se têm conhecimento. As respostas evidenciam que a
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prática vai desde um momento de isolamento e silêncio até o uso de técnicas de
respiração em qualquer contexto da rotina.
A meditação inicialmente definida como um conjunto de técnicas que visam o
aprimoramento dos processos relacionados à atenção, se mostrou como um
instrumento com benefícios ainda mais amplos e demonstrou poder ser utilizada em
tratamentos clínicos como forma de promover a saúde do organismo como um todo:
em aspectos mentais e psicológicos esse direcionamento aguçado da atenção
acaba trazendo à tona inúmeros outros benefícios, como a superação de situações
adversas, a ajuda em tomada de decisões, o autoconhecimento, a melhora na
qualidade de pensamentos e sentimentos e o aumento da paciência em
contrapartida da diminuição do estresse e de atitudes impulsivas; frente aos
aspectos físicos, as respostas obtidas demonstram uma potencialização da sua
disposição e vitalidade, a melhora em processos vitais como a imunidade, a
respiração e o sono, diminuição de dores e até mesmo um aguçamento da
propriocepção; demonstrando a tendência holística do ser humano, a meditação
como uma extensão do ser, não poderia deixar de ter efeitos sobre a parcela social
também, onde segundo respostas dos pesquisados, ela demonstra a melhoria de
aspectos como maior empatia, na confrontação de conflitos e consequentemente
provocando a melhoria das relações de um modo geral.
Por fim, a partir dos dados obtidos através da pesquisa, confirma-se o grande
potencial de promoção da saúde e qualidade de vida em diversos sentidos que a
meditação pode proporcionar, e além disso, demonstrou ser um instrumento
bastante flexível referente a sua forma de prática, podendo ser empregado como um
instrumento útil e de simples execução nos mais diversos contextos da vida.
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