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RESUMO 

 

OBERG, Luciana Maria Capurro de Queiroz. Significando a vivência das pessoas com 

doença autoimune do sistema nervoso, na perspectiva das demandas de cuidado: 

contribuições para a enfermagem e para a saúde integral. Rio de Janeiro, 2018, 178 

fls. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018 

 

A presente dissertação de mestrado inserida no Núcleo de Fundamentos do 

Cuidado de Enfermagem (NUCLEARTE) da EEAN tem como objeto o significado da 

vivência da pessoa com afecção autoimune do sistema nervoso na relação com 

as demandas de cuidado. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos: 

objetivo geral: Compreender a vivência da pessoa com afecção autoimune do 

sistema nervoso na perspectiva das demandas de cuidado; e objetivos específicos: 

Conhecer a vivência da pessoa com afecção autoimune do sistema nervoso, 

Relacionar a vivência com as demandas de cuidado e Propor uma teoria substantiva 

que congregue as demandas de cuidado à saúde integral. O referencial teórico do 

estudo é o Interacionismo Simbólico, haja vista a importância do significado para o 

fenômeno em investigação. Foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa, 

guiada pelos conceitos da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). O cenário de 

estudo compreendeu as unidades de atenção básica à saúde, incluindo as Estratégias 

de Saúde da Família do município de Macaé – RJ. O grupo amostral foi composto de 

doze mulheres com diagnóstico confirmado de doença autoimune do sistema nervoso, 

a saber esclerose múltipla e miastenia gravis, tendo sido utilizado o critério de 

saturação teórica. A coleta dos dados se deu mediante entrevista semi-estruturada 

em profundidade a fim de proporcionar uma imersão no universo da pessoa 

entrevistada, captando aspectos verbais e não-verbais, dentre outros. Os 

depoimentos coletados foram analisados de acordo com os procedimentos próprios 

da TFD: codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva para posterior 

construção da categoria central, cerne do estudo. A partir da conjunção dos 

fenômenos relacionados ao objeto de estudo: condições causais, condições 

contextuais, condições interventoras, estratégias de ação-interação e consequências, 

foi possível identificar o fenômeno central: (RE) SIGNIFICANDO A VIDA A PARTIR 

DAS DEMANDAS DE CUIDADO: A VIVÊNCIA DA DOENÇA AUTOIMUNE DO 

SISTEMA NERVOSO REVELA UM NOVO SER. 

 

Descritores: esclerose múltipla, doenças autoimunes do sistema nervoso, cuidado de 

enfermagem, experiência de vida, necessidades e demandas de serviços de saúde. 
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ABSTRACT 

 

OBERG, Luciana Maria Capurro de Queiroz. Significando a vivência das pessoas com 

doença autoimune do sistema nervoso, na perspectiva das demandas de cuidado: 

contribuições para a enfermagem e para a saúde integral. Rio de Janeiro, 2018, 178 

fls. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018 

 

 

 The present master's thesis inserted in the Nucleus of Fundamentals of 

Nursing Care (NUCLEARTE) of the EEAN has as object the meaning of the experience 

of the person with autoimmune disease of the nervous system in relation to the 

demands of care. Therefore, the following objectives were outlined: general objective: 

To understand the experience of the person with autoimmune disease of the nervous 

system in the perspective of the demands of care; and specific objectives: To know the 

experience of the person with autoimmune disease of the nervous system, To relate 

the experience with the demands of care and To propose a substantive theory that 

brings together the demands of integral health care. The theoretical reference of the 

study is Symbolic Interactionism, given the importance of the meaning for the 

phenomenon under investigation. The qualitative methodological approach was used, 

guided by the concepts of Grounded Theory (GT). The study scenario comprised the 

basic health care units, including the Family Health Strategies of the municipality of 

Macaé - RJ. The sample consisted of twelve women with confirmed diagnosis of 

autoimmune disease of the nervous system, namely multiple sclerosis and myasthenia 

gravis, using the criterion of theoretical saturation. The data collection was done 

through a semi-structured interview in depth to provide an immersion in the universe 

of the person interviewed, capturing verbal and non-verbal aspects, among others. The 

collected statements were analyzed according to the GT procedures: open coding, 

axial coding and selective coding for later construction of the central category, at the 

heart of the study. From the conjunction of the phenomena related to the object of 

study: causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, action-

interaction strategies and consequences, it was possible to identify the central 

phenomenon: (RE) MEANING THE LIFE FROM THE DEMANDS OF CARE: A LIVING 

OF AUTOIMMUNE DISEASE OF THE NERVOUS SYSTEM REVEALS A NEW 

BEING. 

 

Keywords: Multiples sclerosis, autoimune diseases of the nervous system, nursing 

care, life experience, health services needs and demand. 
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RESUMEN 

 

OBERG, Luciana Maria Capurro de Queiroz. Significando la vivencia de las personas 

con enfermedad autoinmune del sistema nervioso, en la perspectiva de las demandas 

de cuidado: contribuciones para la enfermería y para la salud integral. Rio de Janeiro, 

2018, 178 fls. Tesis de Maestría (Maestría en Enfermería) – Escuela de Enfermería 

Anna Nery, Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de Río de Janeiro, 

2018 

 

La presente tesis de maestría insertada em el Núcleo de Fundamentos de 

Atención de Enfermería (NUCLEARTE) de la EEAN tiene por objeto el significado de 

la vivencia de la persona con enfermedad autoinmune del sistema nervioso en 

relación con las demandas de cuidado. Para tanto, fueron trazados los siguientes 

objetivos: objetivo general: Comprender la vivencia de la persona con enfermedad 

autoinmune del sistema nervioso en la perspectiva de las demandas de cuidado; y 

objetivos específicos: Conocer la vivencia de la persona con enfermedad 

autoinmune del sistema nervioso, Relacionar la vivencia con las demandas de cuidado 

y Proponer una teoria substantiva que congregue las demandas de cuidado a la salud 

integral. El referente teórico del estudio es el Interaccionismo Simbólico, dada la 

importancia del significado para el fenómeno en investigación. Fué utilizado el 

abordaje metodológico cualitativo, guiado por los conceptos de la Teoría 

Fundamentada (TF). El escenario de estudio comprendió las unidades de atención 

básica a la salud, incluyendo a las Estrategias de Salud de la Familia de la ciudad de 

Macaé – RJ. El grupo de muestra fué compuesto por doce mujeres con diagnóstico 

confirmado de enfermedad autoinmune del sistema nervioso, a saber esclerosis 

múltiple y miastenia gravis, habiendo sido utilizado el criterio de saturación teórica. 

Los datos fueron colectados por entrevista semi-estructurada en profundidad para 

proporcionar una inmersión em el universo de la persona entrevistada, captando 

aspectos verbales y no-verbales, entre outros. Los testimonios recogidos fueron 

analizados de acuerdo a los procedimientos propros de la TF: codificación abierta, 

codificación axial y codificación selectiva para posterior construcción de la categoría 

central, núcleo del estudio. A partir de la combinación de los fenómenos relacionados 

al objeto de estudio: condiciones causales, condiciones contextuales, condiciones 

interventoras, estrategias de acción-interacción y consecuencias, fué posible 

identificar el fenómeno central: (RE) SIGNIFICANDO LA VIDA A PARTIR DE LAS 

DEMANDAS DE CUIDADO: LA VIVENCIA DE LA ENFERMEDAD AUTOINMUNE 

DEL SISTEMA NERVIOSO REVELA UN NUEVO SER. 

 

Descriptores: esclerosis múltiple, miastenia gravis, enfermedades autoinmunes del 

sistema nervioso, atención de enfermería, necesidades y demandas de servicios de 

salud. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pela temática e aproximação do objeto no presente estudo se 

deram mediante reflexões suscitadas nos cenários de prática das duas vertentes de 

atuação profissional da autora. 

A primeira, enquanto enfermeira especialista em neurointensivismo, plantonista 

voltada ao cuidado de enfermagem em neurologia, no contexto hospitalar de alta 

complexidade, prestando assistência a pessoas internadas em unidade de terapia 

intensiva neurológica, consideradas “neurocríticas”. Na maioria dos casos, devido à 

instabilidade clínica, dependência do suporte de tecnologias duras, gravidade de 

traumatismos e período pós-operatório de grandes cirurgias, as pessoas que recebem 

assistência não são capazes de interagir, se expressar ou participar de forma direta 

das atividades de cuidado, apresentando-se dependentes da equipe profissional, 

geralmente durante longos períodos de internação.  

Neste intuito, eventualmente, houve a oportunidade de prestar cuidados a 

pessoas com afecções autoimunes do sistema nervoso durante internação hospitalar 

na unidade de terapia intensiva, seja por conta de uma exacerbação da doença, seja 

por situação de instabilidade relacionada ao avanço progressivo das lesões causadas 

pela afecção ou por necessidade de realização de procedimento cirúrgico relativo a 

seu tratamento.  

Pessoas com características particularmente diferentes das pessoas 

geralmente atendidas no setor, as quais podiam interagir verbalmente e participar do 

cuidado e cujo período de internação é relativamente curto; suficiente para controlar 

as agudizações. Essa oportunidade suscitou reflexões acerca de como se daria a 

vivência dessas pessoas, no cotidiano, fora do ambiente hospitalar / unidade de 

terapia intensiva e quais seriam as demandas de cuidado no que se refere à 

experiência de conviver com a doença. 

A segunda, enquanto docente do magistério superior de curso de Enfermagem, 

no qual a inserção se dá também na área da especialidade da autora, no que tange a 

atividades de ensino e extensão voltadas a pessoas que vivenciam afecções 

neurológicas, dentre elas a doença autoimune do sistema nervoso. No decorrer do 

desenvolvimento das atividades mencionadas, foi identificada uma lacuna de 

assistência especializada a essa clientela. 
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A doença autoimune do sistema nervoso é considerada de moderada a baixa 

prevalência, no entanto possui grande impacto social, uma vez que acomete 

principalmente pessoas jovens, em plena idade produtiva, inseridas no mercado de 

trabalho, ativas em família e sociedade. No contato com essas pessoas, durante a 

assistência, pudemos ouvir seus relatos e observar que os desafios enfrentados 

cotidianamente, advindos da doença, alcançam dimensões para além das 

intervenções técnicas, abrangendo outras esferas da vida pessoal, familiar e social, 

relacionadas à influência das diversas manifestações clínicas da afecção autoimune 

do sistema nervoso e seu impacto nas atividades profissionais e de vida diária. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Os conceitos de saúde e doença atribuídos ao longo do tempo dependem da 

maneira como são entendidos o ser e sua relação com o meio onde se insere, 

variando segundo as diversas culturas e formas de organização das sociedades e 

condicionada ao contexto histórico e às condições específicas da existência dos 

indivíduos (CÂMARA, 2012). 

Em meados do século XX, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 

saúde como o completo bem-estar psicossocial do ser humano, significando muito 

mais do que a simples ausência de doença (WHO, 1946). O conceito emergente de 

saúde, conforme apontado por Oliveira (2013), amplia o entendimento de saúde 

proposto pela OMS considerando não apenas as causas biológicas da doença e 

conferindo relevância às causas sociais, compreendendo fatores econômicos, 

étnicos, culturais e comportamentais, entre outros. Tais condições sociais de vida e 

trabalho das pessoas são entendidas pela OMS como determinantes sociais de saúde 

e influenciam diretamente o estilo de vida das pessoas, repercutindo no processo 

saúde-doença-cuidado. 

De acordo com o contexto social a que pertencem, as pessoas interpretam os 

fenômenos do processo saúde-doença com base em conceitos, estruturas e símbolos 

interiorizados (CÂMARA, 2012).  Seguindo as reflexões, segundo o Ministério da 

Saúde (2013) as doenças crônicas possuem prognóstico incerto e se caracterizam 

por início gradual e duração longa ou indefinida, com possíveis agudizações e 

podendo produzir incapacidades, requerendo um cuidado contínuo, com mudanças 

no estilo de vida associadas a intervenções utilizando tecnologias leves, leve-duras e 

duras, onde nem sempre a cura é alcançada. 

Assim, o indivíduo acometido por uma condição crônica se depara com uma 

série de mudanças e adaptações em sua vida, podendo inclusive vivenciar o 

comprometimento do cuidado de si e da autonomia, podendo tornar-se dependente 

do cuidado de terceiros. Como consequência, Bertotti (2011) destaca que a qualidade 

de vida do indivíduo pode ficar prejudicada. 

As doenças crônicas abrangem um amplo leque de condições, entre elas as 

afecções autoimunes do sistema nervoso, doenças que não são passíveis de 
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prevenção e que não possuem cura e que, apesar de relativamente raras, adquirem 

singular importância devido ao impacto que causam à vida da pessoa que as enfrenta, 

em geral pessoas jovens em plena idade produtiva; e à gravidade e progressão de 

suas manifestações. 

Os distúrbios neurológicos de cunho autoimune, que incluem a esclerose 

múltipla, a miastenia gravis e a polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda – 

PDIA ou Síndrome de Guillain-Barré, representam singular desafio para o cuidado de 

enfermagem, uma vez que além do conhecimento científico para compreensão dos 

processos patológicos e dos resultados clínicos, o enfermeiro deve estar preparado a 

prestar apoio à pessoa com o distúrbio e sua família, no que tange ao enfrentamento 

de problemas relativos à adaptação aos efeitos da doença e às potenciais alterações 

na dinâmica familiar, entre outros (HINKLE, 2016; MISULIS E HEAD, 2008). 

A seguir, apresentamos as principais características das doenças autoimunes 

do sistema nervoso. Apesar de ser necessário o conhecimento científico sobre a 

fisiopatologia e manifestações clínicas dessas doenças, no sentido de direcionar parte 

das ações de cuidado, esta descrição não constitui o foco principal do presente 

trabalho. Como sinalizado por Silva (2006): 

 

A doença possui influência dos aspectos biológico, espiritual, social, 
psicológico e do acesso aos recursos essenciais que promovem a 
manutenção da saúde e bem-estar. A doença ganha voz pelo sujeito 
que sente, pensa e constata. 
 

 

DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO 

 

Caracterizada pelo comprometimento da transmissão dos impulsos nervosos 

decorrente da ação do próprio sistema imunológico sobre a mielina - causando 

destruição progressiva da mesma – e consequentemente distintas manifestações 

clínicas, a depender da localização das lesões no sistema nervoso. O acometimento 

pode ser observado tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, como pode 

ser dar de forma aguda ou crônica. 

Assim, as afecções que configuram o espectro da doença autoimune do 

sistema nervoso são a esclerose múltipla, a miastenia gravis e a polineuropatia 

desmielinizante inflamatória aguda, conhecida também por “Síndrome de Guillain-
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Barré”. A síntese das principais características deste tipo de agravo é apresentada no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Principais características das afecções autoimunes do sistema nervoso 

        
            Afecção 
 
 
 
Caracte- 
rísticas 

Esclerose 

Múltipla (EM) 

Miastenia 

Gravis (MG) 

Polineuropatia 

Desmielinizante 

Inflamatória Aguda 

(PDIA) – Síndrome 

de Guillain-Barré 

Estrutura 

acometida 

Mielina do 

sistema 

nervoso central 

Mielina do 

sistema 

nervoso 

periférico 

Mielina do sistema 

nervoso periférico 

Duração da 

doença 
Crônica Crônica Aguda 

 
Na esclerose múltipla, a lesão mielínica é observada no sistema nervoso central, enquanto que na 
miastenia gravis e na polineuropatina desmielinizante inflamatória aguda o acometimento da mielina 
se dá no sistema nervoso periférico. Quanto ao caráter temporal da doença, a Síndrome de Guillain-
Barré se apresenta de forma aguda, enquanto que a esclerose múltipla e a miastenia gravis possuem 
característica de cronicidade. 

 

Pelo fato de o foco desta pesquisa estar voltado à vivência e significado, 

propomos considerar apenas as pessoas com esclerose múltipla e miastenia gravis, 

por se tratarem de afecções crônicas - tais agravos serão detalhados a seguir. Não 

será considerada a PDIA, por se tratar de afecção aguda. Entretanto, deve-se 

conhecer a pessoa que é assistida, sendo este por nós considerado o aspecto mais 

importante do cuidado e da promoção da saúde. O conhecimento científico a respeito 

do ente patológico é necessário, mas atitudes como ouvir e compreender recebem 

importância singular, bem como os aspectos variados da cultura da pessoa cuidada.  
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ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 

A Esclerose Múltipla (EM) constitui a doença desmielinizante do sistema 

nervoso central (SNC) mais comum, sendo a segunda maior causa de incapacidade 

neurológica; superada, apenas, pelo traumatismo (SOUZA, 2010). É identificada mais 

frequentemente entre os 20 e os 40 anos de idade, porém atinge todas as faixas 

etárias, inclusive crianças (SPIRO, 2011).  

Acomete duas vezes mais as mulheres e sua prevalência é variável nas 

distintas partes do mundo, sendo maior em regiões de menor latitude (THOMPSON, 

2011). Nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa, por exemplo, a 

prevalência é de aproximadamente 30 casos por cada 100.000 habitantes, enquanto 

que no Brasil existem 16 casos por cada 100.000 habitantes, localizados 

particularmente nas regiões Sul e Sudeste do país (SOUZA, 2010). 

Produz um comprometimento da transmissão dos impulsos nervosos, causado 

pela desmielinização progressiva das fibras nervosas do SNC. A mielina (substância 

que promove a aceleração da condução dos impulsos nervosos mediante o 

isolamento do axônio) e os oligodendrócitos (células produtoras de mielina no SNC), 

são destruídos pelo próprio sistema imune da pessoa acometida, interrompendo a 

sinalização nervosa e resultando em variadas manifestações, de acordo com os 

nervos afetados (HINKLE, 2016). 

As regiões desmielinizadas assumem o aspecto de placas escleróticas, 

endurecidas, de onde provém o nome da patologia. A degeneração axonal decorrente 

pode ocasionar prejuízos permanentes e irreversíveis. Os sinais e sintomas 

dependem da localização das lesões, sendo os principais relatos de fraqueza, perda 

do equilíbrio, depressão, dormência, dificuldade de coordenação, dor e espasticidade 

(HINKLE, 2016). 

Lopes (2016) afirma que a fadiga é o sintoma mais severo e frequentemente 

relatado. Visão turva, diplopia, escotomas e cegueira total são os distúrbios visuais 

apresentados quando as lesões se localizam nos nervos ópticos ou em suas 

conexões. As lesões nas vias sensoriais provocam dor, que pode contribuir para o 

isolamento social. 

Noventa por cento das pessoas acometidas pela afecção apresenta 

hipertonicidade muscular, resultante do comprometimento dos tratos piramidais da 



24 
 

medula espinal (principais vias motoras), acometendo principalmente os membros 

inferiores e dificultando a independência na locomoção. 

O comprometimento dos lobos frontal ou parietal ocasiona distúrbios cognitivos 

e psicossociais – as alterações cognitivas podem ser leves (perda de memória, 

diminuição da concentração; presentes em aproximadamente metade dos casos) ou, 

mais raramente, graves (com evolução de demência). O comprometimento da 

coordenação dos movimentos e tremores ocorrem quando os núcleos da base e o 

cerebelo são acometidos pelas lesões. 

Labilidade emocional e euforia podem também estar presentes, quando as 

conexões de controle cortical dos núcleos da base são interrompidas. É comum 

também o desenvolvimento de disfunções intestinal, vesical e sexual (HINKLE, 2016). 

Existem ainda as complicações secundárias da Esclerose Múltipla que compreendem, 

entre outras: constipação intestinal, lesões por pressão, infecção urinária, edema em 

membros inferiores, pneumonia osteoporose, depressão, além de problemas sociais, 

econômicos, profissionais e conjugais (HINKLE, 2016). 

Vasconcelos (2013) explicita que a esclerose múltipla se manifesta sob quatro 

padrões de apresentação diferenciados: 

A. Forma surto/remissão – acomete 80-85% dos casos; o portador se recupera 

completamente após cada surto ou recidiva, porém, com o passar do tempo, 

podem se acumular déficits residuais, que contribuem para o declínio funcional, 

sendo comum que os portadores desta variante de apresentação progridam 

eventualmente para a forma progressiva secundária, na qual a doença progride 

com ou sem recidiva. 

B. Forma primariamente progressiva – representada por aproximadamente 15% 

dos casos, nesta forma de apresentação da doença os sintomas progridem 

uniformemente, raramente se estabilizando e com melhora temporária 

insignificante. Este tipo de evolução pode resultar em perda visual, disfunção 

cognitiva e tetraparesia, entre outros. 

C. Forma secundariamente progressiva – nesta forma, que acomete mais da 

metade dos portadores de esclerose múltipla com mais de dez anos de doença, 

a progressão da patologia sobrepõe-se aos surtos ou recidivas. 

D. Forma progressiva/surto – aqui, a primeira fase da doença apresentou surtos 

decorrentes de maior atividade inflamatória, embora apresentem o perfil típico 

da forma primariamente progressiva. 
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A doença em tela não tem cura, não é passível de prevenção e o plano de 

tratamento medicamentoso é individualizado, para oferecer apoio contínuo e alívio 

dos sintomas, tendo como metas retardar a evolução da doença e tratar os sintomas 

crônicos e as exacerbações agudas (HINKLE, 2016). 

Os medicamentos utilizados no tratamento destinam-se a dois propósitos 

principais: modificação da doença (incluindo as terapias imunomoduladoras e os 

agentes imunossupressores) e manejo dos sintomas (THOMPSON, 2011). As 

terapias imunomoduladoras visam reduzir a frequência e duração das recidivas, bem 

como a redução da quantidade e tamanho das placas escleróticas observadas à 

ressonância magnética. 

As principais drogas utilizadas para tal objetivo são, entre outras: 

a) Interferon β, que pode ser administrado por via subcutânea, em dias alternados 

ou por via intramuscular, com periodicidade semanal; tendo como possíveis 

efeitos colaterais sintomas gripais, potencial lesão hepática e depressão, entre 

outros; 

b) Acetato de Glatirâmer, aplicado por via subcutânea, diariamente; no entanto o 

início do desenvolvimento de resposta imune se dá após seis meses de 

administração da droga; 

c) Metilprednisolona, utilizada nas recidivas ou surtos agudos, administrado por 

via intravenosa diariamente, por três a cinco dias (necessitando internação 

hospitalar) e após, reduzindo gradativamente a dose com Prednisona por via 

oral; tendo como efeitos colaterais oscilação de humor, ganho de peso e 

desequilíbrio eletrolítico; 

d) Mitoxantrona, administrada de forma ambulatorial a cada três meses, por via 

intravenosa e apresentando toxicidade cardíaca como efeito colateral. 

 

Para o manejo dos sintomas da doença, o arsenal medicamentoso conta com 

drogas específicas para cada sintoma, como por exemplo: Baclofeno para tratar a 

espasticidade, Amantadina para tratar a fadiga, β-bloqueadores para tratar a ataxia, 

antibióticos e ácido ascórbico para tratar infecção urinária e diversas drogas e 

estratégias não farmacológicas para tratar problemas vesicais e intestinais (HINKLE, 

2016). 
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Como pode ser notado mediante a exposição acima, são muitas alterações na vida 

diária das pessoas que convivem com a Esclerose Múltipla, exigindo o 

desenvolvimento de estratégias para lidar com as mesmas. 

 

MIASTENIA GRAVIS 

 

A miastenia gravis afeta a junção neuromuscular, produzindo graus variáveis 

de fraqueza dos músculos voluntários. Trata-se de um distúrbio exclusivamente motor, 

onde a sensibilidade e a coordenação estão inalteradas (HINKLE, 2016). Apesar de 

rara, prevalece em aproximadamente 5 a 10 por 100.000 habitantes, o 

reconhecimento se faz importante devido à sua gravidade. 

A incidência da doença apresenta características particulares em cada faixa 

etária: entre os 20 e 40 anos de idade, acomete mais as mulheres e está associada a 

hiperplasia do timo; por volta dos 40 anos de idade, a incidência é maior em homens 

e se associa à presença de timoma; quando acomete pessoas acima dos 60 anos, 

geralmente está associada a atrofia tímica (DIAS-TOSTA, 2013). 

Fisiologicamente, o neurotransmissor acetilcolina, liberado na terminação 

nervosa da junção neuromuscular mediante um impulso químico, estimula a contração 

muscular. Para manter a contração muscular, faz-se necessária a ligação continuada 

da acetilcolina ao sítio receptor na placa terminal motora. Na presença de miastenia 

gravis, anticorpos comprometem a transmissão dos impulsos nervosos através da 

junção neuromuscular, pois são dirigidos contra os sítios receptores de acetilcolina, 

disponibilizando um número menor de receptores para a estimulação. Como 

resultado, ocorre fraqueza da musculatura voluntária (HINKLE, 2016). 

A apresentação clínica da miastenia gravis varia segundo o sítio inicial de 

acometimento, sendo mais comum a ptose palpebral com ou sem paralisia ocular. A 

pessoa pode se queixar de visão dupla, turva, ou apenas de dificuldade visual. 

Já em outra topografia, a doença pode se manifestar com a dificuldade de realização 

de esforços com os membros superiores, repercutindo negativamente na execução 

das atividades diárias, como carregar pesos antes suportáveis, levar alimentos à boca, 

vestir-se, abrir torneiras e dificuldade em realizar higiene pessoal, como pentear os 

cabelos e lavar o rosto. 

A pessoa apresenta, também, dificuldade em se levantar de uma poltrona, 

passar da posição deitada para a posição sentada e subir ou descer escadas. Não é 
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incomum a ocorrência de quedas sem motivo aparente (DIAS-TOSTA, 2013). Hinkle 

(2016) aponta que também é comum a ocorrência de fraqueza dos músculos da face, 

ocasionando inexpressividade facial; da garganta, produzindo alterações na voz 

(disfonia) e disfagia, que introduz o risco de broncoaspiração e sufocação. 

Também está presente a fraqueza generalizada, afetando a musculatura dos 

membros, bem como os músculos intercostais, o que pode reduzir a capacidade vital 

da pessoa. Característica comum às queixas, segundo Dias-Tosta (2013), é a piora 

dos sintomas com a continuidade do uso da musculatura acometida, ou simplesmente 

no decorrer do dia. 

Há relatos de flutuação dos sintomas associados a eventos febris ou 

emocionais, alterações ao longo do dia ou após realizar exercícios inusitados, período 

menstrual ou até mesmo sem causa aparente. A fraqueza com fatigabilidade e 

flutuação são as grandes características da miastenia gravis. 

Eventualmente, pode ocorrer a crise miastênica, exacerbação da miastenia 

gravis caracterizada por fraqueza muscular grave e generalizada associada a 

fraqueza respiratória e fraqueza bulbar, que podem conduzir a insuficiência 

respiratória. 

A crise pode ser uma exacerbação da doença ou decorrer de um precipitante, 

sendo o mais comum a infecção respiratória, mas podendo também se dar por 

gravidez, mudança do medicamento, cirurgia e uso de outros medicamentos. Os 

sinais e sintomas da crise incluem angústia respiratória, fraqueza muscular 

proeminente e variados graus de diplopia, ptose palpebral, disartria e disfagia. 

A complicação crítica da crise miastênica é a angústia respiratória 

neuromuscular, na qual o comprometimento respiratório é causado pela combinação 

da fraqueza dos músculos respiratórios, que dificultam a inspiração e pela fraqueza 

bulbar, que acarreta limpeza deficiente das vias respiratórias por conta da alteração 

dos reflexos de tosse e vômito. 

A intubação endotraqueal pode se fazer necessária, sendo a assistência 

ventilatória prioritária e a pessoa deverá ficar sob monitorização contínua em unidade 

de terapia intensiva, devido à ocorrência de súbitas e intensas flutuações na condição 

clínica (HINKLE, 2016). 

A miastenia gravis não é passível de prevenção nem cura e o manejo clínico 

está voltado para a melhora funcional e a redução/retirada de anticorpos circulantes. 

Tratamento medicamentoso (medicamentos anticolinesterásicos e terapia 
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imunossupressora), plasmaférese e tratamento cirúrgico (timectomia) são algumas 

das modalidades terapêuticas utilizadas. 

Quanto ao tratamento medicamentoso, a primeira escolha é pela 

piridostigmina, droga anticolinesterásica que, por um lado, alivia a fadiga e melhora a 

força muscular mas, no entanto, apresenta efeitos adversos como diarreia, dor 

abdominal, fasciculações e aumento das secreções orofaríngeas. 

Caso a piridostigmina não surta efeito, o seguinte tratamento farmacológico 

utilizado é a terapia imunossupressora, cujo objetivo é a redução da produção de 

anticorpos. Os medicamentos imunomoduladores utilizados podem ser: 

a) Corticosteroides, como a prednisona – a administração diária é mantida 

por um a dois meses e, a seguir, reduzida gradualmente. O efeito 

terapêutico é prontamente observado, uma vez que, ao suprimir a 

resposta imune da pessoa, a diminuição da produção de anticorpos leva 

a uma melhora clínica; 

b) Agentes citotóxicos, como a azatioprina – utilizados quando não há 

resposta adequada aos corticosteroides, estas drogas inibem os 

linfócitos T e a proliferação das células B, além de diminuir os anticorpos 

dirigidos aos receptores de acetilcolina. No entanto, seu efeitos 

terapêuticos só se tornam evidentes após três meses a um ano e a 

pessoa precisa ser avaliada mensalmente quanto às enzimas hepáticas 

e contagem de leucócitos, uma vez que a droga apresenta efeitos 

adversos graves, como hepatotoxicidade e leucopenia; 

c) Imunoglobulina intravenosa – utilizada principalmente no tratamento das 

exacerbações da miastenia gravis, proporciona à pessoa a melhora em 

poucos dias. No entanto, seus efeitos perduram por aproximadamente 

um mês após a infusão e a pessoa pode experimentar complicações 

como sintomas de tipo gripal, cefaleia, enxaqueca e até mesmo 

meningite (DIAS-TOSTA, 2013; HINKLE, 2016). 

 

Existem medicamentos que podem exacerbar os sintomas da miastenia gravis. 

Por exemplo, deve ser evitada a procaína, muito utilizada em tratamentos 

odontológicos, motivo pelo qual a pessoa com miastenia gravis deve comunicar ao 

dentista sobre a afecção que enfrenta (HINKLE, 2016). 
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A plasmaférese, ou troca de plasma, é utilizada para tratar as exacerbações da 

miastenia gravis. A pessoa precisa se internar em unidade de terapia intensiva para a 

realização desta técnica, que exige a instalação de cateter vascular central calibroso, 

de duplo lúmen. 

a) A plasmaférese consiste em três etapas: 

b) Remoção do plasma e componentes plasmáticos; 

c) Separação das células sanguíneas do plasma que contém anticorpos; 

d) Infusão das células juntamente com um substituto do plasma. 

 

O procedimento deve ser repetido diariamente ou em dias alternados, com 

duração determinada pela resposta da pessoa. A troca de plasma reduz 

temporariamente os níveis de anticorpos circulantes, melhorando os sintomas em 

75% das pessoas. No entanto, esta melhora perdura somente por algumas semanas 

após concluir o tratamento (HINKLE, 2016). 

Aproximadamente 80% dos indivíduos com miastenia gravis apresenta 

hiperplasia do timo, glândula considerada local de produção dos anticorpos contra a 

acetilcolina. O tratamento cirúrgico da doença consiste na remoção do timo ou 

timectomia, que proporciona melhora clínica por produzir imunossupressão antígeno-

específica. No entanto, devido à longa vida das células T circulantes, os benefícios do 

procedimento podem levar até três anos para serem experimentados pela pessoa, 

após a cirurgia. Isto leva a uma falta de consenso quanto aos reais benefícios do 

procedimento (HINKLE, 2016). 

 

CUIDADO E SAÚDE INTEGRAL 

 

O cuidado, ao longo da história da humanidade, foi entendido e conceituado de 

acordo com as diferentes formas de compreensão do mundo. Outrora considerado 

atividade religiosa, essencialmente caritativa, o cuidado passou a ser considerado 

característica intrínseca do ser humano, atividade fundamental que provoca no 

cuidador sentimento de responsabilidade, inquietação e preocupação por aqueles que 

dele necessitam (RAMOS, 2013). 

Silva (2010) acrescenta que o cuidado é a mais antiga prática humana, visando 

garantir as funções vitais e assegurando, assim, a continuidade da vida do grupo e da 
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espécie. Vale (2011) sintetiza o conceito de cuidado como sendo “o caráter existencial 

mais próprio do ser humano”.  

A Enfermagem se caracteriza com a profissionalização do cuidado, sendo sua 

prática subsidiada mediante a aquisição e aplicação de conhecimentos (BORGES, 

2012). O cuidado ficou então conhecido como sendo o foco da prática de enfermagem. 

No entanto, Ramos (2013) aponta que no período moderno, sob a predominância do 

paradigma cartesiano-newtoniano, tal prática expressou-se com caráter reducionista, 

hospitalocêntrico e mecanicista, enfatizando os procedimentos gerenciais e 

burocráticos e as tecnologias duras. 

Mais recentemente, no período pós-moderno, o contexto político, religioso e 

cultural exigiu uma quebra da visão mecanizada da pessoa, passando a valorizar a 

prática profissional e o cuidado reflexivos e autônomos. Silva (2010) acrescenta que 

atualmente preconiza-se um cuidado ampliado, no qual o conhecimento das áreas 

biológicas, culturais, políticas, sociais e espirituais fazem parte do campo de ação da 

assistência de enfermagem a saúde integral. 

A consciência e o desenvolvimento da saúde integral, numa visão holística e 

ecológica  do ser humano, podem ser elencados nas seguintes dimensões da saúde: 

física, espiritual, emocional e mental. As duas últimas por sua vez se desdobram, 

respectivamente, em saúde social e saúde intelectual (DA SILVA, 2008) (Figura 01). 
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Figura 01 – Representação esquemática do conceito de Sáude Integral. O conceito de Saúde Integral 

abrange as dimensões física, emocional, mental e espiritual do ser humano. Na dimensão emocional 

está compreendida a saúde social e na dimensão mental, a saúde intelectual. 

 

A prática de Enfermagem, para Souza (2011), deve extrapolar a aplicação 

direta de conhecimentos técnico-científicos, se inserindo na dinâmica social para além 

da dimensão profissional e técnica. O cuidado de enfermagem é um fenômeno 

intencional, que acontece na interação de seres humanos, direcionado às 

necessidades do indivíduo, da família e da comunidade, embasado em ciência, ética, 

arte e estética (VALE, 2011). É um processo amplo e interativo, uma associação de 

tecnologias, articulando ambientes e profissionais para atender às necessidades 

específicas de cada indivíduo (BORGES, 2012). 

Vivemos um período de transição, onde emerge um novo paradigma que 

valoriza a integralidade, fundamentado na teoria da produção social e identificando a 

saúde como resultante de fatores ideológicos, cognitivos, políticos e econômicos. 

Neste paradigma emergente, o fato de não estar doente não significa ser saudável. 

Ser saudável é ter a possibilidade de produzir sua própria saúde, não apenas 



32 
 

mediante os cuidados tradicionalmente conhecidos, mas através do exercício da 

cidadania, tendo voz ativa na vivência de seu processo saúde-doença (RAMOS, 

2013). 

Nesse contexto, as ações de enfermagem se revestem de uma dimensão 

social, priorizando o desenvolvimento das pessoas e dos grupos, considerando a 

influência das condições socioeconômicas e determinantes sociais, compreendendo 

a necessidade de disponibilidade, de corresponsabilização e envolvimento com o 

outro; buscando um cuidado diferenciado, pautado no ideal de integralidade na 

assistência. 

Nesse sentido, pensamos que, ao revelar o significado a partir da vivência da 

pessoa com afecção autoimune do sistema nervoso, bem como suas demandas de 

cuidado, possam ser estabelecidas intervenções de Enfermagem de acordo com as 

necessidades apresentadas e dando voz ativa aos indivíduos. 

 

2.2 OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO 

O objeto do estudo é o significado da vivência da pessoa com afecção 

autoimune do sistema nervoso na relação com as demandas de cuidado. 

 

 O objetivo geral da pesquisa: 

• Compreender a vivência da pessoa com afecção autoimune do sistema 

nervoso na perspectiva das demandas de cuidado. 

 

Para dar conta desta análise, tem-se como como objetivos específicos: 

• Conhecer a vivência da pessoa com afecção autoimune do sistema nervoso; 

• Relacionar a vivência com as demandas de cuidado; e 

• Propor uma teoria substantiva que congregue as demandas de cuidado à 

saúde integral. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo se justifica por ter sido identificada escassa produção científica 

relativa à temática. Apesar de a afecção autoimune do sistema nervoso, enquanto 

ente patológico, ser amplamente investigada, especialmente pelo fato de suas causas 
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não terem sido ainda totalmente elucidadas e comprovadas, o estudo da vivência da 

pessoa que convive com a condição e do impacto dessa experiência em seu processo 

saúde-doença-cuidado ainda demanda investigação. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito da temática, nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval (MEDLINE), Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). 

Foram selecionados os descritores: “doenças autoimunes do sistema 

nervoso”/“enfermedades autoinmunes del sistema nervioso”/“autoimmune diseases of 

the nervous system”, “cuidados de enfermagem”/“atención de enfermería”/“nursing 

care”, “qualidade de vida”/“calidad de vida”/“quality of life”, “síndrome de guillain-

barré”/“guillain-barré syndrome”, “miastenia gravis”/“myasthenia gravis”, e “esclerose 

múltipla”/“esclerosis múltiple”/“multiple sclerosis”. Ressaltamos que a palavra 

“vivência” não constitui um descritor estruturado, por este motivo utilizamos em seu 

lugar o descritor “qualidade de vida”. 

A busca se deu mediante a construção de frases booleanas contendo diversas 

configurações de combinações entre os descritores, sendo encontrados milhares de 

artigos que, após seleção de acordo com os seguintes critérios: estudos realizados 

com seres humanos, adultos, nos últimos dez anos (2007 – 2016), com abordagem 

qualitativa, perfizeram os seguintes resultados: LILACS – 21 artigos, CINAHL – 10 

artigos, MEDLINE – 98 artigos e SciELO – 01 artigo, perfazendo um total de 130 

artigos. Após a leitura dos mesmos, foram selecionados 30 artigos com mais 

aproximação à temática. 

Destes, apenas cinco abordavam a fala das pessoas no que tange à 

experiência de algum aspecto isolado da doença autoimune do sistema nervoso. 

Nenhum artigo trouxe uma colocação ampla e livre da pessoa que vivencia a afecção 

autoimune do sistema nervoso num sentido abrangente em sua vida e colocando suas 

demandas de cuidado, evidenciando uma lacuna de produção científica nesta óptica, 

bem como ao que pode ser feito para permitir a essas pessoas uma experiência com 

a maior autonomia e independência possíveis e proporcionando ferramentas ativas e 

interativas para lidar com o impacto da doença em seu estilo de vida. 

Em outras palavras, a literatura apresenta abundante quantidade de 

publicações que abordam as afecções autoimunes do sistema nervoso do ponto de 



34 
 

vista biomédico, ainda sob a ótica mecanicista do paradigma dominante. Raros são 

os trabalhos que dão voz às pessoas, aos seres humanos para exporem ativamente 

suas vivências e necessidades. A presente pesquisa pretende investigar a temática 

em alinhamento com o paradigma emergente. A enfermagem, cuja atuação também 

se relaciona à promoção da saúde, pode e deve contribuir para a melhora da 

qualidade de vida das pessoas que convivem com afecções autoimunes do sistema 

nervoso, mediante suas ações. 

De outro lado, no país não existem políticas públicas específicas para o agravo 

em tela, sendo as pessoas que a vivenciam abordadas dentro do universo de 

“doenças raras”, “pessoas com deficiência” e “portador de doença neurológica”. 

Sendo essas terminologias por demais abrangentes e possuindo as demandas de 

cuidado das pessoas com doença autoimune do sistema nervoso singularidades, o 

estudo vai ao encontro de uma demanda social por assistência voltada às suas 

necessidades específicas. 

 

2.4 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

A pesquisa contribui com a Enfermagem, com a comunidade científica e com 

pessoas que convivem com afecções autoimunes do sistema nervoso. Desvelará para 

os profissionais de Enfermagem fatos e situações até então desconhecidos, 

proporcionando subsídios ao seu conhecimento de forma a interagir na melhora da 

qualidade de vida das pessoas estudadas, numa perspectiva humanista e holística, 

visando atender às demandas de cuidado identificadas. 

No que tange à assistência especializada, o estudo adiciona ao corpo de 

conhecimento na área, encorpando as investigações de abordagem qualitativa. Para 

a assistência à saúde numa perspectiva mais ampla, a pesquisa traz - pela voz das 

próprias pessoas a quem é voltada - elementos para reflexão sobre a condução das 

atividades profissionais, o grau de inclusão da pessoa na gestão de seu tratamento e 

especialmente sobre a maneira de se disponibilizar à interação com o cliente, 

incluindo o acolhimento e a escuta ativa. 

No âmbito científico, o estudo agrega ao enriquecimento do rol de 

conhecimentos sobre a temática, principalmente no que diz respeito aos 

conhecimentos de Enfermagem sobre a temática, bem como para o fortalecimento e 
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consolidação das linhas de pesquisa do NUCLEARTE – Rio de Janeiro e do grupo de 

Pesquisa Integrada em Saúde – Macaé, onde estamos inseridas. 

Finalmente, a pesquisa proporciona às pessoas que convivem com afecções 

autoimunes do sistema nervoso - a partir de dados que emergem da experiência de 

sua própria realidade - ferramentas, subsídios, estratégias para gerir o autocuidado e 

melhor lidar com o impacto da doença crônica e potencialmente incapacitante. 
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3 BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS DO ESTUDO 

 

3.1 INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

 

Perspectiva sociológica que considera que a vida social só pode ser 

compreendida mediante o estudo da ação humana (SANDSTROM, 2016), o 

interacionismo simbólico considera que as interações humanas se dão mediante 

comunicações simbólicas, possibilitando compreender o modo como os indivíduos 

interpretam as outras pessoas e os objetos com os quais interagem e como seu 

comportamento individual, em situações específicas, é conduzido por tal processo de 

interpretação (CARVALHO, 2010 a). 

Trata-se de um referencial teórico que sublinha a interação social das pessoas, 

seus sentimentos e atitudes, a partir dos significados atribuídos. Busca compreender 

a forma como as pessoas percebem os fatos à sua volta e como elas agem em relação 

às suas convicções. É uma forma de interpretar o significado e o sentido que as 

pessoas dão às coisas, suas percepções e a relação entre os relatos e as experiências 

vivenciadas (SANTOS, 2008). Para Blumer (1982), a ação do sujeito depende do 

significado que atribui ao objeto e da sua relação com o objeto (dimensão que a 

experiência tem para o sujeito).  

No início do século XX, buscando solucionar os problemas sociais decorrentes 

do processo de urbanização e industrialização, estudiosos da Psicologia Social 

trabalhavam no desenvolvimento de uma perspectiva teórica que permitisse estudar 

sistematicamente o comportamento social humano. O delineamento de tal abordagem 

teórica teve início entre 1930 e 1940, desenvolvendo-se nas duas décadas seguintes 

e sendo posteriormente denominada interacionismo simbólico. 

Seu nome foi proposto por Herbert Blumer, em 1937, quem também 

estabeleceu os pressupostos da abordagem interacionista (CARVALHO, 2010 a). 

Etimologicamente, a palavra “interagir”, de onde deriva “interacionismo”, significa “agir 

mutuamente”. “Simbólico” deriva do latim “symbolicu” e do grego “symbolikós”, que 

significam “aquilo que tem caráter de símbolo” (SANTOS, 2008). 

Para os interacionistas, um dos elementos mais importantes para compreender 

o comportamento humano, as interações e os processos, é o significado. Assim, o 

investigador precisa se apropriar dos significados que são experienciados pelos 
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participantes, em determinado contexto, para compreender plenamente o processo 

social em tela (CARVALHO, 2010 a). 

As raízes teóricas do interacionismo simbólico possuem influências diretas e 

indiretas. Entre as influências diretas, destacam-se obras de clássicos da Escola de 

Chicago como John Dewey, Charles Cooley e William Thomas mas, especialmente, 

do assim considerado inspirador e principal precursor do movimento interacionista, 

George Mead, psicólogo social e professor de filosofia da Universidade de Chicago 

(SANTOS, 2008). 

De forma indireta, a influência da filosofia do pragmatismo sobre os estudiosos 

da Escola de Chicago tem destaque (CARVALHO, 2010 b). Carvalho (2010 a) aponta, 

como outras influências filosóficas indiretas do IS, a filosofia alemã derivada da teoria 

de conhecimento kantiana, a epistemologia compreensiva de Weber, o pensamento 

econômico de Adam Smith, o empirismo humeano, o historicismo de Dilthey, as ideias 

iluministas de Diderot e Rousseau e a filosofia moral de Thomas Reid. No entanto, o 

crédito de alcançar uma análise pragmática das interações sociais foi atribuído a 

Mead. 

Após a morte de Mead, seus escritos foram catalogados e agrupados em livros, 

sendo a sua obra principal “Mind, self and society”, de 1934, considerada a principal 

referência do interacionismo simbólico. O principal discípulo de Mead foi Herbert 

Blumer, responsável por compilar seus escritos e pensamentos, bem como por 

difundir a interacionismo simbólico (SANTOS, 2008). 

Mead focava a ação interpessoal, apontando que o modo de ação de um 

indivíduo “suscita reações de seu parceiro, tornando-se condição para a continuidade 

de suas próprias ações”. Para Mead, o dado principal do comportamento humano é o 

ato social e reconhece que este ato possui uma fase interna (atividade encoberta) e 

uma fase externa (comportamento observável), sendo o modo como estas se 

relacionam, a questão fundamental (CARVALHO, 2010 b). 

A mente é considerada por Mead como uma relação do organismo com 

determinada situação vivenciada, relação esta realizada mediante uma série de 

símbolos. Um símbolo será significante quando um gesto determinado representa a 

ideia que há por trás de si e provoca essa ideia no outro indivíduo envolvido na 

situação. A ação de cada indivíduo só obtém sentido através da ação do outro, 

estando a base da significação na conduta social, em que emergem os símbolos 
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significantes. A significação somente se torna consciente quando o indivíduo se 

identifica com tais símbolos (CARVALHO, 2010 a). 

De acordo com Santos (2008), símbolos são objetos sociais usados pela 

pessoa para representação e comunicação, exprimindo uma intencionalidade. As 

respostas que um indivíduo dá durante uma interação não são reações às ações do 

outro, mas são baseadas nos significados que ele atribui a tais ações. Assim, os 

símbolos podem desvelar as vivências e interações no cotidiano da pessoa estudada, 

como também possíveis carências sociais, biológicas, psicológicas e afetivas. 

Carvalho (2010 a) aponta que, durante qualquer ato social, os objetos 

percebidos no ambiente se definem e redefinem. O processo de interação que envolve 

definição e redefinição de objetos do ambiente percebido pode ser explicado mediante 

as noções de Self, Eu e Mim. Self (si mesmo, a própria pessoa) é um objeto social 

através do qual o indivíduo interage socialmente consigo mesmo e em relação a si 

próprio, assim como age socialmente com relação a outras pessoas (SANTOS, 2008).  

Segundo Carvalho (2010 a), Self representa a característica da pessoa como 

objeto para si, permitindo que o indivíduo interaja socialmente consigo mesmo, sendo 

a sua natureza dinâmica, estando em contínuo desenvolvimento através da interação 

com outros indivíduos: o Self surge e se desenvolve no contexto da sociedade. De 

acordo com Santos (2008), o Self representa um processo social no interior do 

indivíduo, que envolve duas fases analíticas distintas: 

1- Eu – representa as tendências não direcionadas do indivíduo; é a tendência 

impulsiva do indivíduo, aspecto espontâneo e desorganizado da experiência humana. 

É a reação do indivíduo ao ‘outro generalizado’. 

2- Mim – representa o ‘outro generalizado’; compreende o conjunto de atitudes, 

definições, expectativas ou sentidos comuns ao grupo social. O Mim está sempre 

presente e possui os hábitos e reações que todos têm. A comunidade exerce controle 

sobre o comportamento de seus membros individuais sob a forma do ‘outro 

generalizado’. 

Carvalho (2010 a) ressalta que Eu e Mim interagem continuamente, sendo o 

pensamento uma conversação entre o Eu e o Mim, o raciocínio do indivíduo (Figura 

02). 
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Figura 02 – Representação esquemática do Self. O Self representa um processo social no interior do 
indivíduo, que envolve duas fases analíticas que interagem continuamente constituindo o pensamento, 
raciocínio do indivíduo. O Eu representa a tendência impulsiva do indivíduo, aspecto espontâneo e 
desorganizado da experiência humana. O Mim diz respeito ao conjunto de atitudes, definições, 
expectativas ou sentidos comuns ao grupo social – o ‘outro generalizado’, possuindo os hábitos e 
reações que todos têm. Fonte: imagens de domínio público. 

 

O Interacionismo simbólico se baseia em três premissas, propostas por Blumer 

e a seguir explicitadas por Sandstrom (2016): 

1. O ser humano orienta seus atos em direção às coisas em função do que 

estas significam para ele - Para compreender o comportamento humano, 

devemos saber como as pessoas definem os objetos, estruturas, indivíduos, 

grupos, eventos com os quais se deparam. As coisas não possuem um 

significado inerente, mas, seu significado varia dependendo de como são 

definidas por cada pessoa, bem como pela reação que cada pessoa apresenta 

a elas. 

2. O significado dessas coisas surge como consequência da interação 

social que cada qual mantém com seu próximo - Os significados das coisas 

provêm das interações sociais, uma vez que “não nascemos conhecendo o 
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significado das coisas”, nem aprendemos simplesmente pelo que 

experimentamos individualmente. 

3. Os significados se manipulam e se modificam mediante um processo 

interpretativo desenvolvido pela pessoa ao defrontar-se com as coisas 

que vai encontrando em seu caminho - “Os significados das coisas que 

encontramos são alterados por meio de nosso entendimento em relação a 

elas”. “O uso dos significados por um indivíduo se dá pela interpretação e a 

autorreflexão”. A interpretação não consiste na mera aplicação de significados 

sociais previamente estabelecidos, mas é “um processo formativo no qual 

utilizamos os significados como instrumentos para orientar e escolher nossas 

ações”. 

 

As três premissas propostas por Blumer conformam os pilares do 

Interacionismo simbólico. No entanto, os fundamentos filosóficos dessa perspectiva 

teórica são inspirados e orientados por diversos pressupostos implícitos, incluindo: 

1- Devido à sua capacidade de utilizar símbolos, os seres humanos são 

criaturas únicas, uma vez que não costumam responder aos estímulos de 

maneira automática ou reflexa, mas agem nos termos do significado que 

atribuem a esses estímulos. As pessoas reagem às experiências, eventos, 

objetos e demais pessoas com base no significado que atribuem a elas. 

2- A interação caracteriza as pessoas como humanas. Para o Interacionismo 

simbólico, não nascemos humanos, mas, conforme nos envolvemos na 

sociedade, à medida em que interagimos com os outros, vamos nos 

transformando em humanos. 

3- As pessoas moldam seu próprio comportamento por meio da consciência e 

da autorreflexão. Por meio da comunicação e da assimilação de papéis, 

durante as interações sociais, desenvolvemos a mente e o Self, nossas 

competências mais importantes. Nos tornamos capazes de perceber a nós 

mesmos como objetos e de responder a nós mesmos, numa interação ou 

processo de pensar. O pensamento nos confere autonomia e escolha ao 

elaborar nossas ações. 

4- As pessoas atuam dentro das situações e em relação a elas, por serem 

criaturas intencionais. As pessoas desenvolvem seu comportamento com base 



42 
 

no significado atribuído à situação em que se encontram. Assim, as ações e 

intenções possuem dinamismo e emergência. 

5- As pessoas, envolvidas na interação simbólica, compõem a sociedade. A 

sociedade é entendida como sendo um processo fluido, porém estruturado. 

Indivíduo e sociedade estão em interação contínua, sendo ambos, 

“mutuamente construídos nessa interação, e através dela”. 

6- A significação, o comportamento e o Self têm, como componente essencial, 

as emoções. O Interacionismo simbólico considera que “nossos sentimentos e 

demonstrações emocionais são profundamente sociais em suas origens e 

expressões”, sendo estes moldados pelas “diretrizes sociais sobre como 

devemos nos sentir em situações particulares” – as “regras do sentimento”. A 

emoção é um aspecto fundamental do Self. 

7- A unidade fundamental da análise psicológica social deveria ser o “ato 

social”. O ato social, ou ação conjunta, refere-se ao comportamento 

direcionado pelo fazer dos outros e que de alguma maneira considera os 

outros, que emerge e depende da comunicação e da interpretação. Estas ações 

conjuntas ou atos sociais podem se dar entre indivíduos, grupos de indivíduos, 

organizações, cultos, etc. 

8- Os métodos sociológicos devem viabilizar ao investigador a compreensão 

dos significados que as pessoas atribuem às coisas. Uma vez que as pessoas, 

criaturas simbólicas, agem de acordo com o significado que atribuem às coisas 

de seu mundo, para compreender esses significados, deve-se considerá-los a 

partir do ponto de vista das pessoas ou do grupo que está sendo investigado. 

 

O tema central abordado pelo Interacionismo simbólico são os processos de 

interação social, de orientação recíproca, privilegiando o caráter simbólico da ação 

social. Assim, as relações sociais são entendidas como algo aberto e subordinado ao 

reconhecimento contínuo por parte dos membros da comunidade. Blumer (1982) 

aponta que os participantes da interação humana se veem obrigados a inibir as 

tendências dirigidas à ação. A presença e os atos do outro orientam o ato próprio, 

constituindo os acontecimentos da experiência que impulsionam o indivíduo, 

enquanto este orienta sua ação ao reconsiderar sua conduta. 
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Para compreender o mundo, Blumer afirma que se deve analisar as ações e 

interações de seus participantes. Para tanto, o pesquisador deve ter a capacidade de 

interagir ativamente com as pessoas que estão sendo pesquisadas e de ver as coisas 

do seu ponto de vista e no seu contexto natural. Portanto, adotando a abordagem 

interacionista, o pesquisador precisa estar ativamente envolvido no mundo em estudo 

e analisar suas partes fundamentais mediante as técnicas de exploração e inspeção. 

1- A exploração tem por finalidade traçar um quadro em estudo, tão preciso e 

completo quanto as condições vigentes o permitam; 

2- A inspeção é um exame detido e profundo do elemento analítico, 

considerando-o sob diferentes ângulos, formulando diversas perguntas e 

examinando novamente à luz das mesmas. 

 

Em definitiva, o emprego da abordagem interacionista em pesquisa é elucidar 

os significados que os próprios sujeitos colocam em prática para construir seu mundo 

social, buscando desvelar esses significados se colocando no ponto de vista da 

pessoa investigada, numa aproximação natural e interativa. Desta forma, 

consideramos pertinente a utilização desta abordagem no decorrer do processo 

analítico dos dados, uma vez que nosso interesse é dar voz às pessoas para que 

possam expressar amplamente sua vivência. 
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4 BASES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

 

4.1 NATUREZA E TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa que, segundo Gil 

(2010), visa explicitar um problema determinado ou construir hipóteses sobre o 

mesmo, sendo um tipo flexível de pesquisa pois leva em consideração uma ampla 

variedade de aspectos relacionados ao fenômeno estudado. 

 

4.2 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS (TFD) 

Uma vez que a Enfermagem tem como objeto de estudo o ser humano e suas 

interações; e partindo da ideia de que se deseja conhecer/compreender um fenômeno 

determinado - neste caso, a vivência da pessoa frente às doenças autoimunes do 

sistema nervoso, optou-se por utilizar como referencial metodológico a Grounded 

Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), na tradução para o português.  

Segundo Santos (2016), a TFD é uma das abordagens qualitativas mais 

utilizadas na pesquisa em enfermagem nas últimas décadas uma vez que, a partir da 

compreensão de perspectivas e experiências vivenciadas diante de uma doença ou 

condição específica de saúde, contribui para otimizar o cuidado prestado às pessoas 

e coletividades. 

Originada nos trabalhos de Glaser e Strauss, na década de 1960, e visando 

explicar a realidade social mediante a construção de teorias indutivas, que emergem 

da análise sistemática dos dados coletados, a TFD constitui-se na primeira formulação 

inovadora de método para pesquisa qualitativa (TAROZZI, 2011). 

O pesquisador constrói uma teoria, que emerge da comparação, codificação e 

extração das regularidades dos dados. A teoria emergente revela o comportamento 

das pessoas em situações específicas e constitui a explicação de uma realidade 

tornada real pelos sujeitos da pesquisa (GIL, 2010). 

O conhecimento da TFD, de acordo com Baggio (2011), é construído por 

interações sociais – por informações e pela compreensão das ações humanas. Dantas 

(2009) afirma que o método visa compreender a realidade a partir da percepção ou 

significado que as pessoas atribuem a determinado contexto ou objeto, extraindo 

aspectos significativos das experiências vivenciadas pelas pessoas que permitem 
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interligar constructos teóricos, descobrindo modelo conceitual que explique o 

fenômeno a ser investigado e possibilite ao investigador desenvolver e relacionar 

conceitos. 

Santos (2016) acrescenta que a TFD busca, ainda, evidenciar estratégias 

desenvolvidas diante de situações vivenciadas. Segundo a definição de seus 

criadores, “A Grounded Theory é um método geral de análise comparativa [...] um 

conjunto de procedimentos capazes de gerar, sistematicamente, uma teoria fundada 

nos dados” (GLASER; STRAUSS, 1967). 

 A TFD foi desenvolvida na década de 1960, nos Estados Unidos da América, 

por Barney Glaser e Anselm Strauss. Estes sociólogos possuíam conhecimentos 

advindos de suas formações na Universidade de Columbia e na Universidade de 

Chicago, respectivamente, com influências diversas como o positivismo, o 

pragmatismo e o interacionismo simbólico. 

Glaser tinha ampla formação em métodos empíricos e na teoria sociológica, 

também incorporando a psicologia social para estudar a influência do sistema social 

na conduta individual, segundo métodos quantitativos. Strauss, por outro lado, 

advinha de escola de forte tradição qualitativa, valorizando significados sociais 

subjetivos, com abordagens críticas no desenvolvimento de teorias. 

Ambos trabalharam a partir da junção dessas duas escolas de pensamento, 

desenvolvendo um estudo sobre as relações entre pacientes terminais e profissionais 

de saúde. A pesquisa foi inovadora não somente pela temática, mas pelo método 

utilizado e pela criatividade das conexões entre estes, o que desafiava o paradigma 

positivista dominante.  

No livro The Discovery of Grounded Theory, publicado em 1967, dois anos após 

a realização da pesquisa sobre a morte em hospitais, Glaser e Strauss articularam e 

apresentaram suas estratégias metodológicas e propuseram o desenvolvimento de 

teorias a partir dos dados da pesquisa, ao invés de deduzir hipóteses a partir de teorias 

existentes (TAROZZI, 2011; SANTOS, 2016). 

Baggio (2011) aponta que a TFD como linha metodológica tem suas origens no 

interacionismo simbólico, sendo por isso comum a utilização de seus princípios em 

estudos cujo método trata a TFD. Santos (2016) ressalta que a relação entre a TFD e 

o interacionismo simbólico advém da experiência de Strauss na realização de estudos 

com essa perspectiva teórica, na compreensão de condutas humanas, papéis sociais 

e processos de interação.  
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Tarozzi (2011) explica que a TFD compartilha com o interacionismo simbólico 

o entendimento de uma realidade social como produto de contínuas trocas 

intencionais, negociáveis e simbólicas entre as pessoas, conferindo uma 

característica dinâmica, de constante mutação. 

No entanto, Glaser (1967) sinaliza que tal vinculação não é obrigatória. Santos 

(2016) aponta que podem ser também utilizadas outras referências que entendam os 

sujeitos, suas relações e interações num contexto social plural e dinâmico, como por 

exemplo a teoria da complexidade. 

Com o passar do tempo, especialmente no início dos anos 1990, Glaser e 

Strauss começaram a divergir no que tange aos procedimentos metodológicos da 

TFD. Strauss, juntamente com Juliet Corbin, introduziu a ideia de que a relação 

colaborativa entre o pesquisador e os participantes do estudo gera a teoria, 

desenvolveu novos métodos de análise e incluiu o procedimento de verificação, 

mediante o modelo paradigmático.  

Glaser permaneceu conduzindo suas pesquisas no empirismo objetivo. Assim, 

os autores começaram a trilhar diferentes caminhos, propondo abordagens diferentes 

à TFD (Santos, 2016). De acordo com Tarozzi (2011), as razões desta separação só 

podem ser encontradas de forma indireta, na própria formação teórica dos autores. 

Nos últimos anos, a TFD delineia-se em três linhas ou escolas principais: a 

abordagem clássica, de Glaser; a abordagem relativista ou subjetivista, de Strauss e 

Corbin e a abordagem construtivista, de Charmaz (Quadro 02). Esta última, 

desenvolvida no início dos anos 2000, elaborada a partir das bases construtivistas 

esboçadas por Strauss e Corbin. 
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Quadro 02 - Principais diferenças entre as vertentes de TFD contemporâneas 

                     Vertente 
 
Característica 

TFD Clássica ou 
glaseriana (Glaser) 

TFD Straussiana 
(Strauss e Corbin) 

TFD Construtivista 
(Charmaz) 

Paradigma 
epistemológico 

Positivismo Pós-positivismo Construtivismo 

Problema de pesquisa 

Emergente 
 

Sem necessidade de 
revisão de literatura 

inicial 

Experiência 
 

Pragmatismo 
 

Necessidade de 
revisão de literatura 

inicial 

Sensibilização de 
conceitos 

 
Específicos de cada 

disciplina 

Pergunta de pesquisa 

Inicia-se de modo 
aberto, a partir de uma 
área de investigação. 

Afirmação pode 
identificar o problema 

ou não 

Afirmação que 
identifica claramente o 

problema a ser 
estudado 

Inicia-se pelos 
conceitos 

sensibilizantes, 
interesses disciplinares 
e pessoais. Não existe 
pergunta de pesquisa 

Desenvolvimento da 
teoria 

Os dados emergem 
mediante o processo 

de indução e da 
criatividade do 
pesquisador 

Modelo paradigmático 
de verificação 

Os dados são co-
construídos e 

reconstruídos em 
direção à teoria 

Relação entre o 
pesquisador e os 
participantes 

Independente Ativa Co-construção 

Coleta dos dados 
Observação e 

entrevista 

Observação, 
entrevista, análise de 

documentos e 
materiais audiovisuais 

Entrevista intensiva 

Codificação/Análise dos 
dados 

Codificação aberta 
 

Codificação seletiva 
 

Codificação teórica 

Codificação aberta 
 

Codificação axial 
 

Codificação seletiva 

Codificação inicial 
 

Codificação focalizada 

Avaliação da teoria 

Aplicabilidade 
 

Operacionalidade 
 

Relevância 
 

Modificabilidade 

Ajuste 
 

Compreensão 
 

Generalização teórica 
 

Controle 

Congruência e 
consistência em 

relação ao contexto 
 

Interpretação reflexiva 
do pesquisador 

Fonte: Adaptação baseada em Tarozzi (2011) e Santos (2016) 

 



49 
 

Apesar das distintas interpretações e das especificidades de cada abordagem, 

a TFD possui características fundamentais, traços metodológicos comuns a todas as 

vertentes, que a definem enquanto método e que devem estar presentes: 

1- Exploração de um processo – embora a TFD tenha como particularidade 

partir da linguagem e significados, o método busca a regularidade conceitual, 

proporcionando uma interpretação teórica sistemática e densa de um determinado 

fenômeno, fazendo emergir os processos sociais que subjazem ao mesmo (TAROZZI, 

2011). 

2- Amostragem teórica – modalidade rigorosa de resolução do problema da 

validade científica da amostragem na pesquisa qualitativa, a seleção dos participantes 

da pesquisa se dá em função do processo analítico, apresentando-se como uma 

extensão progressiva do número e das características dos participantes, conforme as 

exigências do trabalho de conceituação teórica (TAROZZI, 2011). Em outras palavras, 

a necessidade de estabelecer novos grupos amostrais pode se dar ou não, conforme 

os dados assim o exigirem. Desta forma, a pesquisa pode acontecer em mais de um 

campo de coleta de dados, bem como os instrumentos de coleta, o foco das perguntas 

ou a forma como são questionadas podem sofrer reestruturações. A coleta se dá até 

ocorrer a repetição ou ausência de dados, momento denominado “saturação teórica” 

(DANTAS, 2009). 

3- Coleta e análise de dados concomitante – este processo, também 

chamado de análise constante, permite descrever, ainda no início da fase de coleta, 

as reflexões do pesquisador (DANTAS, 2009), conduzindo assim a seleção de 

participantes ao longo de todo o decorrer da pesquisa e permitindo desenvolver níveis 

de abstração crescentes no caminho de construção da teoria (TAROZZI, 2011). 

4- Comparação constante – segundo Tarozzi (2011), esta característica é “o 

coração” da TFD e consiste no constante confronto de diferentes elementos entre si, 

em todos os níveis de análise, apresentado perguntas aos dados em busca de nexos, 

produzindo inferências, gerando conhecimentos em progressivamente elevados 

planos conceituais e favorecendo a compreensão dos fenômenos estudados. 

5- Construção de uma codificação a partir dos dados – a teoria gerada 

mediante a TFD é sempre enraizada na experiência, devendo assim ser mantido e 

preservado o enraizamento da conceituação nos dados empíricos (TAROZZI, 2011). 

A codificação vai se estratificando em níveis sucessivos e se dá de forma lenta e 

progressiva, nunca perdendo a ligação com a base empírica. 
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6- Elaboração de conceitos – a maior parte dos métodos qualitativos de 

pesquisa exige a descrição; a TFD tem como particularidade a elaboração conceitual, 

para a geração da teoria (TAROZZI, 2011). 

7- Produção de memorandos e diagramas – compõem o arcabouço 

instrumental típico do método, sendo desenvolvidos durante todo o processo de coleta 

e análise dos dados. 

 

Os memorandos são registros escritos referentes ao processo de análise, 

acompanhando todo o desenvolvimento do percurso, estimulando a produção teórica, 

ajudando a definir futuros direcionamentos, sem deixar, no entanto, traços visíveis no 

produto final (TAROZZI, 2011). Strauss e Corbin (2008) sintetizam a definição de 

memorando como sendo o registro, pelo pesquisador, de “análises, pensamentos, 

interpretações, questões e direções”. Os memorandos podem se conformar em notas 

teóricas, notas metodológicas e notas observacionais: 

a) Notas teóricas: registro de interpretações, inferências, hipóteses, novos 

conceitos, ligações entre conceitos. 

b) Notas metodológicas: refletem atos operacionais completos ou planejados; 

instruções a si próprio, lembretes, críticas a suas próprias estratégias, decisões sobre 

o delineamento do estudo, problemas encontrados na obtenção dos dados. 

c) Notas observacionais: descrições sobre eventos experimentados mediante 

observação e audição, com a menor interpretação possível. 

 

Os diagramas constituem um resumo gráfico de situações e processos 

complexos, que seriam dificilmente resumidos de forma verbal. Podem se apresentar 

na forma de esquemas, ilustrações e mapas conceituais, entre outras. Assim como os 

memorandos, também auxiliam nos progressivos níveis de abstração teórica, no 

processo de comparação constante (TAROZZI, 2011). 

O movimento de ir-e-vir com os dados, no decorrer do processo de análise, 

buscando o delineamento da teoria mediante a saturação teórica confere à TFD um 

movimento circular característico (DANTAS, 2009). (Figura 03) 
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Figura 03 – Representação esquemática do movimento circular da TFD. Embora não seja identificado 
graficamente o formato do círculo em si, a ideia de circularidade está dada pela repetição das instâncias 
do processo analítico inerente ao método. Como pano de fundo, a seta indica que este movimento 
circular conduz inexoravelmente o pesquisador para avanços epistemológicos. 

 

Tarozzi (2011) afirma que o processo é melhor representado na forma de uma 

espiral, uma vez que não regular nem uniforme, indicando “uma recorrência virtuosa”. 

Ao longo das curvas dessa espiral identificam-se algumas passagens recursivas, em 

níveis crescentes de abstração (Figura 04). 
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Figura 04 – Representação esquemática do percurso analítico espiral ascendente da TFD. 
Movimento circular recorrente da Teoria Fundamentada nos Dados, representado na forma de uma 
espiral, a partir de imagem vetorial de domínio público. As instâncias do processo analítico são 
observados nas curvas ascendetes da figura, sinalizando os níveis crescentes de abstração. 

 

Em pesquisa qualitativa, segundo Gil (2010), a TFD é o método que apresenta 

as etapas mais rigorosamente definidas, embora seus criadores difiram em 

orientações básicas. Manifestamos nosso alinhamento à vertente straussiana para 

conduzir a presente pesquisa. 

 

4.3 O PROCESSO DE CODIFICAÇÃO 

 

Assim, passamos a caracterizar o procedimento de análise dos dados, de 

acordo com a proposta de Strauss e Corbin. A análise dos dados se dá por meio da 

codificação, processo dinâmico e fluido que compreende três etapas 

interdependentes inseridas no movimento circular do método: codificação aberta, 

codificação axial e codificação seletiva (STRAUSS E CORBIN, 2008). (Figura 05) 
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Figura 05 – Representação esquemática das etapas do processo de codificação na TFD. As três etapas 
analíticas da TFD - ou processo de codificação – são representadas por uma forma piramidal, 
denotando simultaneamente a interdependência das etapas e o refinamento e crescente nível de 
abstração na análise dos dados, no processo indutivo que levará à emergência do modelo explicativo 
teórico do fenômeno estudado. 

 

Dantas (2009) sintetiza o processo analítico como o ato de conceituação dos 

dados coletados, que primeiramente constituem códigos preliminares, posteriormente 

códigos conceituais, categorias e estas, finalmente, podem convergir a fenômenos, 

representações características comuns que conduzem à teoria. Strauss e Corbin 

(2008) explicitam, ainda, as subcategorias, caracterizadas como “conceitos que 

pertencem à categoria, dando esclarecimentos e especificações adicionais”. 

A codificação aberta, segundo Strauss e Corbin (2008), é a etapa da análise 

mediante a qual “os conceitos são identificados e suas propriedades e dimensões são 

descobertas nos dados”. A representação abstrata de um fato, de uma ação ou 

interação, ou de um objeto identificado como importante pelo pesquisador, ao analisar 

os dados, constitui um conceito ou abstração. A partir da transcrição da entrevista, 

mediante a distribuição vertical do discurso ou redação linha a linha dos dados brutos, 

são identificadas “palavras ou frases que expressam a essência do discurso dos 

depoentes”, constituindo os códigos preliminares (DANTAS, 2009). 

Na codificação axial, assim denominada por se desenvolver em torno do eixo 

de uma determinada categoria, as categorias são relacionadas às subcategorias, 
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associando-as quanto às suas propriedades e dimensões (STRAUSS E CORBIN, 

2008). Os códigos preliminares provenientes da primeira etapa analítica são aqui 

reorganizados em códigos conceituais, que prosseguindo em nível de abstração cada 

vez mais elevado, darão origem às subcategorias e categorias, delineando assim 

conexões em busca de explicações sobre o fenômeno em tela. 

Uma estratégia para construção de categorias é a constante formulação de 

perguntas aos dados, no que concerne a quando, onde e porquê ocorre o fenômeno 

estudado, quem o provoca e quais as consequências. No movimento circular do 

método, é admitido que, após análise e reflexões, uma categoria possa regredir a 

código conceitual ou preliminar (DANTAS, 2009). 

Após a construção das categorias, serão estabelecidas comparações, relações 

e interconexões, de acordo com o modelo paradigmático. O modelo paradigmático, 

de acordo com seus criadores Strauss e Corbin, consiste numa ferramenta analítica 

criada para ajudar a reunir e reordenar os dados de forma sistemática, proporcionando 

ao pesquisador integrar estrutura e processo (Figura 06). 

Os componentes do paradigma são (STRAUSS E CORBIN, 2008): 

a) Fenômeno central – evento central ao qual as ações e interações estão 

relacionadas, isto é, “um padrão repetido de acontecimentos que representam o que 

as pessoas fazem ou dizem em resposta aos problemas e situações nas quais se 

encontram”; 

b) Condições causais – conjunto de fatos ou situações cuja influência 

possibilita o acontecimento do fenômeno; 

c) Contexto – oriundo da combinação das condições causais, representa o 

cruzamento dimensional destas na criação do conjunto de circunstâncias aos quais 

as pessoas respondem mediante ações e interações; 

d) Fatores intervenientes – conjunto de condições que produzem alterações 

no impacto das condições causais nos fenômenos; 

e) Estratégias de ação/interação – são atos propositados que as pessoas 

praticam no intuito de resolver um problema, moldando os fenômenos em diferentes 

graus. Aqui são também consideradas válidas as não-ações; 

f) Consequências – são o resultado das ações/interações/não-ações e podem 

ser pretendidas ou não, singulares ou múltiplas, imediatas ou cumulativas, de impacto 

restrito ou amplo, reversíveis ou não, etc., cabendo ao pesquisador capturar o máximo 

em sua análise. 



55 
 

No ano de 2015 houve o acréscimo de uma ferramenta analítica pelos autores 

do método, na qual os fenômenos do paradigma são analisados com auxílio da “matriz 

condicional/consequencial“. O desenvolvimento de tal ferramenta parte do 

entendimento interacionista de que o passado condiciona o presente, assim como o 

futuro emerge do presente em uma interação única do evento com seus 

condicionantes, o que confere ligação entre o evento e sua história (CORBIN E 

STRAUSS, 2015). 

 Assim a matriz condicional/consequencial procura, através uma reorganização 

dos  fenômenos componentes do modelo paradigmático, estabelecer conexões entre 

as condições existentes em determinada situação e as consequências resultantes das 

ações-interações. Tal disposição coloca a ação-interação como elemento central, 

destacando que a mesma se dá em via de mão dupla, numa intersubjetividade que 

perpassa todos os níveis de abrangência da realidade – do indivíduo (micro), 

passando por família, núcleo social, comunidade, região, país, políticas públicas, e 

assim sucessivamente até o macro. 

Como pano de fundo da ação-interação estão por um lado as condições – que 

suscitam, condicionam e influenciam – e por outro lado as consequências resultantes. 

Desta feita, utilizando a matriz condicional/consequencial os fenômenos que 

compõem o modelo paradigmático passam a ser analisados sob uma reorganização 

que os congrega em três grandes categorias: 

a) Condições – compreendendo as condições causais, as condições 

contextuais (contexto) e as condições interventoras (fatores intervenientes) nos 

distintos níveis de abrangência – do micro ao macro; 

b) Ações-interações – compreendem as estratégias de ação-interação, que 

permeiam todos os níveis contextuais das condições; 

c) Consequências – também analisadas nos distintos níveis contextuais de 

abrangência. 

 

As representações esquemáticas do modelo paradigmático e da matriz 

condicional/consequencial podem ser vistas nas Figuras 06 e 07, respectivamente. 



56 
 

 

Figura 06 – Representação esquemática do Modelo Paradigmático de Strauss e Corbin (2008). O 
modelo paradigmático, de acordo com seus criadores Strauss e Corbin (2008), consiste numa 
ferramenta analítica criada para ajudar a reunir e reordenar os dados de forma sistemática, 
proporcionando ao pesquisador integrar estrutura e processo. Após a construção das categorias, o 
modelo paradigmático guia as comparações, relações e interconexões para a identificação dos 
fenômenos. 
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Figura 07 – Representação esquemática da Matriz Condicional/Consequencial de Corbin e Strauss 
(2015). Na nova concepção do modelo pradigmático, CORBIN e STRAUSS (2015) outorgam 
protagonismo à ação-interação, que se desenvolve a partir das condições, gerando consequências. As 
distintas camadas que configuram o círculo representam os istintos níveis de abrangência das ações-
interações, das condições e das consequências – do micro ao macro. As setas representam o 
movimento intersubjetivo em si mesmo. O fenômeno central é o círculo maior, que se configura e 
emerge mediante todo o conteúdo explicitado acima. 

 

Após a integração final das principais categorias, formando um esquema 

teórico maior, os resultados de pesquisa começam a se configurar como uma teoria. 

Assim, a codificação seletiva consiste no processo de integração e refinamento da 

teoria (STRAUSS E CORBIN, 2008). Esta terceira etapa analítica desvela uma 

categoria central, correspondente ao fenômeno central, que permeia todas as demais 

e que consistirá na teoria do estudo em questão. Neste momento, é explicitada a 

experiência e vivência das pessoas entrevistadas, na construção da teoria substantiva 

(DANTAS, 2009). 

Strauss e Corbin (2008) enunciam os critérios para a escolha de uma categoria 

central: 
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a) Todas as demais categorias importantes podem ser relacionadas a ela, daí 

a denominação de categoria central; 

b) Deve aparecer frequentemente nos dados; 

c) A explicação resultante da relação das categorias é lógica e consistente, sem 

necessidade de forçar os dados; 

d) A nomenclatura utilizada para nomear a categoria central deve ser abstrata 

o suficiente para levar ao desenvolvimento de uma teoria mais geral, mediante a 

utilização para realização de pesquisa em outras áreas substanciais; 

e) A teoria ganha mais poder explanatório e profundidade conforme o conceito 

é integrado com outros conceitos durante o refinamento analítico; 

f) O conceito consegue explicar não apenas o ponto principal dos dados, mas 

também variações de casos alternativos ou até contraditórios, nos termos da ideia 

central. 

 

Finalmente, Strauss e Corbin (2008) apontam a importância da validação do 

esquema teórico construído. Por validação, os autores não se referem ao sentido de 

teste quantitativo da teoria, mas à determinação de como a interpretação abstrata final 

dos dados brutos (teoria) se ajusta a esses dados brutos, bem como à determinação 

de possível omissão de algum componente importante do esquema teórico proposto.  

Para realizar a validação, os autores sugerem a análise comparativa de alto 

nível mediante a comparação do esquema teórico com os dados brutos; ou a 

apresentação da teoria aos participantes da pesquisa, solicitando que comentem 

como ela parece se ajustar a seus casos. Por se tratar de uma redução dos dados, 

possivelmente a teoria não se ajuste a todos os aspectos dos casos. No entanto, a 

teoria deve ser reconhecida pelos participantes e os conceitos mais amplos devem se 

aplicar. 

Na presente pesquisa, a teoria foi validada pela análise comparativa de alto 

nível mediante a comparação do esquema teórico com os dados brutos. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO E DESAFIOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

DOS DADOS 

 

5.1 PRECEITOS ÉTICOS 

 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, os aspectos éticos do 

estudo obedeceram as disposições da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), tendo sido os participantes respeitados em sua autonomia e dignidade, 

assim como observaram-se os princípios da bioética propostos: não maleficência 

(obrigação de nunca causar dano deliberadamente a outra pessoa), beneficência 

(obrigação de promover o bem-estar dos outros, para maximizar os benefícios e 

minimizar os danos), justiça e equidade (obrigação de ser imparcial na distribuição 

dos riscos e benefícios e na distribuição de bem-estar social, como o atendimento de 

saúde ou cuidados de Enfermagem) (CNS, 2013). 

Foram explicitados os riscos potenciais da pesquisa, atrelados ao risco de 

desconforto emocional ou psicológico ao falar sobre a afecção com a qual a pessoa 

convive, bem como possível constrangimento ao abordar alguns aspectos 

relacionados à vivência da doença. Comprometi-me a zelar pela integridade e o bem-

estar dos participantes da pesquisa mediante a realização da entrevista em locais da 

maior conveniência aos entrevistados, preservando a privacidade dos mesmos; 

mantendo e garantindo o anonimato do participante; tendo o participante liberdade de 

interromper a entrevista a qualquer tempo, se assim o desejasse, retomando em 

momento de sua conveniência ou não, se assim considerasse melhor; ficando à 

vontade também de dar as informações que se sentisse confortável em falar. Foram 

ademais enfatizados os benefícios relacionados à participação nesta pesquisa 

justificando que, mediante a análise dos dados, poderão ser desenvolvidas ações de 

apoio às pessoas com doença autoimune do sistema nervoso, que atendam às 

demandas identificadas nas falas dos participantes. 

Os participantes da pesquisa o fizeram de maneira voluntária, mediante Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, recebendo orientações não somente 

sobre a proposta da pesquisa, como também sobre a liberdade de cessar seu 

envolvimento no trabalho a qualquer tempo e sem exigência de justificativas. Os 

dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados 
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em eventos e/ou revistas científicas. As respostas foram tratadas de forma anônima 

e confidencial, através de códigos e em nenhum momento foi ou será divulgada a 

identidade do participante, em qualquer fase do estudo. O material coletado será 

guardado em arquivo, físico ou digital, sob guarda e responsabilidade da 

pesquisadora, por um período de cinco (05) anos após o término da pesquisa. 

 

5.2 REALIZANDO AS ENTREVISTAS 

 

A pesquisa utilizou a entrevista em profundidade como técnica de coleta de 

dados. Optou-se pela entrevista por tratar-se de um encontro face a face entre duas 

pessoas, o pesquisador e o participante, estabelecendo conversação e possibilitando 

a obtenção de informações verbalmente (MARCONI, 2011). 

Como instrumentos de coleta dos dados, foram utilizados um roteiro de 

entrevista semiestruturado e formulários para caracterização de: perfil sócio 

demográfico, nível de dependência, estilo de vida e doenças crônicas. O roteiro de 

entrevista contém perguntas abertas, não limitadas ou livres que, segundo MARCONI 

(2011), permitem investigações profundas, uma vez que possibilitam ao participante 

a emissão de opiniões mediante linguagem própria, respondendo livremente. 

No que tange os formulários, foi utilizada uma adaptação dos questionários 

desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por ocasião 

da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em convênio com o Ministério da Saúde / 

Fundação Oswaldo Cruz, no ano de 2013, que teve por objetivos a produção de dados 

sobre a situação de saúde e os estilos de vida da população brasileira e a obtenção 

de informações sobre a atenção à saúde, no que se refere ao acesso e uso dos 

serviços de saúde, à continuidade dos cuidados e ao financiamento da assistência de 

saúde. 

Os questionários desenvolvidos pelo IBGE perfizeram 20 módulos, nomeados 

com as letras A a X e abordando detalhadamente todos os aspectos de interesse para 

a Pesquisa Nacional de Saúde: os onze primeiros módulos contêm perguntas 

direcionadas a todos os moradores do domicilio, sendo abordados temas como 

características domiciliares, características dos moradores, educação, trabalho e 

rendimento, pessoas com deficiência, cobertura de plano de saúde, acesso ao serviço 
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de saúde, saúde dos indivíduos com 60 anos ou mais de idade e um módulo 

direcionado ao responsável por crianças de até dois anos de idade (Quadro 03). 

 

Quadro 03 – Síntese dos conteúdos dos questionários originais da Pesquisa Nacional 

de Saúde (PNS) 

MÓDULO CONTEÚDO ABORDADO NAS QUESTÕES 

A Informações do domicílio 

B Visitas domiciliares de equipe de saúde da família e agentes de endemia 

C Características gerais dos moradores 

D Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais 

E Trabalho dos moradores do domicílio de 14 anos ou mais 

F Rendimento familiar 

G Pessoas com deficiência 

I Cobertura de plano de saúde 

J Utilização de serviços de saúde 

K 
Saúde dos indivíduos com 60 anos ou mais e cobertura de mamografia entre mulheres 
de 50 anos ou mais 

L Crianças com menos de 2 anos 

M Outras características de trabalho e apoio social 

N Percepção do estado de saúde 

O Acidentes e violências 

P Estilo de vida 

Q Doenças crônicas 

R Saúde da mulher 

S Atendimento pré-natal 

U Saúde bucal 

X Atendimento médico 

Fonte: IBGE/MS/FIOCRUZ, 2013 

 

Os nove módulos seguintes contêm questões a serem aplicadas 

exclusivamente aos moradores de 18 anos ou mais de idade e o conteúdo abrange 

perguntas sobre rede de apoio social, percepção do estado de saúde, estilos de vida, 
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acidentes e violências, doenças crônicas, saúde da mulher, atendimento pré-natal, 

saúde bucal e atendimento médico. Os resultados da pesquisa foram posteriormente 

compilados em quatro grandes áreas temáticas, cada uma publicada em um volume: 

1) Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas; 2) Acesso e 

utilização dos serviços de saúde, acidentes e violência; 3) Ciclos de vida e 4) 

Indicadores de saúde e mercado de trabalho. 

A pesquisa obteve aprovação prévia da Secretaria Municipal de Saúde de 

Macaé - RJ mediante carta de anuência. A coleta de dados somente teve início após 

aprovação do projeto de pesquisa, que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem Anna Nery/HESFA, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 

mediante a Plataforma Brasil, obtendo aprovação mediante o parecer 

consubstanciado 2.031.903. As entrevistas foram realizadas num período de sete 

meses, compreendendo de maio a dezembro de 2017. 

Foram inicialmente contactadas unidades de saúde no intuito de identificar 

usuários que satisfizessem os critérios de inclusão. O contato se deu mediante diálogo 

com os enfermeiros responsáveis pelas unidades, por indicação da Coordenação de 

Enfermagem da Atenção Básica de Macaé. Uma vez identificadas as unidades de 

saúde que possuem em seu cadastro usuários com doença autoimune do sistema 

nervoso, foi solicitado à equipe profissional o agendamento de um encontro individual 

introdutório com cada usuário que satisfazia os critérios de inclusão, no qual foi 

apresentado o projeto de pesquisa e feito o convite à participação. Tais encontros 

introdutórios tiveram lugar nas unidades de saúde. 

Uma vez aceito o convite, foi agendada a entrevista em data, horário e local da 

melhor conveniência de cada participante da pesquisa. Digno de nota é que a maior 

parte dos encontros teve lugar no domicílio do entrevistado, sendo apenas uma 

realizada na unidade de saúde, em sala privativa por opção do participante. Abrir as 

portas da intimidade da própria residência traduziu o interesse e disposição para falar 

sobre a experiência singular da vivência da doença autoimune do sistema nervoso. 

Antes de dar início à entrevista, foi apresentado detalhadamente o TCLE para 

assinatura e solicitada autorização para gravação do áudio produzido em dois 

dispositivos de captura simultâneos – um principal e um backup. A dinâmica das 

entrevistas, uma vez assinado o TCLE e concedida a autorização para gravação, 

compreendeu a formulação das perguntas constantes no roteiro semi-estruturado e a 

seguir, aplicação das perguntas dos formulários. 
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Digno de nota é que, mesmo tendo a liberdade de interromper a entrevista a 

qualquer tempo, se assim o desejasse, retomando em momento de sua conveniência 

ou não, a totalidade dos participantes optou por falar até a conclusão do encontro. Foi 

perceptível a intensidade dos discursos na qual as palavras transpiravam sentimentos 

vivos. Em diversos encontros, houve situações de emoção e choro – onde foi 

enfatizada a possibilidade de interromper a entrevista – sendo, no entanto, a vontade 

do entrevistado dar continuidade à sua fala. Tais momentos constituíram grande 

desafio metodológico para a pesquisadora, uma vez que no momento da escuta 

procuramos ver os relatos pelos olhos do outro na tentativa de aproximação do eu. 

Nesse sentido, a emoção do outro encontrou ressonância na própria pesquisadora, 

que precisou realizar difícil exercício de manutenção da postura investigativa. 

Ao término de cada uma das entrevistas, foi realizada a transcrição dos 

arquivos de áudio, sendo os achados tratados e apresentados de maneiras distintas. 

No que tange os dados brutos derivados da entrevista semiestruturada, foi dado início 

ao processo de codificação, de acordo com a metodologia TFD anteriormente 

explicitada e são apresentados no Capítulo V – “Análise dos dados”. 

As principais informações coletadas mediante os formulários de caracterização 

foram tabulados e são apresentados no presente capítulo, item 4.3 – “Caracterizando 

a amostra”. Cabe ressaltar que foi realizado copy desk nos trechos extraídos das 

entrevistas para ilustrar os capítulos a seguir, apenas para retirada repetições da 

linguagem coloquial, sem prejuízo ao conteúdo e sentido dos mesmos. 

 

5.3 CARACTERIZANDO A AMOSTRA 

 

Foram elegíveis para participar da pesquisa as pessoas que satisfizeram os 

seguintes critérios: ter idade igual ou superior a dezoito anos; ter sido diagnosticado 

com doença autoimune do sistema nervoso, a saber: esclerose múltipla ou miastenia 

gravis, não fazendo distinção há quanto tempo a pessoa tenha sido diagnosticada. 

Dependência integral de cuidados e/ou incapacidade de comunicação verbal foram 

critérios de exclusão. 

Quanto ao número de participantes da pesquisa, foi utilizada a amostragem 

teórica, própria da TFD, até alcançar a saturação teórica. A amostragem teórica, 

segundo STRAUSS E CORBIN (2008), como descrito anteriormente, pressupõe que 
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a definição do tamanho da amostra se desenvolve durante o processo, não sendo 

predeterminada antes de iniciar a pesquisa.  

Este tipo de amostragem se baseia nos conceitos que parecem ser relevantes 

para a teoria evolutiva, que vão surgindo da análise dos dados e podem vir a apontar 

necessidade de entrevistar novos grupos amostrais, ou não. A amostragem teórica 

permite não somente identificar a necessidade de entrevistar mais participantes, como 

também realizar ajustes e reformulações nas questões a serem perguntadas durante 

a entrevista, não havendo a obrigatoriedade de realizar teste piloto, sendo diretamente 

dado início à primeira entrevista. 

O grupo amostral foi composto por doze pessoas – todas do sexo feminino - 

que satisfizeram os critérios de inclusão, dentre a população atendida na rede de 

Atenção Básica – Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família - do 

município de Macaé – RJ. Os dados coletados mediante aplicação dos formulários 

explicitados anteriormente possibilitaram caracterizar o perfil dos participantes da 

pesquisa, sendo os principais aspectos apresentados a seguir: 

 

 

Gráfico 01 – Caracterização dos participantes da pesquisa segundo o sexo (MACAÉ – RJ, 2017). 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Os doze participantes da pesquisa (100%) pertencem ao sexo feminino, 

confirmando os achados referentes à incidência da doença autoimune do sistema 

nervoso, trazidos por diversos autores, que afirmam que este tipo de agravo acomete 

as mulheres em uma proporção de 2:1 em relação aos homens (THOMPSON, 2011; 

SOUZA, 2010; SPIRO, 2011; VASCONCELOS, 2013; HINKLE, 2016).  

 

 

Gráfico 02 – Caracterização dos participantes da pesquisa segundo a idade (Macaé – RJ, 2017). Fonte: 
Dados coletados na pesquisa 

 

Com relação à faixa etária das participantes, observou-se que se distribuem da 

seguinte forma: 01 (8%) na faixa de 18 a 22 anos, 01 (8%) na faixa de 23 a 27 anos, 

nenhuma no intervalo de 28 a 37 anos, 03 (25%) na faixa de 38 a 42 anos, 05 (42%) 

na faixa de 48 a 52 anos e 01 (8%) na faixa de 53 a 57 anos. Ao observar a distribuição 

por faixa etária, verificamos que a maior parte das entrevistadas (67%) possui idade 

entre 38 e 52 anos. O fato de não haver participantes idosos (acima de 60 anos de 

idade) vem ao encontro dos trabalhos que situam a confirmação do diagnóstico entre 

os 20 e os 40 anos de idade, com estimativa máxima de sobrevida de 25 anos 

(THOMPSON, 2011; SPIRO, 2011; VASCONCELOS, 2013). 
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Gráfico 03 – Caracterização dos participantes da pesquisa segundo o estado civil (Macaé – RJ, 2017). 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

No que se refere ao estado civil, 04 participantes (33%) são solteiras, 07 (59%) 

são casadas e 01 (8%) é viúva. Estudos apontam que a imprevisibilidade do curso da 

doença autoimune do sistema nervoso bem como a incerteza do prognóstico 

acarretam sofrimento e o surgimento de medo, estresse, ansiedade, depressão e 

baixa auto estima. Nesse contexto, a presença do cônjuge como companheiro e 

provedor de suporte é fator que influencia positivamente no enfrentamento do agravo 

(SANTOS, 2010). 
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Gráfico 04 – Caracterização dos participantes da pesquisa segundo o tipo de doença autoimune do 
sistema nervoso (Macaé – RJ, 2017). Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Quanto à caracterização do tipo de doença autoimune do sistema nervoso, 11 

participantes (92%) enfrentam a esclerose múltipla, enquanto apenas 01 (8%) convive 

com a miastenia gravis. Apesar de apresentar incidência similar à esclerose múltipla 

no intervalo etário mais expressivo do presente estudo, a miastenia gravis é doença 

mais rara do que a primeira, acomentendo de 5 a 10 pessoas por cada 100.000 

habitantes, contra 16 a 30 pessoas por cada 100.000 habitantes daquela (DIAS-

TOSTA, 2013; SPIRO, 2011; HINKLE, 2016).  
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Gráfico 05 – Caracterização dos participantes da pesquisa segundo o tempo de vivência com o agravo 
(Macaé – RJ, 2017). Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Com relação ao tempo de vivência com o agravo – ou tempo decorrido desde 

a confirmação do diagnóstico até o momento da entrevista – observa-se que 01 

participante (8%) foi diagnosticada há menos de um ano, 04 participantes (34%) entre 

01 e 05 anos, 04 participantes (34%) entre 06 e 10 anos e 03 participantes (33%) entre 

11 e 15 anos. Não foi entrevistada nenhuma pessoa com mais de 15 anos de 

diagnóstico de doença autoimune do sistema nervoso. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1 INTERAGINDO COM A REAL POSSIBILIDADE DE FINITUDE DA VIDA: 

CONVIVENDO COM O CAOS 

 

As condições causais do fenômeno abrangem as situações vivenciadas antes 

e no momento do diagnóstico definitivo de doença autoimune do sistema nervoso. As 

pessoas relatam como eram as suas vidas antes do diagnóstico de doença autoimune 

do sistema nervoso e, embora estando cada uma em diferentes momentos da vida – 

umas bem jovens, ainda a decidir que profissão seguir; outras em diversos momentos 

da vida marital, com ou sem filhos; umas recém-formadas, no início da vida 

profissional; outras já profissionais experientes – apresentam em comum os sonhos, 

os planos para o futuro, expressando seus desejos de conquistas e realizações no 

porvir. 

O relato da vida anterior ao diagnóstico traz, ademais, a percepção do estado 

de saúde prévio à doença autoimune do sistema nervoso, no qual nota-se que existem 

dois tipos de percepções: as pessoas que consideram ter tido uma saúde 

comprometida e aquelas que se percebem saudáveis desde sempre. No que tange 

os relatos de percepção de comprometimento prévio, os dados apontam que a saúde 

se vê fragilizada por diversas questões como doenças, tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos, dentre outras. 

Em determinado momento, ainda em um período anterior ao diagnóstico de 

doença autoimune do sistema nervoso, há o surgimento de sinais e sintomas das mais 

diversas naturezas: visuais, sensoriais, motores, gástricos, dolorosos, entre outros. 

No entanto, os dados sinalizam que não foi atribuído, inicialmente, caráter de 

gravidade aos sinais e sintomas apresentados, sendo relatada inclusive a crença de 

um caráter passageiro a respeito dos mesmos. Com o passar do tempo - um período 

mais curto para algumas pessoas e mais longo para outras – depreende-se das falas 

que houve a persistência dos sinais e sintomas, até mesmo o agravamento dos 

mesmos, fato que gerou preocupação e suscitou a busca por ajuda profissional para 

elucidar a causa. 

Ao procurar ajuda profissional especializada, de acordo com o caráter dos 

sinais e sintomas apresentados, as pessoas relatam o início de uma trajetória de 

consultas, exames, tratamentos, procedimentos e até mesmo internações 
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hospitalares em busca de um diagnóstico conclusivo. São descritas as próprias 

hipóteses internas das pessoas, na tentativa de explicar ou responder à persistência 

e/ou piora dos sinais e sintomas iniciais. São também explicitados os diagnósticos 

temporários a que chegaram os especialistas procurados. Em muitos casos os 

exames tiveram resultados normais e levaram a vários encaminhamentos entre os 

profissionais, tornando a jornada mais assemelhada a uma peregrinação na busca do 

diagnóstico definitivo. 

Em muitos relatos destaca-se a menção de longa e conturbada duração da 

busca pelo diagnóstico, apresentando dramática piora dos sinais e sintomas. O 

insucesso na obtenção de esclarecimento para o quadro apresentado levou, em 

alguns casos, a procurar atendimento em outros municípios. Em outros casos, diante 

da situação extrema de piora, os profissionais acabaram lançando mão de outros tipos 

de exames na tentativa de elucidar o diagnóstico. 

Finalmente, é descrito o momento da revelação do diagnóstico definitivo de 

doença autoimune do sistema nervoso, incluindo a fala do profissional e relatos das 

circunstâncias da interlocução. Nota-se que a situação é tão marcante para as 

pessoas, que é possível explicitar ricamente o momento em suas falas. Grande parte 

dos relatos evidencia falta de conhecimento prévio sobre a doença que acabara de 

ser diagnosticada, sendo dito por algumas pessoas que jamais haviam sequer ouvido 

falar nas mesmas. No entanto, alguns relatos evidenciam um contato prévio com 

pessoas que já convivem com a doença e esse conhecimento de alguns detalhes 

sobre a mesma não abranda o impacto relatado ao ouvir o diagnóstico definitivo. 

As falas dos participantes da pesquisa mostram que o momento que se segue 

à ciência do diagnóstico definitivo traz fortes sentimentos de medo, nervosismo e 

ansiedade entre outros, especialmente medo da morte e das possíveis implicações 

da doença na vida diária. Neste momento, há primeiramente um relato de choque, 

impedimento, limitação e logo a seguir, são explicitados pensamentos de curiosidade, 

questionamentos e incredulidade. Evidencia-se a incerteza pela possibilidade de 

comprometimento do futuro. 

As condições causais do fenômeno se configuram a partir de quatro categorias: 

TENDO UMA VIDA ANTES DO DIAGNÓSTICO, APRESENTANDO OS PRIMEIROS 

SINAIS E SINTOMAS AINDA SEM DIAGNÓSTICO, BUSCANDO ELUCIDAR O 

DIAGNÓSTICO e RECEBENDO O DIAGNÓSTICO (Diagrama Representativo 

Simbólico 01). 
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Diagrama Representativo Simbólico 01 - INTERAGINDO COM A REAL 

POSSIBILIDADE DE FINITUDE DA VIDA: CONVIVENDO COM O CAOS 

 
 

 

RECEBENDO O DIAGNÓSTICO 
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antes do 

diagnóstico 

Conhecendo 
as primeiras 
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diagnósticas 

Surgindo os 
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sintomas 

Significando as 
causas dos sinais 
e dos sintomas a 
partir de vivências 

Procurando 
ajuda 

profissional 
para identificar 
as causas dos 
sinais e dos 

sintomas 

Especificand
o o estado 
de saúde 

Vivenciando a 
evolução dos 

sintomas 

Caracterizando a 
vida no âmbito 

geral 

Recebendo 
respostas 

inconclusivas 

Buscando 
elucidar o 
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Apresentando 
os primeiros 

sinais e 
sintomas sem 
diagnóstico 

ENTRANDO EM CONTANTO 
COM O DIAGNÓSTICO E 

SUAS POSSÍVEIS 
REPERCUSSÕES 

TENTANDO SE SITUAR 
PERANTE O 

DIAGNÓSTICO 

DESCREVENDO 
PRIMEIRA REAÇÃO AO 

DIAGNÓSTICO 

CONCLUINDO A 
SOFRIDA JORNADA DE 

BUSCA AO 
DIAGNÓSTICO 

As condições causais demonstram uma situação caótica e confusa, que aos poucos vai tomando 
forma, ainda que com perspectiva nebulosa (imagens apreendidas em domínio público, todavia 
montagem da autora à luz do sentido simbólico). 
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A categoria TENDO UMA VIDA ANTES DO DIAGNÓSTICO está composta por 

duas subcategorias: CARACTERIZANDO A VIDA NO ÂMBITO GERAL e 

ESPECIFICANDO O ESTADO DE SAÚDE, como pode ser visto no Quadro 04: 

  

Quadro 04 – Categoria: TENDO UMA VIDA ANTES DO DIAGNÓSTICO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

CARACTERIZANDO A VIDA NO 

ÂMBITO GERAL 

 TENDO UMA VIDA ANTES DO 

DIAGNÓSTICO  

ESPECIFICANDO O ESTADO DE 

SAÚDE 

 

 

 

Em CARACTERIZANDO A VIDA NO ÂMBITO GERAL, os dados apontam 

para como era a vida antes de receber o diagnóstico de doença autoimune do sistema 

nervoso. Surgem referências a liberdade, a independência e as possibilidades 

ilimitadas de realizações descrevendo uma vida pessoal, familiar e social ativa. 

Embora estando claramente em momentos distintos da vida, nota-se que também são 

descritas situações de expectativas sobre um futuro em que não havia indícios de 

limitação, nas quais aparece o planejamento do porvir, incluindo: viagens, estudos e 

trabalho. 

“Antes da esclerose eu tinha uma vida normal... uma vida graças a 
Deus muito bem. Sou muito bem casada, uma vida muito abençoada, 
graças a Deus. Minha profissão era manicure”. E02 
 
“Tinha alguns hobbies, como tocar alguns instrumentos... Tinha 
também a minha vida social, que inclui igreja, família principalmente, 
reuniões, em fim. Estava num momento de construção”. E08 
 
“Antes eu sentia que eu podia fazer tudo, [...] eu sou mais independente 
para fazer as coisas...” E07 
“Antes a minha vida era bastante ativa. Eu pulava muro, andava de 
bicicleta, fazia esportes... tinha coragem de fazer, de me expor, de 
estar em multidão. Eu tinha tudo planejado, ir para a faculdade, fazer 
viagens... Eu queria ser bióloga marinha”. E04 

 
“Estava num momento de construção da vida. No início da profissão e 
construção também de planos futuros, com sonhos também a longo 
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prazo, de viajar, de fazer alguns cursos e também outros cursos fora 
do país. Resumindo, era o início de uma jornada de aventura em 
direção ao futuro, no seu potencial de ir para a frente sem barreira 
alguma”. E08 

 

 

Em ESPECIFICANDO O ESTADO DE SAÚDE, os dados revelam a percepção 

do estado de saúde previamente ao diagnóstico de doença autoimune do sistema 

nervoso. São trazidos também relatos de problemas de saúde e de procedimentos 

prévios. Nesta subcategoria surgiram duas formas de percepção paradoxais: as falas 

que apontam uma história pregressa de problemas e dificuldades no que tange a 

saúde e algumas descrições de histórico saudável, como pode-se ler nos seguintes 

trechos: 

“Eu tenho quarenta e sete anos, mas aos vinte e três eu descobri que 
eu era hipertensa”. E05 

 
“Eu sempre considerei a minha saúde muito frágil. Isso exigiu de mim 
um esforço muito grande: cirurgia de coluna, uma série de coisas. 
Sempre buscando tratamento. Isso desde criança. Sempre tive uma 
questão de muita fragilidade, sempre empreendendo um esforço muito 
grande para fazer tudo o que eu sempre fiz”. E01 

 
“Eu sempre tive uma saúde espetacular. Nunca tive doenças crônicas, 
nada que representasse um empecilho para qualquer coisa”. E08 

 
“Antes da esclerose eu tinha uma vida saudável, muito saudável. 
Nunca fui uma pessoa doente. Não... nunca tive nada, era totalmente 
saudável”. E02 

 

 

A categoria APRESENTANDO OS PRIMEIROS SINAIS E SINTOMAS AINDA 

SEM DIAGNÓSTICO é composta por duas subcategorias: SURGINDO OS 

PRIMEIROS SINAIS E SINTOMAS e VIVENCIANDO A EVOLUÇÃO DOS 

SINTOMAS, conforme apresentado no Quadro 05. As subcategorias serão 

apresentadas a seguir. 
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Quadro 05 – Categoria: APRESENTANDO OS PRIMEIROS SINAIS E SINTOMAS 

AINDA SEM DIAGNÓSTICO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

SURGINDO OS PRIMEIROS SINAIS E 

SINTOMAS 

 
APRESENTANDO OS PRIMEIROS 

SINAIS E SINTOMAS AINDA SEM 

DIAGNÓSTICO 
 

VIVENCIANDO A EVOLUÇÃO DOS 

SINAIS E SINTOMAS 

 

 

 

Em SURGINDO OS PRIMEIROS SINAIS E SINTOMAS, os dados mostram o 

aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Há algumas referências temporais, 

sendo principalmente apontada a vida adulta como época de início dos sinais e 

sintomas havendo, no entanto, um relato de aparecimento na adolescência. Cabe 

ressaltar que as pessoas conseguem relatar de forma exata ou aproximada a 

marcação temporal. Isto significa que há, de fato, um evento singular de vivência. 

Nesta subcategoria são descritos os sintomas e nota-se que os mesmos 

abrangem principalmente alterações visuais, mas, também, compreendem alterações 

respiratórias, gástricas, motoras, sensitivas, neurológicas, dor e fadiga, dentre outras. 

Fica evidente a ampla variedade de sintomas apresentados; em alguns casos não 

sendo atribuída muita relevância ou gravidade pelos participantes do estudo, que 

entenderam como sendo situações únicas e passageiras. 

 

“E nessa correria surgiu um sintoma diferente: eu comecei a enxergar 
uma mancha branca no meu olho direito, que eu pensei que fosse algo 
passageiro, como sintomas de enxaqueca, por exemplo, que passa. 
Mas eu estranhei num primeiro momento e esperei como qualquer 
outra coisa passar”. E08 

 
“Ela [a doença] começou aos meus trinta e oito anos... com sintomas 
diferentes. [...] A princípio, começou com... eu não conseguia pegar 
alguma coisa acima do armário. Minhas mãos não conseguiam... não 
tinham forças para levantar. Eu não tinha forças para levantar os 
braços”. E06 
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“Eu estava trabalhando, quando comecei a ter soluços. Eu comecei 
com soluço que parecia um soluço normal”. E02 

 
“Eu sentia algumas coisas diferentes. [...] Eu comecei a me sentir muito 
cansada... eu acordava com dor de cabeça”. E03 

  
 

Na subcategoria VIVENCIANDO A EVOLUÇÃO DOS SINTOMAS, 

observamos relatos de persistência e/ou piora dos sinais e sintomas iniciais. No 

entanto, alguns participantes relataram uma remissão do quadro, com 

recrudescimento posterior. Importante considerar que o início, para alguns casos, 

passa pela minimização dos sinais e sintomas. Contudo, com a evolução percebe-se 

a natureza preocupante e em alguns casos, especialmente dramática: 

 

“Mas no dia seguinte, essa mancha que era pequena se expandiu. E 
ela me impedia de enxergar. Eu não conseguia enxergar com o meu 
olho direito. Uma pessoa, a um metro de distância de mim, eu não 
enxergava o rosto dela. Muito menos conseguia ler. Não conseguia ver 
nada. Porque essa mancha era central, no meu olho direito, e a visão 
periférica apenas turva. Então eu não conseguia fazer nada com esse 
olho direito”. E08 
 
“E a dor de cabeça continuava. [...] aí eu não conseguia mais fazer 
algumas coisas dentro de casa, porque foi me dando, sei lá... [...] aí eu 
fui perdendo o equilíbrio dentro de casa, tanto que um dia eu caí da 
escada...” E07 
 
“Passado algum tempo, alguns dias passaram esses sintomas, eu 
continuava uma vida normal. Ao dirigir, uma vez, na estrada, a minha 
perna direita não correspondeu ao comando... [...] a minha perna 
esquerda não obedeceu aos comandos da embreagem e eu tive que 
jogar a minha perna direita para a embreagem, botar o carro em ponto 
morto e jogar para o acostamento”. E06 

 
“Só que aquilo começou a não parar. Eu fiquei com soluço durante uma 
tarde, daí foi à noite... no outro dia já comecei vomitando. Eu tive 
soluços e vômitos durante vinte e seis dias ininterruptos, dia e noite. 
Daí a minha vida começou a mudar”. E02 

 

A categoria BUSCANDO ELUCIDAR O DIAGNÓSTICO está composta por 

quatro subcategorias, a saber: SIGNIFICANDO AS CAUSAS DOS SINAIS E 

SINTOMAS A PARTIR DE VIVÊNCIAS, PROCURANDO AJUDA PROFISSIONAL 

PARA IDENTIFICAR AS CAUSAS DOS SINAIS E SINTOMAS, RECEBENDO 

RESPOSTAS INCONCLUSIVAS e CONHECENDO AS PRIMEIRAS HIPÓTESES 

DIAGNÓSTICAS, como apresentado no Quadro 06. Os dados apontam que a 

persistência/piora dos sinais e sintomas iniciais e suas repercussões na vida diária 

suscitou a procura por explicações sobre a causa e a permanência dos mesmos. 
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Quadro 06 – Categoria: BUSCANDO ELUCIDAR O DIAGNÓSTICO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

SIGNIFICANDO AS CAUSAS DOS SINAIS 

E SINTOMAS A PARTIR DE VIVÊNCIAS 

BUSCANDO ELUCIDAR O 

DIAGNÓSTICO 

PROCURANDO AJUDA PROFISSIONAL 

PARA IDENTIFICAR AS CAUSAS DOS 

SINAIS E SINTOMAS 

RECEBENDO RESPOSTAS 

INCONCLUSIVAS 

CONHECENDO AS PRIMEIRAS 

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS 

 

 

Em SIGNIFICANDO AS CAUSAS DOS SINAIS E SINTOMAS A PARTIR DE 

VIVÊNCIAS, evidencia-se uma perplexidade da pessoa diante da persistência e/ou 

piora dos sintomas inicias, incluindo o questionamento acerca da causa dos mesmos 

e o levantamento interno de hipóteses para as causas das alterações, como pode ser 

percebido nos seguintes trechos: 

 

“E aí eu achava que o cansaço era baixa imunidade, era porque eu 
estava trabalhando demais em casa, cuidar das crianças, né, que isso 
cansa muito. E aí eu achei que fosse por isso...” E03 

 
“Aí eu associei imediatamente a um tumor de cérebro. Aliás, de cérebro 
não, de coluna, [...] aí eu falei caramba, o que é que eu tenho? Eu tenho 
um câncer”. E01 

 
“Quando era problema só da visão, eu até achei que ia ficar só nesse 
problema. Mas depois, quando veio a questão da tontura que eu sentia, 
aí eu já fiquei um pouco preocupada”. E07 

 

Os dados evidenciam que o levantamento interno de hipóteses para as causas 

dos sinais e sintomas se dá de acordo com as vivências de cada pessoa, onde o 

indivíduo significa as alterações experimentadas de forma única, abrangendo desde 

uma sensação de que as alterações possam não ser passageiras até suposições de 

diagnósticos médicos radicais, como neoplasia maligna. 
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Na subcategoria PROCURANDO AJUDA PROFISSIONAL PARA 

IDENTIFICAR AS CAUSAS DOS SINAIS E SINTOMAS, os participantes da pesquisa 

relatam a busca por ajuda profissional para elucidar as causas das alterações que 

apresentam. Cabe ressaltar que neste momento ainda não está instituído o 

diagnóstico de doença autoimune do sistema nervoso, portanto as ações em questão 

estão situadas no percurso que antecede o mesmo. Os dados descrevem a procura 

por profissionais especialistas na área de acometimento dos sinais e sintomas, bem 

como a trajetória de realização de exames, procedimentos e encaminhamentos dos 

profissionais a outros especialistas: 

“Assim que eu pude, eu procurei atendimento aqui no pronto-socorro 
da cidade e eu fui atendida pelo oftalmologista, que fez exame de fundo 
de olho”. E08 

 
“Eu fui no oftalmologista e ele disse que o meu problema seria 
neurológico. Então ele me encaminhou para o neurologista, [...] e ele 
me pediu uma série de exames, pediu ressonância, pediu exame de 
sangue...” E05 

 
“Aí eu fui no oftalmologista, que tem ali no centro. Aí eu fui lá, aí ele 
até me recomendou óculos [...] ele me passou até um colírio”. E07 

 
“Eu fui no gastroenterologista e comecei a fazer ultrassom, fiz 
endoscopia... comecei a procurar nessa área, até que um dia.... já 
devia ter umas duas semanas, quase... eu voltei no gastroenterologista 
novamente, porque não parava os vômitos, o soluço, eu fiquei 
internada.... ficava internada, vinha para casa, ficava internada, vinha 
para casa”. E02 

 

 

Em RECEBENDO RESPOSTAS INCONCLUSIVAS, os dados revelam uma 

série de situações nas quais, após buscar ajuda profissional e realizar diversos 

exames e procedimentos, os resultados se apresentaram negativos, levando muitas 

vezes os profissionais pelos quais foram atendidos a concluir que a causa dos sinais 

e sintomas experimentados não estava na especialidade dos mesmos.  

Observa-se ademais relatos onde os participantes do estudo generalizam a 

situação inconclusiva, afirmando uma impossibilidade de elucidar as causas do seu 

problema, quase se tornando um problema indecifrável. É digno de nota que as falas 

façam ampla referência à especialidade de oftalmologia, uma vez que um dos 

principais e mais frequentes sintomas é a alteração visual: 

 

“Eu fui atendida pelo oftalmologista, [...] que não viu nenhuma 
alteração. Então ele falou, olha, o teu olho está normal. Então, se você 
não está conseguindo enxergar normalmente e o teu olho está normal, 
eu vou te encaminhar para o neurologista”. E08 
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“Ele me encaminhou para fazer um monte de exames, mas nenhum 
adiantou. Fiz exame de sangue, fiz exame de raio x, fiz um monte de 
coisa, não adiantou nada”. E07 

 
“Foi quando ele me examinou e me disse que oftalmologicamente eu 
estava muito bem, mas que eu procurasse um neurologista”. E06 

 
“Eu tinha muitos exames sem diagnóstico, os exames não eram 
corretos [...]. Ninguém descobria a causa da minha dor de cabeça”. 
E01 

 

 

Na subcategoria CONHECENDO AS PRIMEIRAS HIPÓTESES 

DIAGNÓSTICAS, são apresentados pelos participantes do estudo os primeiros 

diagnósticos recebidos, anteriores ao diagnóstico definitivo de doença autoimune do 

sistema nervoso. Diante de avaliações clínicas e resultados de exames 

complementares e em conjunto com procedimentos e terapêuticas medicamentosas 

que falharam em mitigar os sintomas, que persistiam e/ou pioravam, os profissionais 

procurados pelos participantes da pesquisa expunham suas hipóteses diagnósticas 

para o caso: 

“Aí eu fiz a ressonância e a ressonância acusou que seria... que talvez 
seria... tinha duas hipóteses: seria a esclerose múltipla ou a vasculite 
secundária”. E05 

 
“O ortopedista que me acompanhava [...] falou ‘vamos ver se você tem 
hérnia cervical’. Eu falei, pronto, agora só falta eu ter uma hérnia, pra 
eu ter que fazer cirurgia de coluna de novo”. E01 

 
“Aí eu fui na emergência, cheguei lá na emergência, o médico também 
não sabia o que fazer, ficou falando que era só pressão alta, por isso 
que eu estava com a visão turva e dor de cabeça e tal...” E03 

 
“Aí depois de mais dois anos, eles falaram que era Síndrome de Devic, 
a doença neuromielite óptica”. E02 

 

 

A categoria RECEBENDO O DIAGNÓSTICO está composta por quatro 

subcategorias: CONCLUINDO A JORNADA DE BUSCA DO DIAGNÓSTICO, 

ENTRANDO EM CONTATO COM O DIAGNÓSTICO E SUAS POSSÍVEIS 

REPERCUSSÕES, TENTANDO SE SITUAR PERANTE O DIAGNÓSTICO e 

DESCREVENDO A PRIMEIRA REAÇÃO AO DIAGNÓSTICO. 

Na presente categoria, os participantes da pesquisa detalham o momento da 

recepção do diagnóstico definitivo de doença autoimune do sistema nervoso, incluindo 

a etapa final da trajetória de busca por respostas a seu quadro clínico, o recebimento 
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do diagnóstico em si, o grau de entendimento prévio sobre a doença e suas possíveis 

repercussões e as reações iniciais ao mesmo. A composição da categoria pode ser 

apreciada no Quadro 07. 

 

Quadro 07 – Categoria: RECEBENDO O DIAGNÓSTICO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

CONCLUINDO A JORNADA DE 

BUSCA DO DIAGNÓSTICO 

RECEBENDO O DIAGNÓSTICO 

ENTRANDO EM CONTATO COM O 

DIAGNÓSTICO E SUAS POSSÍVEIS 

REPERCUSSÕES 

TENTANDO SE SITUAR PERANTE O 

DIAGNÓSTICO 

DESCREVENDO A PRIMEIRA 

REAÇÃO AO DIAGNÓSTICO 

 

Na subcategoria CONCLUINDO A JORNADA DE BUSCA DO 

DIAGNÓSTICO, os participantes do estudo detalham a trajetória final que antecede o 

diagnóstico definitivo de doença autoimune do sistema nervoso, explicitando 

temporalidade e relatando que após a longa jornada de busca por respostas à 

persistência e/ou agravamento dos sintomas, incluindo consultas com profissionais de 

diversas especialidades, realização de exames, procedimentos e até mesmo 

internações hospitalares, muitas vezes sem sucesso ou com melhora temporária; 

tendo ou não os profissionais hipóteses diagnósticas, mesmo que provisórias, em um 

determinado ponto atingiram situações extremas que finalmente levaram à elucidação 

do diagnóstico definitivo: 

 
“Levou três anos para eles diagnosticarem como esclerose múltipla”. 
E02 

 
“Foi muito difícil o diagnóstico. [...]. Até conseguir o diagnóstico, eu sofri 
muito com ela [a doença]”. E06 

 
“E aí foi uma luta, assim, para descobrir”. E03 

 
“É preciso chegar a um ponto extremo, como no meu caso, entrar em 
colapso da doença, para poderem descobrir [...] Precisei ir para o Rio 
para lá ser diagnosticada”. E04 
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Em ENTRANDO EM CONTATO COM O DIAGNÓSTICO E SUAS POSSÍVEIS 

REPERCUSSÕES, as pessoas descreveram o momento em que ouviram pela 

primeira vez o diagnóstico definitivo de doença autoimune do sistema nervoso. Os 

dados evidenciam o caráter contundente e marcante da situação e são feitas 

referências à fala dos profissionais que proferiram o diagnóstico, bem como ao 

momento cronológico da descoberta: 

 

“Aí o médico falou para mim que eu estava com esclerose múltipla”. 
E03 

 
“E ela [a médica] constatou, falou assim: ‘é, com certeza, esclerose 
múltipla’”. E05 

 
“E ela [a médica] falou para mim, foi nesse momento. Ela falou ‘olha, a 
ressonância é que manda. Existem outros exames, mas pela minha 
experiência, estou há trinta anos nessa área... pela minha experiência, 
não tem dúvida: é esclerose múltipla’”. E08 

 
“Aí em 2006 veio o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele foi bombástico. 
[...] Foi um diagnóstico assim, violento”. E01 

 
 

Na subcategoria seguinte, TENTANDO SE SITUAR PERANTE O 

DIAGNÓSTICO, os participantes do estudo falam sobre o seu entendimento prévio 

acerca da doença autoimune do sistema nervoso, no momento em que foi recebido o 

diagnóstico definitivo: 

 

“Era uma doença que até então era dos livros, eu não sabia que ela 
era incapacitante.... que ali eu podia descer ladeira abaixo...” E01 

 
“Miastenia gravis, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar na minha 
vida”. E06 

 
“Eu sei que não existe fórmula, que não existe uma evolução, assim, 
uma evolução certa da doença [...]. Eu sei que precisaria de 
medicações, precisaria de tempo para exames [...]. Eu sei disso por 
causa da rotina da minha irmã”. E08 

 

 

Como pode ser observado nos trechos acima, as falas apontam a um 

desconhecimento prévio sobre a doença aparecendo, no entanto, uma fala que 

evidencia contato prévio com a condição, por já existir uma pessoa da família com 

diagnóstico neurológico similar. 
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Já em DESCREVENDO A PRIMEIRA REAÇÃO AO DIAGNÓSTICO, as 

pessoas entrevistadas revelam os pensamentos e sentimentos imediatos ao primeiro 

contato com o diagnóstico definitivo de doença autoimune do sistema nervoso. 

Destaca-se o relato de sensação paralisante ou de choque, seguida por diversos 

pensamentos, sentimentos e conjecturas internas que incluem a expressão de 

incerteza sobre o futuro e sobre a evolução da doença, como pode ser visto nos 

seguintes trechos: 

“Então, depois do diagnóstico, a sensação que me deu foi medo, do 
que é que podia afetar na minha vida... enfim, se eu posso morrer, ou 
daqui a algum tempo... eu tenho as crianças para cuidar, né? Tenho 
três filhos, não posso deixar eles aí no mundo”. E03 

 
“Sabe quando o tempo para? Que aquilo que você estava tentando 
conter, um medo... uma ansiedade, vira realidade? E eu ainda tentando 
organizar a minha mente ‘por quê?’ [...] E a incerteza sobre a evolução 
gera medo [...] Eu nunca tinha cogitado a possibilidade de que isso 
viesse a chegar a mim”. E08 

 
“Vi que a minha vida ficou para atrás [...] Eu tinha tudo planejado, [...] 
foi como se tudo fosse jogado no lixo, e eu não conseguisse parar. 
Então, foi muito desesperador para mim, porque não consegui ver uma 
saída”. E04 

 
“Porque aí, um filme passa na cabeça da gente... vida profissional, 
família, enfim, todo um processo aí de futuro que pode estar 
comprometido [...] Eu vi uma parede na minha frente”. E01 

 

As falas denotam a sensação de medo e impotência perante um diagnóstico 

que implica uma nova e desconhecida situação de vida, na qual a incerteza sobre a 

evolução e o desfecho gera preocupação e ansiedade, uma vez que a vida como era 

conhecida e vivenciada até então encontra-se ameaçada. 

 

A síntese esquemática do presente fenômeno é apresentada na Figura 08. 
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Figura 08 – Síntese esquemática das Condições Causais: INTERAGINDO COM A REAL 
POSSIBILIDADE DE FINITUDE DA VIDA: CONVIVENDO COM O CAOS. As condições causais são 
demarcadas por um grande retângulo de bordas pretas. As categorias estão representadas em seu 
interior, demonstrando uma situação caótica e confusa sendo esmagada e deformada pelo encontro 
com o diagnóstico de doença autoimune do sistema nervoso, que representa uma nova e impactante 
situação a ser enfrentada (foi utilizada imagem de domínio público para respresentar o muro). 
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6.2 RECONHECENDO UM CONTEXTO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS: PRECISANDO 

APRENDER NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAR A VIDA 

 

 

RECONHECENDO UM CONTEXTO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS: 

PRECISANDO APRENDER NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAR A VIDA congrega 

três categorias: RELATANDO O STATUS ATUAL COM O AGRAVO, INTERAGINDO 

COM A FAMÍLIA MESMO FACE À CRISE e INTERAGINDO PARA ALÉM DA 

FAMÍLIA que contextualizam, respectivamente, os aspectos subjetivos e objetivos 

relacionados à vivência da doença autoimune do sistema nervoso; a rede de apoio 

familiar e as implicações do agravo nos familiares e, finalmente, as interações dadas 

na vida social, profissional e com a equipe de saúde. A representação gráfica pode 

ser vista no Diagrama Representativo Simbólico 02. 
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Diagrama Representativo Simbólico 02 – RECONHECENDO UM CONTEXTO DE 

MÚLTIPLOS DESAFIOS: PRECISANDO APRENDER NOVAS FORMAS DE 

SIGNIFICAR A VIDA 

  

 
Em meio à crise sinaptíca, a figura representa o contexto da vivência da afecção autoimune do sistema 
nervoso. As categorias estão esquematizadas em formas incluídas nos espaços entre os neurônios, 
que fazem nexo simbólico com regiões concernentes as áreas onde são encontradas as células da 
glia, que fazem rede de apoio aos neurônios (imagens apreendidas em domínio público, todavia 
montagem da autora à luz do sentido simbólico). 

 

 

INTEREAGINDO COM 
A FAMÍLIA MESMO 

FACE À CRISE 

RELATANDO 
ESPAÇO ATUAL 
COM O AGRAVO 

INTERAGINDO PARA 
ALÉM DA FAMÍLIA 
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A categoria RELATANDO O STATUS ATUAL COM O AGRAVO é composta 

pelas subcategorias REVELANDO ASPECTOS SUBJETIVOS A PARTIR DA 

VIVÊNCIA DO AGRAVO e ENFATIZANDO ASPECTOS OBJETIVOS 

RELACIONADOS À VIVÊNCIA DO AGRAVO, como pode ser observado no Quadro 

08. Nesta categoria são apresentados dados referentes aos aspectos subjetivo e 

objetivo da contextualização do “eu”. 

No aspecto subjetivo observa-se relatos que explicitam os principais desafios 

encontrados na vivência da doença autoimune do sistema nervoso, aparecendo 

também o diálogo da pessoa consigo mesma diante das implicações do agravo, suas 

significações, percepções e emoções. Nota-se o desejo de obter mais informações e 

orientações sobre a doença, assim como a apreensão com respeito à incerteza sobre 

os desdobramentos da mesma. No que tange ao aspecto objetivo, são elencadas 

informações como idade, estado civil, profissão e existência de outras condições de 

agravo à saúde. Destaca-se ainda a descrição detalhada da evolução da doença 

autoimune do sistema nervoso, dificuldades apresentadas na vida diária decorrentes 

da mesma e situações referentes ao tratamento. 

 

Quadro 08 – Categoria: RELATANDO O STATUS ATUAL COM O AGRAVO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

REVELANDO ASPECTOS 

SUBJETIVOS A PARTIR DA VIVÊNCIA 

DO AGRAVO  RELATANDO O STATUS ATUAL COM 

O AGRAVO ENFATIZANDO ASPECTOS 

OBJETIVOS RELACIONADOS À 

VIVÊNCIA DO AGRAVO 

 

Em REVELANDO ASPECTOS SUBJETIVOS A PARTIR DA VIVÊNCIA DO 

AGRAVO, os dados refletem uma inquietação da pessoa em desvelar a doença 

autoimune do sistema nervoso, até então sendo uma incógnita para muitos 

participantes da pesquisa. Nota-se o desejo de conhecer os sinais e sintomas 

produzidos, as possíveis formas de evolução e os detalhes sobre o tratamento do 

agravo, bem como de obter esclarecimentos a eventuais dúvidas. É também 

manifestado o anseio por escuta e espaço para falar sobre a nova vivência: 
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“Eu quero conhecer a doença [...] Eu quero saber, eu quero saber que 
lugar é esse.... pra me conhecer, pra ver quais são os meus limites, 
minhas dificuldades...” E01 

 
“Tem muitas questões, muitas dúvidas que surgem pelo caminho, que 
seria bom ter alguém que tivesse respostas sobre isso... Questões de 
o que esperar, o que não esperar... Pontos de referência, pessoas que 
saibam o que fazer”. E08 

 
“Eu acho que eu precisaria de maiores esclarecimentos em relação à 
doença e com relação ao tratamento. E principalmente sobre quais 
estratégias, o que é que eu posso fazer para poder me cuidar no dia a 
dia. Isso eu tenho muita dificuldade em saber e eu gostaria de ter um 
apoio em relação a isso. Essa questão de saber como fazer... o que é 
que eu posso lançar mão”. E07 

 
“Eu quero falar da doença, eu queria um apoio pra falar sobre o que eu 
sinto... e sobre essa doença”. E01 

 
 

Os dados revelam que há um forte sentimento de interrupção do curso de vida 

anterior ao diagnóstico, como uma ruptura que os afasta de sonhos e planos e confere 

tanto uma percepção de carga quanto receios e ansiedade antecipatórios diante da 

impossibilidade de prever todos os desdobramentos e repercussões do agravo. 

Observa-se ainda a expressão de significações quanto à possibilidade de vir a sofrer 

discriminação e dependência, ficando claro o temor a esta última. A presença dos 

sentimentos descritos acima é tão marcante que alguns dados apontam falta de 

perspectiva futura e, até mesmo, preferir a morte à dependência. 

Ao nomear os principais desafios encontrados no convívio com a doença, a 

diversidade de situações elencadas é diretamente proporcional à singularidade de 

cada indivíduo, destacando-se a aceitação do diagnóstico e a revelação da nova 

condição de vida ao entorno familiar. Os dados revelam, ademais, uma insatisfação 

com a qualidade de vida atual e o desejo de ter uma qualidade de vida melhor. 

 

“Enfrentei bastantes desafios com a doença. O maior deles é ver que 
a minha vida ficou para atrás. Que eu não consegui mais avançar [...] 
foi como se tudo fosse jogado no lixo, e eu não conseguisse parar. 
Então, foi muito desesperador para mim, porque eu não consegui ver 
uma saída”. E04 

 
“Eu vi uma parede na minha frente [...] antes eu tinha assim, como se 
um grande espaço aberto, um futuro enorme pela frente... [...] agora eu 
tenho uma parede, ou seja, eu não penso no futuro, porque eu não sei 
o que vai ser no dia seguinte. Eu posso estar hoje andando e amanhã 
não estar mais. Aliás, eu convivo com isso”. E01 

 
“Eu sabia que eu iria sofrer problemas de discriminação... eu sabia, eu 
tenho essa percepção, essa intuição. Não sei se ela é real, mas por 
tudo que a gente vê aí, eu acho que é, né....“ E09 
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“O primeiro (desafio) foi contar para a minha família, meu pai e minha 
mãe. Eu levei muito tempo. O primeiro desafio foi ter que superar isso 
e dizer, como é que eu vou dar essa notícia para os meus pais? [...] eu 
fiquei pensando, como é que minha mãe e meu pai vão receber isso?” 
E01 
 
“Eu não consigo ainda ter a qualidade de vida que eu queria ter... Então 
eu queria ter uma qualidade de vida maior... melhor”. E06 

 
“Eu tenho as minhas limitações, às vezes elas me incomodam... por eu 
estar incomodando os outros...” E02 

 

 

Na subcategoria ENFATIZANDO ASPECTOS OBJETIVOS RELACIONADOS 

À VIVÊNCIA DO AGRAVO, as falas dos participantes da pesquisa elencam alguns 

dados biográficos, detalham a evolução da doença autoimune do sistema nervoso, 

descrevem as dificuldades apresentadas na vida diária decorrentes das implicações 

do agravo e nomeiam situações referentes ao tratamento. No que tange os dados 

biográficos, as falas descrevem parte das pessoas como sendo já profissionais, 

embora em alguns casos não estejam mais exercendo. Destaca-se relato sobre o 

vínculo com o município de Macaé, onde existem pessoas nativas e outras residindo 

há maior ou menor tempo na cidade: 

  

“Sou de Macaé [...] Sou muito bem casada, tenho uma vida... muito 
abençoada, graças a Deus. Minha profissão era manicure”. E02 
 
“Eu vim para cá para Macaé tem cinco anos, mais ou menos. Eu moro 
sozinha...”  E07 
 
“Em dois mil e quinze, eu já estava trabalhando na prefeitura, né? Eu 
sou concursada [...] eu sou agente de saúde [...]” E05 
 
“Sou casada, moro só com o meu marido na nossa casa, sou 
enfermeira”. E08 

 

No que se refere à evolução do agravo, os dados sinalizam tanto o surgimento 

de novos sinais e sintomas quanto a piora das alterações que já se encontravam 

presentes. São frequentes as alterações visuais, sensoriais – incluindo dor - e motoras 

sendo, no entanto, relatadas também fadiga e alterações de humor. Em alguns casos 

é sinalizada uma inconstância ou oscilação dessas alterações, variando ao longo do 

dia – como por exemplo sentir mais fadiga à noite; ou a cada dia – como por exemplo 

não conseguir ver num determinado dia e ter recuperado a visão, mesmo que 

parcialmente, no outro. De forma análoga, mas considerando outra duração temporal, 
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percebe-se que algumas pessoas experimentam pioras cíclicas ou surtos, 

intercalados com períodos de remissão dos sinais e sintomas de acordo com tipologia 

da doença - também explicitada nos dados. 

Grande parte das falas aponta a vivência de dificuldades e limitações nas 

atividades de vida diária, desde as mais simples até as situações mais complexas 

como sair de casa – sendo ressaltada uma maior dificuldade ao estar em locais 

externos ao domicílio, novos e/ou desconhecidos. São ainda identificadas falas que 

enfatizam as dificuldades mais expressivas para cada pessoa. Nesta subcategoria 

ainda são descritas peculiaridades do tratamento realizado – muitas vezes em outros 

municípios. Cabe sublinhar que nos casos em que o diagnóstico é recente, as falas 

entendem as limitações como pertencentes não à esfera física, mas às perspectivas 

de futuro: 

 
“Às vezes eu fico horas pra abotoar uma roupa, um botão miúdo... as 
coisas caem da minha mão, porque eu não sinto, eu perdi a 
sensibilidade nas mãos. Então eu tenho rigidez nas mãos”. E01 

 
“Eu às vezes vejo mais dificuldade fora de casa, por causa de sair. Por 
exemplo, se eu estou numa calçada, e da calçada eu tenho que passar 
para o asfalto... eu não sei [...] se a altura é pequena, se é grande, 
então eles sempre têm que estar falando comigo, porque se não falar, 
eu às vezes desequilibro, eu caio com facilidade”. E02 

 
“Meu maior desafio foi a visão. A visão para mim foi o desafio maior. 
Não andar é difícil, sabe? Você falar e muitas vezes não ser entendido 
também é... mas você não enxergar direito...” E02 

 
“Eu não tenho ainda limitações físicas ou cognitivas. Eu não percebi 
ainda nenhuma limitação, a não ser visual.... mas as limitações giram 
em torno mais das perspectivas de futuro, entendeu? Planos que vão 
ter que ser ajustados, que limitam de alguma forma. Em torno disso, 
tem muitas outras questões pessoais...” E08 

 
 

Na categoria INTERAGINDO COM A FAMÍLIA MESMO FACE À CRISE, 

destacam-se as seguintes subcategorias: DISCORRENDO SOBRE A REDE DE 

APOIO FAMILIAR e DESTACANDO IMPLICAÇÕES DO AGRAVO NA VIDA 

FAMILIAR. As pessoas caracterizam a rede familiar e as interações que se dão entre 

si, bem como apontam as implicações do agravo que vivenciam em seus entes mais 

próximos. Cabe ressaltar que “família” é entendida nesta categoria não somente como 

os laços consanguíneos. A composição desta categoria pode ser observada no 

Quadro 09. 
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Quadro 09 – Categoria: INTERAGINDO COM A FAMÍLIA MESMO FACE À CRISE 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

DISCORRENDO SOBRE A REDE DE 

APOIO FAMILIAR INTERAGINDO COM A FAMÍLIA 

MESMO FACE À CRISE  

DESTACANDO IMPLICAÇÕES DO 

AGRAVO NA VIDA FAMILIAR 

 

 

DISCORRENDO SOBRE A REDE DE APOIO FAMILIAR apresenta a 

descrição do núcleo familiar e das interações que ocorrem entre os seus integrantes. 

Nota-se que a composição familiar se dá sob diversas configurações, havendo 

pessoas que não convivem com família, outras que convivem com pais e irmãos e 

ainda falas que apontam o convívio com cônjuge e filhos. No que tange a descrição 

detalhada dos integrantes da rede familiar, os dados revelam a existência de membros 

que vivenciam seus próprios agravos, além de serem trazidos à luz históricos de 

doenças. 

Também são destacados os principais aspectos psicológicos dos familiares 

que, nas interações, impactam na subjetividade do indivíduo que vivencia a doença 

autoimune do sistema nervoso. Neste quesito, são observados casos de situações 

paradoxais: famílias que oferecem apoio e suporte emocional e famílias distanciadas 

física e emocionalmente. Grande parte dos relatos enfatiza a participação dos 

familiares nas atividades diárias, desde o apoio na realização do próprio cuidado até 

a companhia no que diz respeito aos deslocamentos e atividades referentes ao 

tratamento do agravo. 

“Eu não tenho parentes próximos, porque a minha família é toda do Rio 
de Janeiro [...] Mas assim, eu sou muito sozinha e... eles não ligam 
muito para essa coisa de doença, eles vão achar que é besteira minha”. 
E07 

 
“Esse companheiro meu teve o diagnóstico de câncer no cérebro. Ele 
operou duas vezes o câncer. Quando saiu o diagnóstico do câncer 
dele, o médico disse que ele só tinha um ano de vida”. E06 
 
“Meu marido que me dava banho, me dava comida, cuidava de mim... 
eu não fazia nada [...] Era o meu marido que me dava os remédios que 
eu tinha que tomar. Sempre ali, no horário certinho... e a minha filha 
mais velha também, [...] sempre cuidando de mim, todos os cuidados 



92 
 

necessários... [...] às vezes a minha outra filha é que faz... meu marido 
também, que ajuda muito, limpa a casa, também, faz as coisas [...] meu 
marido me acompanha direto, até hoje, nas consultas, nos exames, em 
tudo que eu preciso fazer. A minha filha também, a mais velha, me 
acompanha direto.” E02 
 
 “O meu pai, por exemplo, que é uma pessoa muito ansiosa, que vai 
para a internet e lê horrores sobre a doença e cria um terror na mente, 
que ele passa para nós, tipo ‘ah, tem gente que fica paralítica, tem 
gente que fica acamado, tem gente que não tem mais cognição, que 
fica babando em cima de uma cama’, sabe? Ele cria um terror nele e 
passa para nós... e é algo assim, que desestabiliza, né?” E08 
 
“Meu marido é paraplégico. Mesmo sendo cadeirante, me ajuda a vestir 
as roupas e a tomar os remédios”. E05 

 

 

Em DESTACANDO IMPLICAÇÕES DO AGRAVO NA VIDA FAMILIAR, os 

dados mostram várias manifestações da repercussão da vivência da doença 

autoimune do sistema nervoso na vida da família. Depreende-se a ocorrência de 

sobrecarga emocional e alterações de humor nos membros do núcleo doméstico, bem 

como a necessidade de os familiares colocarem as suas próprias atividades em 

segundo plano, ou mesmo deixa-las de forma permanente para prestar apoio e 

cuidados. Existe relato também de exaustão do familiar provedor diante da amplitude 

da demanda imposta pelo tratamento do agravo. É sinalizada ainda a necessidade de 

investigação diagnóstica no núcleo consanguíneo, sendo justificada pela natureza de 

cunho genético da doença: 

“Eu acho que esse diagnóstico maltrata muito a minha irmã  [...] E eu 
não sei se ela lida bem com isso. E agora o nosso pai com Alzheimer, 
né... eu acho que emocionalmente ela fica muito carregada”. E01 

 
“Isso tudo é muito dificultoso para a gente, porque a minha mãe teve 
que parar de trabalhar pra cuidar de mim, então a minha mãe já não 
está mais podendo suprir as necessidades da casa, suprir as 
necessidades do meu tratamento e correr atrás de tudo isso”. E04 

 
“Esses dias mesmo, o meu marido precisou me levar a Campos e ele 
ia pedalar... aí eu me senti assim, ruim, porque eu dependo dele. Quer 
dizer, ele deixou de ir pedalar para ir me levar”. E02 

 
“Pelo médico, a família toda deveria fazer o exame para ver a doença, 
já que é uma doença genética. Não tem como fazer. Nem sabia que 
seria necessário a minha mãe fazer, o resto da família fazer”. E04 

 

 

A categoria INTERAGINDO PARA ALÉM DA FAMÍLIA está composta pelas 

seguintes subcategorias: SENTINDO O IMPACTO NA VIDA SOCIAL e 

ENFATIZANDO A RELAÇÃO COM A EQUIPE DE SAÚDE. Nesta categoria, as 
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pessoas versam sobre o entorno social, profissional e as interações que acontecem 

nestes campos. É perceptível a caracterização da rede de apoio para além do 

contexto familiar. São apontadas situações de questionamentos de terceiros a si, bem 

como de falta de compreensão para consigo diante da vivência da doença autoimune 

do sistema nervoso. É abordada, ainda, a questão da interação com a equipe de 

saúde, surgindo dados paradoxais onde alguns adjetivam o atendimento como 

positivo e outros, negativo. A composição da categoria é demonstrada no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Categoria: INTERAGINDO PARA ALÉM DA FAMÍLIA 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

SENTINDO O IMPACTO NA VIDA 

SOCIAL INTERAGINDO PARA ALÉM DA 

FAMÍLIA  

ENFATIZANDO A RELAÇÃO COM A 

EQUIPE DE SAÚDE 

 

 

Em SENTINDO O IMPACTO NA VIDA SOCIAL, as pessoas caracterizam sua 

rede social, sendo apontada a existência de relações de amizade, tendo este círculo 

de amigos maior ou menor quantitativo de componentes, porém possuindo em comum 

uma conotação de reforço a sentimentos positivos, confiança e apoio. Há o caso em 

que o amigo reside no mesmo domicílio, sendo por ele prestados os cuidados de vida 

diária. Outra fala sinaliza a vizinha como sendo seu apoio diário. Com respeito à vida 

social, aparece nos dados a expressão de falta de desejo e disposição para sair do 

domicílio e buscar lazer numa interação com o ambiente exterior por conta das 

repercussões físicas do agravo, sendo isto questionado pelos amigos. 

Apenas dois participantes da pesquisa permanecem ativos no mercado de 

trabalho e suas falas traduzem a intenção de manter sigilo sobre sua condição de 

convivência com o agravo, à custa de sobrecarga e extrapolação de limites. No 

entanto, se em um dos casos a manutenção do sigilo abrange todo o entorno laboral, 

no outro a revelação foi feita apenas à hierarquia imediata, havendo apoio e 

compreensão e sendo sublinhado que o colega de trabalho buscara se informar sobre 

a doença autoimune do sistema nervoso com o intuito de melhor apoiar e acolher.  
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Finalmente, no que tange a vida social em geral, os dados evidenciam uma 

importante minimização dos efeitos do agravo por parte da comunidade, assim como 

falta de apoio sendo inclusive tal situação apontada como a principal causa de 

dificuldade na vivência da doença: 

 

“Eu tenho muitos amigos... muitos me põem para cima, eu ponho para 
cima outros... e assim nós vamos levando a vida”. E06 

 
“Eu tenho aqui comigo, que mora comigo, um amigo meu. Ele é um 
anjo, ele está sempre cuidando de mim... Foi necessário que ele desse 
o meu banho, diversas vezes. E ele me deu banho com todo o 
respeito... ele faz a minha comida quando pode, do jeito dele... porque 
muita coisa eu deixei de fazer”. E06 

 
 “A minha vizinha não pode me ajudar o tempo todo. Até porque ela 
fica o dia inteiro fora”. E07 

 
“Eu tenho uma gerente maravilhosa... no meu trabalho ela me 
compreende muito bem, porque ela procurou se informar sobre o que 
é que era, então ela é bem compreensiva nesse sentido, porque ela 
falou ‘não sei o que é, mas eu vou me inteirar, eu vou tentar conhecer 
pra poder te ajudar’. Então ela me ajudou em todo momento. Quem se 
interessa por mim, pela minha pessoa, quem convive comigo que gosta 
da pessoa em si, né, por questão de afinidade, se inteira sobre o 
assunto para poder me dar um suporte melhor”. E05 

 
“A dificuldade maior é a parte humana, mesmo. Porque nem todo 
mundo entende, acham que é frescura, tem gente que acha que não é 
nada [...] por não conhecer e não estar ali na pele da pessoa, aí não 
entende. Acho que essa para mim está sendo a maior dificuldade. 
Tenho muita dificuldade no trabalho, tenho muita dificuldade no 
serviço, das pessoas saberem da minha limitação. Aí eu acabo até 
ultrapassando meus limites, infelizmente”. E07 

 

 

Na subcategoria ENFATIZANDO A RELAÇÃO COM A EQUIPE DE SAÚDE, 

são detalhadas as interações da pessoa com a equipe profissional que a atende, as 

percepções sobre as mesmas e o nível de participação da pessoa no planejamento 

da própria assistência. Destaca-se a sensação de distanciamento por parte da equipe 

profissional, sendo enfatizada a deficiência de conhecimento, falta de disponibilidade 

a escutar, falta de empatia e pouca capacidade de brindar informações a respeito da 

doença autoimune do sistema nervoso. 

Os dados expressam inclusive uma atitude de desconhecimento e 

incredulidade por parte dos profissionais ao não valorizar a fala das pessoas que 

buscam atendimento. Paradoxalmente, alguns relatos sinalizam satisfação com a 

interação existente com a equipe de saúde. No que tange a participação no 
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planejamento da assistência, há falas que denotam uma participação no quando 

permitido pela equipe e outras que afirmam a não-participação: 

 

“A gente fica largado dentro de casa... esse povo aí do posto não vem 
aqui em casa... eles também não sabem orientar [...] enfermeiro não 
vem quase... o médico também... então, eu não sei muito o que fazer”. 
E03 

 
“Eu sinto falta, nos profissionais de saúde, dessa escuta. Porque tem 
sempre alguém querendo amenizar o negócio ‘não, você vai superar’... 
eu sei que eu vou, mas não é isso o que eu quero... eu quero falar 
sobre isso, como eu tô falando agora. E esse espaço eu não sinto, não 
sinto abertura real para isso”. E01 

 
“Eu tenho crises convulsivas de fundo emocional, dolorosas, enfim... 
uma série de coisas que abrange a minha área emocional e psicológica 
e que os profissionais não têm conhecimento. Aí chegam a dizer que 
eu estou fingindo, que eu estou querendo só chamar a atenção [...] 
existem várias situações em que eu paro de falar, eu paro de enxergar, 
eu paro de andar por causa de uma crise psicossomática e eles acham 
que não é, que é fingimento, que eu estou querendo simplesmente 
chamar a atenção. Quer dizer, é um total desconhecimento, eu vejo 
assim, é um total desconhecimento, inclusive a chegar ao ponto de 
dizer assim ‘você tem que ir pra internet ver como é uma crise 
convulsiva, se quer representar’. Eu disse ‘não, você é que tem que ir 
pra internet e procurar saber as outras manifestações [da esclerose 
múltipla], como é o meu caso’”. E04 

 
“Eu acho que os profissionais de saúde que hoje me atendem, aqui do 
posto... principalmente quem vem mais em casa, né? O médico quase 
não vem, a gente precisa marcar... tem toda essa questão. Mas a 
enfermeira, eu acho que eu precisaria de maiores esclarecimentos em 
relação à doença e com relação ao tratamento. E principalmente sobre 
quais estratégias, é... o que é que eu posso fazer para poder me cuidar 
no dia a dia”. E07 

 
“Quando me permitem, participo [do planejamento da assistência]... e 
até o momento, estou conseguindo”. E01 
 
“Sabe, então... planejar mesmo a assistência, eu não planejo, mas eu 
digo o que é que eu sou capaz de fazer, ou não”. E07 

 

 

 A modo de síntese esquemática do presente fenômeno, foi construída a 

representação apresentada na Figura 09. 
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Figura 09 – Síntese esquemática das Condições Contextuais: RECONHECENDO UM CONTEXTO DE 
MÚLTIPLOS DESAFIOS: PRECISANDO APRENDER NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAR A VIDA. A 
figura maior representa o contexto da vivência da afecção autoimune do sistema nervoso. As categorias 
estão esquematizadas em figuras inclusas no espaço principal do diagrama, numa disposição que 
remete às diversas esferas do “eu”. As subcategorias são retratadas sem demarcações espaciais ao 
redor do texto, sublinhando a ideia de integralidade. 
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6.3 CARACTERIZANDO A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: DESVELANDO AS 

DUAS PERSPECTIVAS PARA A VIVÊNCIA COM O AGRAVO 

 

Os fatores intervenientes do fenômeno dizem respeito a todos os fatores que 

afetam no enfrentamento à nova situação de vida, sejam estes positivos ou negativos. 

A este ponto são detalhadas as características dos estabelecimentos e serviços na 

perspectiva das demandas apresentadas pelas pessoas que vivenciam a doença 

autoimune do sistema nervoso. Tais características influenciam diretamente o 

transcurso do tratamento, apresentando implicações para a continuidade do mesmo. 

Assim, são elencadas duas categorias: IDENTIFICANDO LACUNAS NA ATENÇÃO 

ÀS DEMANDAS DE CUIDADO e ENCONTRANDO SUPORTE NO DECORRER DO 

PERCURSO. Os fatores intervenientes do fenômeno são representados visualmente 

através do Diagrama Representativo Simbólico 03. 

A categoria IDENTIFICANDO LACUNAS NA ATENÇÃO ÀS DEMANDAS DE 

CUIDADO está conformada pelas subcategorias DESCREVENDO A REDE DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE e SINALIZANDO NECESSIDADES NÃO ATENDIDAS. 

Estas apresentadas no Quadro 11. Na presente categoria, as falam descrevem a rede 

de assistência disponível no município de residência, sendo apontada uma escassez 

de recursos no que tange o atendimento à pessoa que vivencia a doença autoimune 

do sistema nervoso. É mencionada também a distância física dos centros de 

referência para o agravo. Os dados indicam que existem necessidades não atendidas 

e tais demandas são elencadas. 

 

Quadro 11 – Categoria: IDENTIFICANDO LACUNAS NA ATENÇÃO ÀS 

DEMANDAS DE CUIDADO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

DESCREVENDO A REDE DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
IDENTIFICANDO LACUNAS NA 

ATENÇÃO ÀS DEMANDAS DE 

CUIDADO 
SINALIZANDO NECESSIDADES NÃO 

ATENDIDAS 

 

 



98 
 

Diagrama Representativo Simbólico 03 – CARACTERIZANDO A REDE DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: DESVELANDO AS DUAS PERSPECTIVAS PARA A 

VIVÊNCIA COM O AGRAVO 

 

 

 

As cores apontadas estão relacionadas simbolicamente aos neurônios, ainda que o assunto se debruce 

sobre à assistência a saúde. Neste caso, o vermelho assinala um quadro de alerta no tocante ao 

cuidado, isto no antagonismo ao azul, que reflete perspectivas mais favoráveis (as imagens foram 

apreendidas em domínio público, todavia houve montagem da autora à luz do sentido simbólico). 

 

 

IDENTIFICANDO 
LACUNAS NA 
ATENÇÃO ÀS 

DEMANDAS DE 
CUIDADO 

ENCONTRANDO 
SUPORTE NO 

DECORRER DO 
PERCURSO 
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Na subcategoria DESCREVENDO A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE é 

caracterizada a disponibilidade de assistência à saúde na rede do município de 

residência, ficando evidenciada uma escassez de recursos no que tange o 

atendimento à pessoa que vivencia doença autoimune do sistema nervoso. Cabe 

ressaltar que os recursos apontados incluem estrutura física e serviços. Falta de 

profissionais especializados ou experientes, burocracia e morosidade na realização 

de exames e procura muito superior à capacidade de oferta da rede são alguns 

exemplos identificados. 

Os dados sublinham as dificuldades encontradas no acesso à assistência 

especialmente no que tange à saúde pública; no entanto são evidenciadas referências 

à saúde privada, havendo relatos de dificuldades de acesso a cuidados via plano de 

saúde, bem como é apontado o alto custo de realização de exames por meios 

particulares. É ainda evidenciado nas falas um sentimento pejorativo perante a falta 

de recursos para manutenção de plano de saúde. Ademais, os dados mostram a 

menção à distância geográfica dos centros de referência para o agravo, surgindo falas 

comparativas. 

 

“Como é uma doença degenerativa, eu preciso de várias áreas de 
tratamento, e é tudo muito difícil da gente conseguir. É tudo muito 
difícil, é... tem a questão de [...] os tratamentos serem todos 
praticamente fora da cidade e os locais de orientação não aceitam [...]” 
E04 

 
“É tudo muito difícil, muito difícil... a gente enfrenta certas barreiras com 
relação ao tratamento, que eu acho que era para ser um pouco melhor 
[...] Se você não tem como pagar um plano de saúde, você não é 
ninguém. Sabe, é assim que eu vejo”. E04 

 
“A falta de assistência é muito grande. Em relação, justamente a fazer 
fisioterapia ou exames. Graças a Deus os remédios estão chegando, 
né? Mas teve época da medicação, principalmente o remédio de 
convulsão não ter e eu ter que comprar, e... acaba saindo um pouco 
caro, eu gastava quase trezentos reais de remédio”. E05 

 
“Tudo na rede pública é muito difícil, tudo demora muito. Tudo demora 
muito... Para marcar uma consulta... às vezes não é culpa nem dos 
profissionais em si, mas... é muita gente, então o acesso se torna mais 
difícil”. E08 

 
“São exames que ... como sai da rotina, eu só consigo se entrarmos no 
Ministério Público [...] Então é tudo muito difícil... não tendo a área 
psicológica, a área que cuide da minha área emocional, fica tudo muito 
mais restrito ainda, entendeu? É como se as pessoas que tivessem 
doenças crônicas, elas entrassem assim, para um ‘ah, você vai morrer 
com isso, você tem que se acostumar com isso, não tem tratamento e 
acabou-se’...” E04 
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Em SINALIZANDO NECESSIDADES NÃO ATENDIDAS, os dados indicam 

que existem necessidades não atendidas, não se tratando apenas de demandas 

pessoais, mas também da família, na percepção do participante da pesquisa. Tais 

demandas são elencadas, evidenciando a equipe de assistência à saúde em muitos 

casos incompleta, que deixa a desejar áreas importantes no tratamento e apoio da 

pessoa que convive com o agravo. São citadas interrupções de tratamento, seja pelo 

fato de a pessoa ter atingido a faixa etária da maioridade, seja pela extinção de 

contratos na rede pública. 

“Não existe um centro de apoio, eu sinto necessidade em relação à 
família [...] eu acho que falta esse apoio, para minha família”. E01 
 
“Não tem uma reabilitação aqui em Macaé. Dizem que eu preciso de 
reabilitação, mas aí eu fui procurar e não tem. E às vezes fica longe 
para eu ir... ou eu vou para o Rio, ou para Campos... eu não posso 
deixar minhas crianças sozinhas, não tenho com quem deixar... Então 
assim, eu queria que tivesse aqui mais apoio com relação à essa tal de 
reabilitação que eu não conheço. Eu acho que iria me ajudar bastante”. 
E03 
 
“Quando saí do hospital, saí com uma série de encaminhamentos: TO, 
psicóloga, psiquiatra, fono, a fisioterapeuta física, né? [...] agora não 
tem mais isso, porque terminou alguns contratos. Hoje me encontro 
somente com o psiquiatra e com uma fisioterapeuta, que é uma 
fisioterapeuta de grupo, não tenho mais fisioterapia individual. A TO 
nunca consegui...” E04 

 

 

A categoria ENCONTRANDO SUPORTE NO DECORRER DO PERCURSO 

está conformada pelas subcategorias: CONTANDO COM ALTERNATIVAS PARA 

PROSSEGUIR e RECEBENDO UMA BOA ASSISTÊNCIA À SAÚDE APESAR DA 

SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE. A presente categoria traz dados que expressam a 

consecução, em casos inesperada, de acesso à assistência, exame ou tratamento 

que estava dificultoso. Além disso, os dados mostram relatos de atendimento 

considerado bom, apesar das deficiências percebidas na rede de assistência, na 

perspectiva macro. A composição desta categoria pode ser apreciada no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Categoria: ENCONTRANDO SUPORTE NO DECORRER DO 

PERCURSO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

CONTANDO COM ALTERNATIVAS 

PARA PROSSEGUIR 
ENCONTRANDO SUPORTE NO 

DECORRER DO PERCURSO 
 

RECEBENDO UMA BOA 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE APESAR DA 

SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE  

 

 

Na subcategoria CONTANDO COM ALTERNATIVAS PARA PROSSEGUIR 

aparecem relatos sobre desfechos inesperados de algumas situações que se 

encontravam obstaculizadas. Diante de dificuldades no acesso à assistência e 

sentindo limitação numa perspectiva de possibilidade de interrupção do tratamento, 

surgem situações como a doação de um exame por parte de um laboratório particular 

– exame este que possuía caráter crítico para a continuidade do tratamento e que a 

pessoa aguardava há meses pela rede pública, por exemplo.  

Outro caso é descrito como, diante das dificuldades da rede e das limitações 

financeiras vivenciadas pela pessoa, houve uma mobilização por parte de alguns 

profissionais no sentido de providenciar tratamentos particulares, sem custo. Seguem 

falas: 

 

“São exames que não saíram até agora. Isso já faz o quê? Dois meses, 
que eu estou aguardando os exames. Se eu fosse depender desses 
exames eu ainda não teria posição alguma sobre a minha... minha 
saúde. Então eu tentei outros meios. Eu tentei saber preço particular. 
Foi um choque, porque são exames muito caros. Uma ressonância é 
muito cara... e seria o exame ouro, assim, para descobrir alguma coisa. 
Então eu peguei essas solicitações de exames que estavam pendentes 
e tentei outros meios. E que bom que a gente conseguiu por doação, 
fazer o exame em um laboratório particular”. E08 
 
 
“Por ajuda de alguns profissionais eu consegui programas de graça, 
tratamentos... Eles me dão apoio, ajudam em tudo, até eles falaram 
para eu vê-los não apenas como profissionais, mas como amigos”. E04 
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Em RECEBENDO UMA BOA ASSISTÊNCIA À SAÚDE APESAR DA 

SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE, as falas apontam à qualidade da assistência 

profissional à saúde recebida, ao caráter e atitudes dos profissionais e à disposição 

destes em esclarecer dúvidas a respeito da doença, apesar da situação deficitária 

apresentada pela rede de assistência à saúde. Nota-se uma ênfase na boa 

receptividade e acolhimento nos locais de atendimento à saúde e na qualidade do 

cuidado recebido, adjetivando o mesmo como além das expectativas ou do 

merecimento: 

 

“Em hospitais, em consultórios, graças a Deus, sempre fui muito bem 
atendida, muito bem recebida e eu creio que isso, esse conjunto todo 
foi me ajudando também”. E02 

 
“Tem sido tudo muito acessível para esclarecer as minhas dúvidas... 
nos momentos de consulta que normalmente a gente consegue esse 
atendimento”. E08 

 
“E aí ele [o médico] sempre foi muito ético comigo e muito atencioso, 
então assim, é outra conduta. Eu com ele, converso. Nesse sentido, 
olha só, o que é que você acha disso, daquilo? [...] É tudo muito 
dialogado”. E01 

 
“Eu recebo cuidados assim, além do que eu mereço! Além das 
expectativas, graças a Deus”. E02 

 

 

O fenômeno é sintetizado esquematicamente na Figura 10. 
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Figura 10 – Síntese Esquemática das condições interventoras: CARACTERIZANDO A REDE DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE: DESVELANDO AS DUAS PERSPECTIVAS PARA A VIVÊNCIA COM O 
AGRAVO. A figura representa a maneira como as lacunas na atenção às demandas de cuidado e o 
suporte encontrado no decorrer do percurso afetam a significação das características da rede de 
assistência à saúde, decrescendo ou positivando a influência desta na vivência da doença autoimune 
do sistema nervoso. Em outras palavras, as características da rede de assistência à saúde podem 
favorecer ou dificultar o acesso e, por conseguinte, a vivência do agravo. 
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6.4 DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR A NOVA SITUAÇÃO 

DE VIDA 

 

O recebimento do diagnóstico de doença autoimune do sistema nervoso 

assinala o encontro de uma nova situação de vida diante da qual faz-se necessário 

um desdobramento da pessoa, no sentido de agir / interagir no enfrentamento ao 

mesmo. 

O impacto de tomar conhecimento do diagnóstico suscita o desejo de busca de 

informações sobre o agravo a fim de subsidiar as ações subsequentes e tomada de 

decisões referentes ao futuro. As indagações são realizadas por diversos meios, como 

perguntas a profissionais de saúde, buscas na internet através de computador e 

interação com grupos de pessoas que também enfrentam a doença em distintas 

mídias sociais. Paradoxalmente, os dados evidenciam que algumas pessoas evitam 

falar e discutir as informações referentes ao agravo, se distanciando de pessoas que 

compartilham a mesma vivência. 

Outro aspecto importante é a revelação do diagnóstico aos familiares. Os dados 

apontam que a comunicação não é feita de forma imediata, mas após um preparo 

emocional de si mesmo e dos parentes num movimento que chega a durar anos, 

embora sejam finalmente explicados todos os detalhes sobre o agravo. No que tange 

as demais pessoas do entorno social, os dados evidenciam que o diagnóstico não é 

revelado ou é não dito de forma clara e direta, sendo apenas explicados sinais e 

sintomas passageiros. 

A necessidade de tratamento contínuo conduz à procura por assistência em 

diversas especialidades médicas, como também de outros serviços profissionais: 

fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, reabilitação. A busca se dá tanto na rede de 

assistência pública quanto na rede particular; na cidade de residência ou em outros 

municípios e em distintos níveis de atenção, incluindo serviços de pronto atendimento. 

É citada a realização de inúmeros exames complementares de diversas naturezas, 

aparecendo nos dados casos em que não foi possível ter acesso aos mesmos. 

Os dados detalham o início do tratamento da doença, sendo citadas as formas 

e procedimentos realizados. É descrito o uso contínuo de medicamentos específicos 

para doença autoimune do sistema nervoso, incluindo corticoides e 

imunomoduladores – sendo apontados ajustes de doses e mudanças de protocolo de 

acordo com os resultados. Também é citado o uso de fármacos para controle das 
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manifestações clínicas do agravo, como anticonvulsivantes, colírios, analgésicos e 

antidepressivos, entre outros. Há ademais relato de utilização de medicamentos 

manipulados e homeopáticos com o objetivo de controlar a sintomatologia da doença. 

Tratamentos não farmacológicos - como fisioterapia e plasmaférese -, bem como 

procedimentos cirúrgicos, também são realizados com certa frequência. 

Os dados evidenciam que nem sempre há facilidade de acesso ao tratamento 

na rede de atenção pública ou por plano de saúde, sendo por vezes necessário 

procurar alternativas para conseguir realizar exames, receber os medicamentos e 

fazer fisioterapia, por exemplo. A demora ou impossibilidade de acesso na rede 

pública, bem como a falta de cobertura pelo plano de saúde leva à tentativa de 

utilização da rede privada, à contratação de plano de saúde e até mesmo ao 

acionamento da via judicial para garantir a continuidade do tratamento. 

Parte das pessoas entrevistadas relatou tentar participar do processo de 

assistência à saúde, manifestando suas opiniões sobre a condução do tratamento. Os 

dados mostram questionamentos sobre condutas, tentativas de expor a percepção 

dos efeitos dos medicamentos e procedimentos e de falar sobre suas capacidades e 

limitações. Digno de nota é a quase unanimidade no que diz respeito à escuta e 

interação por parte dos profissionais: distanciamento, diálogos pouco claros e 

imposição de tratamentos geram conflitos, indisposições, cobranças e até abandono, 

interrupção ou mudança de equipe e de lugar do tratamento. De outro lado, 

encontramos dados que refletem passividade da pessoa diante da condução do 

tratamento, evitando colocar sua opinião e simplesmente aceitando e obedecendo o 

que lhe é imposto pela equipe de saúde. 

Finalmente, as participantes da pesquisa falam sobre as estratégias que 

desenvolveram para lidar com as emoções advindas do impacto do agravo em suas 

vidas, bem como sobre os ajustes necessários à adequação do entorno e da rotina 

diária à nova realidade vivenciada. Os dados evidenciam que após um período de 

desorientação sobre os rumos existe a tentativa de seguir em frente sem se abater, 

vivendo um dia de cada vez, sem pensar no futuro, da forma mais “normal” possível. 

Os relatos denotam contenção da ansiedade e da tristeza em detrimento de uma 

aproximação da religiosidade no sentido de entrega da doença à Deus e ao pedido de 

ser levada antes de ficar dependente/acamada. 

No que tange a adequação do entorno e da rotina, há falas que apontam uma 

tentativa de manutenção das atividades como eram antes do diagnóstico, relatando o 
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prosseguimento de estudos e atividades laborais para além dos limites possíveis. 

Também há pessoas que cuidam de parentes adoecidos e de si mesmas embora não 

estejam em plenas condições físicas. De outro lado encontramos discursos de 

adaptação da vida e dos planos à realidade atual, mediante realização das atividades 

que lhe são possíveis dentro das limitações, instalando dispositivos de acessibilidade 

na residência, lançando mão de estratégias facilitadoras das atividades diárias – como 

escrever em letras grandes – e passar a residir em companhia de parentes, entre 

outras. 

As estratégias de ação / interação se configuram a partir de quatro categorias: 

“Interagindo com o diagnóstico”, “Vivenciando o tratamento”, “Agindo e interagindo no 

processo de assistência à saúde” e “Ressignificando o cotidiano”. A representação 

visual proposta para o presente fenômeno é apresentada no Diagrama Representativo 

Simbólico 04. 
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Diagrama Representativo Simbólico 04 - DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS 

PARA ENFRENTAR A NOVA SITUAÇÃO DE VIDA 

 

A representação simboliza possibilidades considerando articulação com os neurotransmissores, 

podendo existir ações e interações que impactam no processo saúde-doença favoráveis ou não. As 

categorias estão dispostas acompanhando o fluxo dinâmico das sinapses (as imagens foram 

apreendidas em domínio público, todavia houve montagem da autora à luz do sentido simbólico). 

 

INTERAGINDO COM O DIAGNÓSTICO 

VIVENCIANDO O TRATAMENTO 

AGINDO E INTERAGINDO NO PROCESSO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

RESSIGNIFICANDO O COTIDIANO 
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A categoria INTERAGINDO COM O DIAGNÓSTICO está composta por três 

subcategorias: BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA e REVELANDO 

A NOVA SITUAÇÃO DE VIDA e EVITANDO FALAR SOBRE O AGRAVO como pode 

ser observado no Quadro 13: 

  

Quadro 13 – Categoria: INTERAGINDO COM O DIAGNÓSTICO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE 

A DOENÇA 

INTERAGINDO COM O DIAGNÓSTICO 

 

REVELANDO A NOVA SITUAÇÃO DE 

VIDA 

 

EVITANDO FALAR SOBRE O 

AGRAVO 

 

 

Em BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA, os dados evidenciam 

o interesse por conhecer a doença autoimune do sistema nervoso, com o objetivo de 

se aproximar, esclarecer dúvidas e subsidiar as ações e decisões futuras. Cabe 

ressaltar que os familiares também realizam essa busca. As informações são 

procuradas de diversas maneiras: indagando aos profissionais de saúde, realizando 

buscas na internet e participando de grupos de pessoas que experimentam o mesmo 

acometimento nas redes sociais. 

 

“Depois que eu fiquei sabendo que eu tinha essa doença, eu comecei 
a procurar na internet o que era... meu marido também...” E03 
 
“Eu ficava questionando o fisioterapeuta, aí ele dizia ‘você tinha que se 
importar menos em saber da doença... você lê demais’. Eu falei não, é 
o contrário, eu quero conhecer a doença [...] Eu gosto de ser 
esclarecida de tudo, eu quero saber sim [...] Eu quero saber que 
doença é essa” E01 

 
“Comecei a entrar no computador, na internet. E foi quando eu vi o 
grupo dos miastênicos do Yahoo. Entrei no grupo e vi que muitas 
pessoas estavam se dando bem” E06 



109 
 

Em REVELANDO A NOVA SITUAÇÃO DE VIDA, os dados mostram como as 

participantes da pesquisa revelaram o diagnóstico aos demais. Observamos que o 

movimento não aconteceu imediatamente, mas de forma ponderada e premeditada - 

tendo demorado um período de até vários anos – até as pessoas se sentirem prontas 

a falar sobre a confirmação da nova situação de vida que enfrentam. 

Nesse sentido, observa-se que houve um preparo tanto pessoal quanto dos 

terceiros de forma a facilitar a abordagem do problema, especialmente em se tratando 

dos familiares. Os dados apontam, ainda, que o diagnóstico foi revelado inicialmente 

aos familiares mais próximos. É digno de nota que aos familiares foram ditos todos os 

detalhes sobre o agravo, enquanto que às demais pessoas foi explicado apenas o 

detalhamento a respeito da principal manifestação clínica, não sendo revelado o 

diagnóstico em si. 

 

“Eu levei muito tempo para contar para a minha família, meu pai e 
minha mãe... [...] Como é que eu vou dar essa notícia para os meus 
pais? [...] Eu fiquei pensando, como é que minha mãe e meu pai vão 
receber isso? Mas eu consegui fazer um caminho, de forma a prepará-
los, eu fui me preparando... porque para mim não era fácil [...] Eu 
demorei mais de... talvez uns dois anos” E01 

 
“Aí as pessoas perguntavam ‘mas o que é que aconteceu?’, ‘o que está 
acontecendo?’[…] e eu explicava toda a estória, sem a possibilidade 
de diagnósticos piores, só explicava aquele quadro momentâneo ‘é 
uma inflamação nos olhos’, em linguagem acessível, para as pessoas 
entenderem” E08 

 

 

Em EVITANDO FALAR SOBRE O AGRAVO os dados evidenciam uma 

evitação de diálogo sobre a doença autoimune do sistema nervoso, não só com 

terceiros do entorno social, como principalmente com outros que vivenciam o mesmo 

agravo. Alguns discursos justificam esta estratégia de posicionamento pelo receio de 

tomar conhecimento de situações negativas referentes à vivência da doença. 

 

“Ainda não interagi com ninguém do grupo […] na realidade, acho até 
que eu evito esse tipo de conversa, com quem tem o problema, porque 
você fica meio deprimida, né? Eu tenho receio de pegar alguém que 
esteja assim ‘ah, eu estou muito ruim, eu não consigo fazer isso, eu 
não consigo fazer aquilo’ e acabar assimilando aquilo para a minha 
vida, porque infelizmente eu sou meio, meio esponja, sabe? Então eu 
procuro não conversar muito... nunca conversei assim, com quem tem 
esse problema, entendeu?” E05 
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A categoria VIVENCIANDO O TRATAMENTO congrega os dados referentes 

ao tratamento da doença autoimune do sistema nervoso, sendo composta por quatro 

subcategorias, conforme apresentado no Quadro 14. As subcategorias BUSCANDO 

AJUDA PROFISSIONAL PARA O TRATAMENTO DO AGRAVO, REALIZANDO 

EXAMES, DESCREVENDO O TRATAMENTO DA DOENÇA e CONTORNANDO AS 

DIFICULDADES DE ACESSO AO TRATAMENTO serão apresentadas a seguir. 

 

Quadro 14 – Categoria: VIVENCIANDO O TRATAMENTO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

BUSCANDO AJUDA PROFISSIONAL 

PARA O TRATAMENTO DO AGRAVO 

VIVENCIANDO O TRATAMENTO 

 

REALIZANDO EXAMES 

 

DESCREVENDO O TRATAMENTO DA 

DOENÇA 

 

CONTORNANDO AS DIFICULDADES 

DE ACESSO AO TRATAMENTO 

 

 

Em BUSCANDO AJUDA PROFISSIONAL PARA O TRATAMENTO DO 

AGRAVO, os dados traduzem a procura de assistência profissional para condução do 

tratamento da doença autoimune do sistema nervoso. Os relatos indicam que além de 

buscar atendimento médico especializado em neurologia, outras especialidades e 

serviços necessários foram procurados, tais como fisioterapia e psicologia. Cabe 

destacar que tal busca foi realizada em distintos níveis de assistência; não somente 

na rede pública de atenção à saúde, mas também na privada; e não se restringiu 

apenas ao município de residência. 

 

“Fui procurar o neurologista na cidade de Campos, um neurologista, 
particular. [...] com esse neurologista eu fiquei mais ou menos uns três 
meses. Eu tenho uma amiga que […] um dos diretores do Pedro 
Ernesto parece que mora em frente à casa dela. Aí ela entrou em 
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contato com ele, porque pra conseguir vaga nesses hospitais é muito 
difícil. Aí ele conseguiu uma vaga pra mim”. E02 

 
“Após o diagnóstico, o 0800 me botou numa fila, no sistema, que seria 
lá no Rio e... eu esperei e quando eles me ligaram, me encaminharam 
pro Hospital da Lagoa”. E05 

 
“Aí eu queria buscar especialistas pra ver se [a esclerose múltipla] tem 
cura, se não tem... me disseram que não tinha cura e que eu poderia 
piorar... aparecer outros sintomas... Então, procurei a ESF para me 
encaminharem ao neurologista”. E03 

 

 

Na subcategoria REALIZANDO EXAMES, observamos relatos sobre os 

diversos exames complementares que antecederam e subsidiaram o início efetivo do 

tratamento da doença autoimune do sistema nervoso. Nota-se a referência à 

quantidade e à natureza dos mesmos, sendo citados principalmente os exames 

laboratoriais e de imagem: 

 

“Consegui um bom neurologista no Rio de Janeiro. Ele pediu todos os 
tipos de exame, inclusive que eu nem conhecia… o tal do líquor, que 
se tira o líquido da medula, então, eu não sabia... Eletromiografia, 
tomografia, tudo. Ele me pediu todos os exames”. E10 
 
“Eu fui no neurologista e ele me pediu uma série de exames, pediu 
ressonância, pediu exame de sangue...” E05 
 
“A médica me passou outras ressonâncias e pediu que quando as 
ressonâncias estivessem prontas, que era pra eu mandar uma 
mensagem por SMS que ela iria marcar uma consulta pra mim, de 
retorno”. E09 

 

 

Os dados referentes ao detalhamento do tratamento são reunidos na 

subcategoria DESCREVENDO O TRATAMENTO DA DOENÇA. São feitas 

referências ao tipo de terapêutica utilizada, sendo identificadas principalmente a 

farmacológica e a cirúrgica. No que tange os medicamentos, os dados mostram a 

utilização tanto da terapia imunomoduladora - modificadora da doença quanto o 

tratamento sintomático das manifestações clínicas da mesma. São descritas a 

realização de pulsoterapia com corticoides (sendo necessária internação hospitalar); 

a terapia infusional mensal (realizada em ambulatório especializado, fora do município 

de residência); as aplicações de injeções de interferon e a utilização de medicamentos 

por via oral. São ademais detalhados os ajustes de dose e alterações de protocolos 

de tratamento, enfatizando a periodicidade e indicando algumas interrupções na 
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continuidade. Cabe ressaltar que é descrita a utilização não somente de 

medicamentos alopáticos, mas também daqueles manipulados e homeopáticos. 

 Há relatos de necessidade de intervenções cirúrgicas como a timectomia - no 

caso específico de miastenia gravis – mas destacando diversos procedimentos 

referentes à correção de problemas decorrentes das manifestações clínicas do 

agravo. Quanto às intervenções não farmacológicas, são citadas a realização de 

plasmaférese e de sessões de fisioterapia. 

 

“Durante um tempo eu comecei a tomar betaferon... […] depois parou 
o betaferon e hoje eu tomo azatioprina, é o remédio que eu tomo. Pra 
doença é a azatioprina” E02 
 
“Era uma nevralgia de face e aí fiz cirurgia, retirei ciso, fiz bloqueio de 
plexo... eu ia pra centro cirúrgico, tomava injeção no pescoço, não sei 
o quê aonde, porque eu tenho áreas de gatilho... uma neuropatia 
violenta” E11 
 
“Eu fui fazer plasmaférese… Foi necessário, porque atingiu o meu 
pulmão” E06 
 
“Teve um período em que eu tinha que fazer pulsoterapia”. E01 
 
“Eu faço o tratamento não só com remédios alopáticos, que chama né, 
mas faço com remédios manipulados, faço com remédios 
homeopáticos” E04 
 
“Eu tomo Depakote 250 de manhã, de tarde e de 500 à noite né, pra 
evitar convulsão” E05 

 

 

Devendo o tratamento contínuo ser consistente e considerando a dificuldade 

e/ou morosidade de acesso ao mesmo, as pessoas lançam mão de estratégias para 

conseguir realizar exames, atendimentos e obter medicamentos dentro do prazo 

necessário. Cabe ressaltar que tal dificuldade/morosidade se dá não apenas na rede 

pública como no acesso mediante plano de saúde. Na subcategoria CONTORNANDO 

AS DIFICULDADES DE ACESSO AO TRATAMENTO os dados revelam as 

estratégias utilizadas para tentar manter a continuidade do tratamento, diante das 

dificuldades. A tentativa de realização de exames em outros municípios ou por meios 

particulares, o questionamento da não cobertura dos medicamentos pela operadora 

do plano de saúde, a utilização de meios judiciais para exigir a continuidade da 

entrega dos medicamentos pela rede pública e a consideração sobre contratar um 

plano de saúde são exemplos destas estratégias. 
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“Aí ela me pediu uma outra ressonância… como não conseguia fazer 
pelo SUS, eu paguei, né? […] Aí depois dei entrada no processo para 
poder conseguir as injeções” E05 
 
“Só que eu tive um problema com o meu plano de saúde, que não quer 
cobrir [o tratamento com Rituximab]. Entrei na ANS, pra saber o motivo 
[…] A ANS me devolveu o processo dizendo que o meu plano não é 
obrigado a cobrir esse tipo de tratamento” E06 

 
“Aqui em Macaé eu estou atrás de um lugar que eu possa fazer uma 
reabilitação... fisioterapia. Eu estou sem plano agora, vou tentar reabrir 
um pra fazer a fisioterapia...” E12 

 

 

A manutenção da continuidade do tratamento, no que tange o acesso às 

consultas e medicamentos não constitui o único elemento no processo de vivência da 

nova situação de saúde. A maneira como a pessoa se posiciona diante da condução 

do tratamento – ativa ou passivamente – dá a tônica do sucesso ou insucesso dos 

rumos tomados. A categoria AGINDO E INTERAGINDO NO PROCESSO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE se configura por três subcategorias, a saber: TENTANDO 

PARTICIPAR DA CONDUÇÃO DO TRATAMENTO, SE ABSTENDO DE DIALOGAR 

COM A EQUIPE PROFISSIONAL e DETERMINANDO MUDANÇAS NO 

TRATAMENTO, como apresentado no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Categoria: AGINDO E INTERAGINDO NO PROCESSO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

TENTANDO PARTICIPAR DA CONDUÇÃO 

DO TRATAMENTO 

AGINDO E INTERAGINDO NO 

PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE 

 

SE ABSTENDO DE DIALOGAR COM A 

EQUIPE PROFISSIONAL 

 

DETERMINANDO MUDANÇAS NO 

TRATAMENTO 
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Em TENTANDO PARTICIPAR DA CONDUÇÃO DO TRATAMENTO, os dados 

evidenciam o desejo de ter voz ativa na tomada de decisão referente às condutas 

terapêuticas. Destaca-se a ênfase à necessidade de escuta por parte da equipe 

profissional - não somente esperando contato e proximidade, como desejando 

abertura para o diálogo, no que diz respeito à elucidação de dúvidas, 

questionamentos, discussão de alternativas e limitações, relato dos efeitos dos 

medicamentos, queixas e melhora ou piora das manifestações clínicas. É cobrada 

ademais uma fala mais franca e direta dos profissionais de saúde. 

 

“E aí na fisioterapia, eu exigia muito do fisioterapeuta, que me ouvisse, 
que tocasse em mim... porque eles não tocam... eles mandam fazer 
bola, fazer isso e aquilo... eu queria tocar... meu corpo...” E07 

 
“E aí a questão era, será que eu preciso da pulsoterapia? E eu cheguei 
pra ela [a médica] e disse, olha só, corticoide vai me derrubar... eu não 
gosto, porque me deixa mal... o período é um inferno... eu não gosto. 
Eu morro de dor, eu fico prostrada, eu tenho que parar de trabalhar, 
isso me traz prejuízos... [...] Me deixa mal, com febre, é um horror, eu 
não quero... não tem outra alternativa? ‘Não, é o nosso protocolo’. Não 
tinha diálogo”. E11 

“Eu falei, olha só, eu tenho queixas... eu tô tomando um ansiolítico, que 
eu acho que tá alterando a minha memória, eu não quero mais tomar.’ 
Não, você tem que falar isso com a médica, [...] Eu passo pra ela’. Eu 
falei, não, eu quero falar com ela [...] Eu venho aqui a cada dois, três 
meses, ou a cada mês... se eu não puder falar com a médica que me 
atende, como é que vai ser isso?” E01 

“Eu sou muito perguntadora. Qualquer coisa que apareça em uma 
conversa com os meus médicos, que eu não entenda ou que... que não 
faça sentido, alguma coisa, eu pergunto: ‘mas por quê?’, ‘o que é que 
você está vendo, que te sinalizou isso?’, ‘o que é que eu posso 
fazer?’... Eu pergunto muito, então eu acho que é uma interação boa, 
né?”  E08 

 

Parte dos dados mostra uma atitude paradoxal, onde não há o interesse de 

participar da condução do próprio tratamento e colocar seus sentimentos e opiniões. 

Na subcategoria SE ABSTENDO DE DIALOGAR COM A EQUIPE PROFISSIONAL 

fica evidente a escolha pela aceitação passiva das condutas terapêuticas. 

 

“Com os tratamentos que eu ainda permaneço, eu às vezes... 
raramente tento dar a minha opinião, falar um pouco de como eu acho 
que poderia ser” E04 

 
“Sempre procurei fazer tudo o que eles falavam pra eu fazer”. E02 
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Em DETERMINANDO MUDANÇAS NO TRATAMENTO os dados revelam que 

eventualmente, diante da falta de acolhimento e escuta por parte da equipe 

profissional, as pessoas optaram por procurar outro local de assistência à saúde – até 

mesmo, em alguns casos, pela interrupção do tratamento. Tais atitudes deixam clara 

a importância atribuída à participação ativa e efetiva em seu próprio processo de 

assistência à saúde. 

 

“Eu fiquei uma semana internada. Quando eu soube que os exames 
não seriam possíveis eu saí e fui procurar ajuda em outros lugares” 
E08 

 
“[...] O médico anterior, era uma coisa assim com... aquela coisa muito 
técnica, muito mecânica... isso me fez mudar de tratamento. Eu quero 
exercer a minha autonomia”. E01 

 
“Eu não gostei da maneira que eu fui atendida... não me senti à 
vontade... foi muito cansativo. Então eu voltei [para a minha cidade] e 
aqui eu encontrei o médico aqui do PSF […] Ele falou comigo que 
conhecia uma neurologista. Aí me encaminhou pra lá. […] Aí eu fui e 
graças a Deus eu consegui e ela pegou o meu caso” E09 

 

 

Finalmente, a categoria RESSIGNIFICANDO O COTIDIANO congrega os 

dados que revelam as estratégias utilizadas para enfrentar as questões internas, 

emocionais – tais como sentimento de tristeza, sofrimento e incerteza – decorrentes 

da vivência da doença autoimune do sistema nervoso, bem como para a adaptação 

do entorno à nova realidade. Assim, a presente categoria está composta por duas 

subcategorias: MANEJANDO AS EMOÇÕES e AJUSTANDO O ENTORNO, como 

pode ser apreciado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Categoria: RESSIGNIFICANDO O COTIDIANO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

MANEJANDO AS EMOÇÕES 
RESSIGNIFICANDO O COTIDIANO 

 

AJUSTANDO O ENTORNO 

 

 

Em MANEJANDO AS EMOÇÕES observa-se a busca da resiliência mediante 

diversas estratégias para o enfrentamento de sentimentos como desorientação, 
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nervosismo e ansiedade. Os dados apontam aproximação com a religiosidade, 

havendo falas de preces e gratidão onde percebe-se nitidamente o temor à 

dependência e incapacidade. Também é observada uma tentativa de dar continuidade 

às atividades diárias sem pensar no agravo e suas limitações, determinando assim 

uma sobrecarga. Outro aspecto digno de nota é o posicionamento frente às opiniões 

alheias sobre o agravo, que é o de tentar não se afetar. Os dados evidenciam que o 

movimento de contenção das emoções acaba acarretando a busca de apoio para 

prosseguir. Em alguns casos, o apoio advém de grupos de pessoas que enfrentam a 

mesma doença, nas redes sociais. 

 

“Eu não penso no futuro, porque eu não sei o que vai ser no dia 
seguinte. Eu posso estar hoje andando e amanhã não estar mais. Aliás, 
eu convivo com isso”. E11 
 
“Eu acho que a melhor opção é não ficar nervosa e tentar seguir em 
frente da melhor forma possível. Que outra escolha eu teria? Não 
existe melhor escolha do que tentar seguir da melhor forma” E10 

 
“Eu acho que eu uso esse diagnóstico a meu favor. Eu me impulsionei 
para conquistar, porque se eu me abater, eu adoeço. Aí eu faço uma 
inversão, eu me sobrecarrego, mas eu acho que é uma forma que eu 
tenho de sobreviver a isso. Ou eu vou me deprimir, deixar que a doença 
tome conta de mim”. E01 

 
“Eu confesso a você que tem hora que eu fico no outro planeta, porque 
senão acabo entrando na neura. Então eu prefiro viver um dia de cada 
vez. Se o negócio apertar, aí eu vou viver naquele momento de 
apertado e, enquanto isso eu vou vivendo um dia de cada vez” E05 

 
“Eu entro no grupo... aqui do Facebook, eu converso com todo mundo, 
eu tenho muitos amigos... muitos me põem para cima, eu ponho para 
cima outros... e assim nós vamos levando a vida” E12 
 
“Eu tenho essas ansiedades e contenho em mim, né? […] eu vejo que 
o apoio emocional é algo muito importante pra que a gente consiga se 
manter equilibrado, não se desesperar diante de todas essas ameaças 
que parecem que surgiram como uma onda, entendeu? De conseguir 
seguir em frente. Então assistência, apoio emocional, é muito 
importante. Eu tiro as forças para manter a minha estabilidade daquele 
primeiro pensamento, diante de todo o início da estória: ficar nervosa 
não vai resolver nada” E08 
 

 
  

As estratégias desenvolvidas para adequar o entorno à nova situação de vida 

estão elencadas em AJUSTANDO O ENTORNO. Nesta subcategoria são descritas 

modificações na rotina doméstica e laboral, bem como na estrutura física do ambiente. 

Os dados revelam estratégias para contornar dificuldades impostas pelas 

manifestações clínicas da doença – a exemplo das alterações visuais. São 
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observadas também reconfigurações do núcleo familiar de moradia e dos planos para 

o futuro.   

“Para facilitar a leitura no dia a dia, eu escrevo das letras do tamanho 
que eu enxergo”. E02 

 
“Graças à minha família, eu tentei dar continuidade à minha vida […] 
Passei a morar com o meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos” 
E06 

 
“Eu não saio mais à noite, porque normalmente à noite eu estou mais 
fadigada, estou mais cansada” E10 

 
“Tive que colocar um adaptador no meu vaso sanitário… muita gente 
não sabe, mas existe adaptador para vaso sanitário...” E07 

 
 
A síntese esquemática do presente fenômeno é apresentada na Figura 11. 
 

 

 
 
Figura 11 – Síntese esquemática das estratégias de ação-interação: DESENVOLVENDO 
ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR A NOVA SITUAÇÃO DE VIDA. A figura representa as estratégias 
de ação-interação desenvolvidas para o enfrentamento da doença autoimune do sistema nervoso. São 
estratégias distintas, mas interconectadas em um processo dinâmico. Os quadros destacados à 
margem de cada estratégia elencam as respectivas subcategorias que as compõem. 
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6.5 CARACTERIZANDO O NOVO SER: VIVENDO E SOBREVIVENDO A DOENÇA 

AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO 

 

Após conviver com o surgimento do caos - ao se deparar com a real 

possibilidade de finitude da vida - a pessoa com doença autoimune do sistema 

nervoso necessita aprender novas formas de significar a vida para enfrentar os 

múltiplos desafios do novo contexto onde se insere. Ainda, precisa desenvolver 

estratégias para fazer face à nova situação de vida, sob a influência das possibilidades 

reais da rede de assistência à saúde. 

Como consequência deste processo complexo e seus desdobramentos, temos 

um ser ressignificado, um novo ser que é marcado por características objetivas e 

subjetivas decorrentes de sua trajetória de enfrentamento, na vivência do agravo. O 

fenômeno CARACTERIZANDO O NOVO SER: VIVENDO / SOBREVIVENDO A 

DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO está conformado a partir das 

subcategorias DESCREVENDO OS DESDOBRAMENTOS DO TRATAMENTO e 

REVELANDO ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA NOVA SITUAÇÃO DE 

VIDA. A representação visual proposta para as consequências do fenômeno é 

apresentada no Diagrama Representativo Simbólico 05. 
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Diagrama Representativo Simbólico 05 – CARACTERIZANDO O NOVO SER: 

VIVENDO E SOBREVIVENDO A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO 

 

A depender da forma de enfrentamento a vivência terá um tom mais ou menos hostil, ou até uma 
resignificação existencial; ou seja, vivendo a possibilidade da finitude real e da presença de limitações 
a pessoa pode conseguir adotar uma postura resiliente no tocante à vida, valorizando o tempo presente. 
Fazendo nexo com a imagem, cabe refletir que embora existam problemas biológicos junto aos 
neurônios, a vida não se encerra apenas nesta dimensão. Há muita luz possível, o desafio é descobrir 
onde. Neste sentido, pode estar na dimensão do afeto (reperesntada na imagem pela cor púrpura). 

Imagem de domínio público. 
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A categoria DESCREVENDO OS DESDOBRAMENTOS DO TRATAMENTO 

congrega os dados que explicitam os efeitos e repercussões das estratégias 

relacionadas ao tratamento da doença autoimune do sistema nervoso. Aqui, são 

descritos tanto os resultados positivos / satisfatórios - que produzem melhora do 

quadro e possibilitam o retorno às atividades – quanto aqueles que não sucedem em 

seu propósito. Assim, a categoria está composta pelas subcategorias: 

IDENTIFICANDO OS RESULTADOS POSITIVOS DO TRATAMENTO e NÃO 

VISLUMBRANDO A MELHORA ESPERADA, como pode ser visualizado no Quadro 

17: 

  

Quadro 17 – Categoria: DESCREVENDO OS DESDOBRAMENTOS DO 

TRATAMENTO 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

IDENTIFICANDO OS RESULTADOS 

POSITIVOS DO TRATAMENTO  
DESCREVENDO OS 

DESDOBRAMENTOS DO 

TRATAMENTO 
 

NÃO VISLUMBRANDO A MELHORA 

ESPERADA  

 

Em IDENTIFICANDO OS RESULTADOS POSITIVOS DO TRATAMENTO, os 

dados traduzem a percepção de melhora das manifestações clínicas da doença 

autoimune do sistema nervoso. Tal percepção se dá em períodos variáveis de tempo 

e abrange diversos aspectos, desde o abrandamento de determinados sinais e 

sintomas até a repercussão positiva do tratamento em atividades da vida diária. Cabe 

ressaltar que também são feitas alusões às eventuais mudanças de local de 

tratamento.  

 

“O corticoide foi que me ajudou muito, né... abaixo de Deus, foi o que 
me ajudou. Eu fui melhorando aos pouquinhos. Com o tempo a minha 
vista foi clareando... eu já comecei a dar umas passadas... [...] eu fui, 
assim, me recuperando. A minha fala foi voltando ao normal” E02 
 
“Quando eu tomei o primeiro comprimido, foi como se eu estivesse 
renascendo, voltando tudo ao normal. Que maravilha, foi um bálsamo 
aquele remédio” E11 
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“Um ano depois da operação eu já estava voltando à minha vida 
normal, eu já era uma outra pessoa. Eu comecei a trabalhar fora, eu 
trabalhava em casa. Eu andava de ônibus, coisa que eu antes não fazia 
mais... eu passei a subir no ônibus com sacolas e bolsas. Eu voltei a 
dançar de saltinho. Eu cheguei a dirigir... a voltar a dirigir, também... e 
eu tive uma remissão” E06 

 
“A cirurgia de coluna foi um êxito, [...] mas foi sofrida demais [...] Fiquei 
um ano e meio para me recuperar. Fisioterapia, aquelas coisas todas” 
E01 

 

Em NÃO VISLUMBRANDO A MELHORA ESPERADA, as pessoas falam 

sobre os aspectos negativos dos resultados do tratamento. Dificuldades e desconforto 

na administração, persistência ou piora de sinais e sintomas, ocorrência de efeitos 

adversos, dificuldade ou ausência de adaptação aos medicamentos, desenvolvimento 

de comorbidades decorrentes do uso continuado de terapêuticas farmacológicas são 

alguns exemplos de discursos encontrados nesta subcategoria. 

 

“Com o tempo o remédio já não fazia tanto efeito como antes, né? Eu 
já voltei a sentir novamente alguns sintomazinhos, muito 
moderadamente, mas sentindo” E10 

 
“É muito sofrimento mesmo, essa dor de cabeça constante, e mais 
ainda as injeções semanais que eu preciso tomar. [...] Mas dá muita 
dor, eu não sei se existe alguma coisa para amenizar essa dor... Então, 
essas são coisas da doença que me incomodam muito, sabe?” E07 

 
“Eu vim percebendo que desde que eu entrei com essa cortisona, 
Deflazacort, eu fui decaindo... eu estava num ponto que eu já estava 
falando mole e babando, babando muito. [...] eu estava voltando ao 
que eu estava antes, desde o início da miastenia, né?” E06 

 
“Eu fiz tomografia e fiz um contraste, eu não podia fazer esse contraste 
e eu não sabia... E eu fiquei em coma dez dias, intubada, no CTI... Em 
coma dez dias” E09 
 
“Eu fiquei diabética, hipertensa, com insuficiência renal por conta do 
corticoide, que ajudou na área neurológica mas complicou um pouco 
em outras áreas” E02 

 

 

As manifestações clínicas da doença impõem limitações de diversas índoles, 

além de suscitar sentimentos e emoções sobre passado, presente e futuro. Após uma 

longa jornada de busca do diagnóstico, realização do tratamento e desenvolvimento 

de estratégias para enfrentar a nova situação de vida, a pessoa se reconhece em sua 

nova significação. A forma de enfrentamento é paradoxal, havendo as pessoas que 

enfatizam os acontecimentos positivos buscando forças para prosseguir e outras para 



122 
 

as quais o fardo das limitações se torna demasiado pesado para continuar, 

sobrepujando o descontentamento. 

A categoria REVELANDO ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA 

NOVA SITUAÇÃO DE VIDA é composta por duas subcategorias: RECONHECENDO 

CAPACIDADES E POSSIBILIDADES APESAR DAS LIMITAÇÕES e 

SIGNIFICANDO OS LIMITES IMPOSTOS PELO AGRAVO, conforme apresentado 

no Quadro 18. As subcategorias serão apresentadas a seguir. 

 

Quadro 18 – Categoria: REVELANDO ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS 

DA NOVA SITUAÇÃO DE VIDA 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA 

 

RECONHECENDO CAPACIDADES E 

POSSIBILIDADES APESAR DAS 

LIMITAÇÕES 

REVELANDO ASPECTOS OBJETIVOS 

E SUBJETIVOS DA NOVA SITUAÇÃO 

DE VIDA  

SIGNIFICANDO OS LIMITES 

IMPOSTOS PELO AGRAVO 

 

 

Em RECONHECENDO CAPACIDADES E POSSIBILIDADES APESAR DAS 

LIMITAÇÕES, os dados evidenciam que os limites e mudanças impostos pela doença 

autoimune do sistema nervoso são enfrentados por algumas pessoas mediante a 

valorização de cada pequeno progresso ou ausência de piora. É notório nas falas que 

a trajetória da vivência do agravo proporcionou amadurecimento, uma nova maneira 

de compreender a vida bem como contribuiu para o desenvolvimento de resiliência. 

 

“No meu caso, por exemplo agora estou enxergando bem, ontem eu 
não estava. Hoje estou andando direito, ontem eu não estava. Então, 
a cada dia é uma coisa nova. Eu me surpreendo, eu me conheço a 
cada dia...” E04 
 
“Eu com a doença, não vou dizer que está tudo ótimo, estou sendo 
hipócrita. Mas eu tenho uma felicidade dentro de mim que eu não sei 
explicar, que eu aprendi... muita coisa. Aprendi muita coisa na vida com 
a doença... Eu aprendi a dar o real valor às coisas que têm que ser 
dadas. Coisas que eu não via antes, hoje eu estou vendo de maneira 
muito diferente, estou mais dada... [...] eu estou entendendo e 
compreendendo mais as pessoas” E06 
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“A sensação como eu vivo hoje, depois do diagnóstico, eu acho que 
mais consciente sobre a minha vida [...] Eu fiquei mais fortalecida 
depois, até, porque eu acho que eu todo dia vivo um milagre... todo dia. 
Todo dia!” E01 
 
“Se antes eu estava dez por cento bem, hoje eu estou setenta por cento 
melhor. Quer dizer, ou seja, já estou fazendo tudo o que eu não estava 
mais fazendo antes. Fazendo a minha comida, fazendo as minhas 
caminhadas, tomando o meu banho sozinha... Enfim, voltei a ser 
aquela de um ano, dois anos atrás” E12 

 
“E a minha família se tornou mais unida, nós nos unimos mais... [...] A 
doença foi uma maneira da família se aproximar” E09 

  
 

Na subcategoria SIGNIFICANDO OS LIMITES IMPOSTOS PELO AGRAVO, 

observamos uma forma diversa de enfrentamento, na qual depreende-se que o fardo 

imposto pelas limitações decorrentes da doença faz-se por demais pesado para 

prosseguir as atividades da vida. Os discursos enfatizam as minúcias dessas 

limitações, denotando sentimentos negativos de tristeza, medo e dependência e 

revelando uma existência de insatisfação e descontentamento. 

 

“Depois dessa doença, eu não consigo mais fazer isso. Tenho medo 
de multidão... tenho medo de andar de bicicleta, por falta de equilíbrio... 
Não me sinto mais segura pra fazer o que eu costumava fazer... 
esportes.... e as outras brincadeiras que eu fazia. Então eu me tornei 
mais fechada, depois dessa doença” E04 
 
“Ainda não consigo fazer o que eu gostaria, no sentido de me dar o 
direito.... de usar a doença a meu favor, porque eu acho que é um 
direito meu, eu queria fazer isso” E09 
 
“A minha vida, assim, ela ficou limitada. Eu tenho limitações hoje. Eu... 
não leio nada, só se for letra bem grande. Eu tenho falta de equilíbrio 
[...] não aguento, assim, fazer muitas coisas, mas eu já melhorei muito. 
Hoje eu fiquei assim... com muitas limitações. Eu não ando sozinha... 
não vou sozinha a lugar nenhum. Eu fiquei num estado muito ruim”. 
E02 

 
“Então eu comecei a me chatear, a ficar triste... por não poder ir a 
determinados lugares, principalmente à noite, que o cansaço é bem 
maior, né? Então eu queria ter uma qualidade de vida maior... melhor. 
[...] Eu queria ter uma qualidade de vida melhor” E06 

 
“Hoje em dia, pela falta de equilíbrio, pela dificuldade em fazer as 
coisas [...] eu preciso de alguém pra me ajudar a realizar algumas 
atividades... Mas assim, preciso de alguém pra me ajudar a fazer uma 
comida, a... por exemplo, dobrar uma roupa... [...] até que ajeitar a casa 
eu ainda consigo, mas às vezes eu estou passando um pano na casa 
e fico tonta... Então, assim, eu preciso de um apoio. Mas ainda não sei 
que apoio pedir” E07 
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A síntese esquemática das Consequências é apresentada na Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Síntese esquemática das Consequências: CARACTERIZANDO O NOVO SER: VIVENDO 
/ SOBREVIVENDO A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO. O novo ser, que emerge do 
enfrentamento da doença autoimune do sistema nervoso, está representado na figura central, com cor 
neutra. A cada lado estão representadas as categorias, mediante setas apontando a diferentes 
sentidos, de acordo com os aspectos inerentes a cada uma. Acima e abaixo de cada seta, as 
subcategorias são representadas por cor e posicionamento na figura: as cores mais vivas e a posição 
superior denotam as subcategorias que identificam o ser que VIVE, enquanto que as cores apagadas 
e a posição inferior sinalizam as subcategorias que descrevem o ser que SOBREVIVE. 
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7 APRESENTANDO O FENÔMENO CENTRAL 

 

7.1 O FENÔMENO CENTRAL 

 

Na lógica da metodologia adotada no presente estudo, a Teoria Fundamentada 

nos Dados, a análise dos dados produzidos se deu mediante as três etapas de 

codificação: aberta, axial e seletiva – processo no qual os dados coletados foram 

conceituados, constituindo códigos, subcategorias e categorias. As categorias 

construídas foram comparadas, estabelecendo relações e interconexões pautadas no 

modelo paradigmático de análise próprio da vertente straussiana da TFD e, 

posteriormente, convergindo a fenômenos que representam características comuns. 

A análise das conexões entre estas estruturas possibilita a identificação do fenômeno 

central, traduzindo a ideia central que conduz à emersão da teoria substantiva. 

Importante enfatizar que a teoria substantiva que emergiu dos dados constituiu 

modelo teórico explicativo substantivo. No entanto, estudos vindouros de diferentes 

naturezas poderão contribuir para a reflexão sobre a temática ampliando a 

abrangência da presente teoria e contribuindo com a discussão dos fenômenos 

relacionados no tocante a vivência da doença autoimune do sistema nervoso e sobre 

as demandas de cuidado. 

O fenômeno INTERAGINDO COM A REAL POSSIBILIDADE DE FINITUDE 

DA VIDA: CONVIVENDO COM O CAOS representa as condições causais que 

conduzem à vivência da doença autoimune do sistema nervoso, revelando uma longa 

peregrinação de busca pelo diagnótico que se estende desde o aparecimento dos 

primeiros sinais e sintomas até a primeira reação suscitada pelo recebimento do 

diagnóstico definitivo. 

Em RECONHECENDO UM CONTEXTO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS: 

PRECISANDO APRENDER NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAR A VIDA são 

detalhadas as condições contextuais ou conjunto de circunstâncias que orientam o 

desenvolvimento do fenômeno central. O surgimento de situações desafiadoras 

decorrentes do diagnóstico de doença autoimune do sistema nervoso constitui um 

contexto de símbolos significantes que norteará as ações-interações das pessoas.  

As condições interventoras são reunidas em CARACTERIZANDO A REDE DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: DESVELANDO AS DUAS PERSPECTIVAS PARA A 

VIVÊNCIA COM O AGRAVO. Tais condições dizem respeito a tempo, espaço, 
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história, status econômico, entre outros e podem influenciar no sentido de facilitar ou 

dificultar as estratégias de ação-interação.  

 DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR A NOVA 

SITUAÇÃO DE VIDA representa as estratégias de ação/interação desenvolvidas no 

enfrentamento da doença autoimune do sistema nervoso, que ora podem promover 

um estado mais resiliente, ou ainda, antagonicamente, podem dificultar a vivência. 

Como consequência temos CARACTERIZANDO O NOVO SER: VIVENDO E 

SOBREVIVENDO A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO. Evidencia-se 

que a depender dos símbolos e significados atribuídos ao agravo e às limitações 

impostas pela nova condição de vida, o ser que emerge pode ser caracterizado sob 

duas perspectivas: aquele que enfrenta e vive; aquele que sofre e sobrevive. 

 

 

7.2 A MATRIZ TEÓRICA SUBSTANTIVA 

 

Desta feita, segue-se a matriz teórica substantiva que emergiu do presente 

estudo: (RE) SIGNIFICANDO A VIDA A PARTIR DAS DEMANDAS DE CUIDADO: 

A VIVÊNCIA DA DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO REVELA UM 

NOVO SER, cuja representação esquemática pode ser vista no Diagrama 

Representativo Simbólico 06. 

A tônica do fenômeno central está dada pelas demandas de cuidado, que 

aparecem ao longo de todo o trabalho, permeando todas as categorias e fenômenos 

e evidenciando a importância atribuída à interação. As pessoas significam a vida 

mediante a interação, e com base nesta pautam as suas ações. Ao ser privada de 

interação, há profundo descontentamento, desnorteio e uma significação negativa da 

vida e do entorno, que se traduz mais em uma sobrevida ao diagnóstico de doença 

autoimune do sistema nervoso. 

A necessidade de ser partícipe de uma interação efetiva, mediante abertura e 

escuta por parte dos profissionais de saúde é o fio condutor das ações de 

enfrentamento ao agravo. A necessidade de acolhimento e apoio, especialmente no 

que se refere a elucidação de dúvidas não é menos importante. A forma de 

comunicação da equipe de saúde ao abordar questão delicada como seja o agravo é 

determinante dos sentimentos que se seguem à interação, diante da nova situação de 

vida que traz medo e incerteza do futuro. 
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O desgaste físico, mental e emocional decorrente da longa jornada de 

elucidação do diagnóstico impacta diretamente e de forma devastadora na saúde 

integral do indivíduo. Observa-se forte impacto deste desgaste em todos os aspectos 

da saúde integral, abrangendo não só a saúde física como ademais a saúde a 

emocional, a social, a saúde mental e a intelectual, bem como, de extrema 

importância, a saúde espiritual. Nesse contexto, vislumbra-se vasto campo de atuação 

para a enfermagem comprometida com o entendimento não padronizado do ser 

humano, uma vez que mediante o cuidado centrado na pessoa e suas demandas 

singulares, será capaz de pautar suas ações profissionais, na interação com a pessoa 

que demanda o cuidado. 

As demandas de cuidado (Diagrama Representativo Simbólico 07) estão 

presentes mesmo em período anterior ao diagnóstico definitivo de doença autoimune 

do sistema nervoso, evidenciado na percepção insatisfatória / negativa do estado 

anterior de saúde por parte de algumas pessoas. Nestes casos, as demandas de 

cuidado se tornaram ampliadas e mais numerosas. As alterações decorrentes da 

doença experimentadas são significadas de forma única por cada pessoa, de acordo 

com as suas próprias vivências. Neste momento, surge a necessidade de acolhimento 

e apoio profissional para conhecer / entender / compreender melhor o agravo e 

vislumbrar os desdobramentos possíveis.  

A necessidade e importância de apoio efetivo ao enfrentamento da doença se 

estende para além da equipe profissional de saúde, sendo evidenciada a vital 

importância atribuída à rede de apoio familiar e social. Nesse sentido, não só é 

importante o apoio afetivo / emocional e o auxílio em atividades cotidianas, como 

também a forma na qual o agravo repercute na vida familiar (como grupo e, também, 

individualmente, em cada componente da família), social e laboral. Destaca-se aqui 

uma vez mais o impacto ocasionado à saúde integral do indivíduo. As limitações 

decorrentes das manifestações clínicas da doença autoimune do sistema nervoso, 

bem como a inconstância dos sinais e sintomas apresentados em diversos graus 

impactam nas atividades diárias em toda a sua abrangência – não apenas nas 

atividades de cuidado de si, como também nas interações sociais e laborais. 

A sensação de interrupção do curso de vida é notória e, a partir desse 

sentimento, emerge o temor à discriminação e à dependência de terceiros, sendo 

nítido o repúdio a tais possibilidades. Contar sobre o diagnóstico aos próprios 

familiares torna-se empreitada complexa e premeditada, por receio de possíveis 
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impactos negativos/repercussões negativas nos entes queridos. Percebe-se neste 

momento uma preocupação com a saúde do outro e com a manutenção do seu lugar 

de autonomia e independência, tanto no núcleo familiar quanto no social/laboral.  

As pessoas preferem, em muitos casos, não revelar a nova situação de vida 

com o diagnóstico e procuram levar as atividades diárias adiante. Isto extrapolando 

os próprios limites e se sobrecarregando. Os dados apontam que em muitos casos o 

diagnóstico não é revelado aos pares sociais e laborais por receio à discriminação e 

ao paternalismo alheio, que poderia dar a entender um posicionamento de vitimização 

e/ou dependência. O sigilo acerca do diagnóstico é quebrado, em algumas situações, 

apenas para a hierarquia laboral. 

A falta de apoio na esfera social - evidenciada pela minimização dos efeitos do 

agravo e minimização do sofrimento - constitui uma das principais dificuldades na 

vivência da doença. Esta minimização dos efeitos da doença – e, por conseguinte, da 

própria vivência do agravo – é percebida como proveniente não somente a partir do 

entorno social, mas também da equipe de saúde. Tal evidência deve suscitar profunda 

reflexão por parte do profissional de saúde, em especial o enfermeiro, cuja atuação 

deveria proporcionar voz ativa ao indivíduo, na lógica de uma assistência integral 

pautada nas necessidades singulares de cada pessoa. 

As características da rede de assistência à saúde, tanto na esfera pública 

quanto na privada, influenciam o modo de conduzir as estratégias de enfrentamento 

ao agravo, podendo esta influência intervir de forma a facilitar ou dificultar as 

ações/interações de enfrentamento. Nesse sentido, as demandas de cuidado 

aparecem novamente, sendo elencadas necessidades referentes aos distintos 

aspectos da saúde integral própria e do entorno familiar. Contudo, é enfatizada a 

influência facilitadora das exceções referentes à interação com a equipe de saúde, 

trazendo uma vez mais a reflexão sobre como tem sido a atuação profissional, 

especialmente a do enfermeiro. 

O indivíduo deseja tomar parte ativa na condução do seu próprio processo de 

produção de saúde e para tanto procura interagir mediante o diálogo, 

questionamentos e participação ativa na tomada de decisões referentes à condução 

do próprio tratamento. Assim, deseja ademais ser ouvido e respeitado em suas 

percepções. O tratamento específico, que deve ser realizado de forma continuada, em 

muitos casos traz efeitos indesejados e complicações que obstaculizam a adesão e 

manutenção. Nesse momento torna-se crítica a interação com a equipe de saúde, sob 
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a possibilidade de interrupção do tratamento ou mudança de local/equipe de saúde. 

A luta pela continuidade/manutenção do tratamento fica evidente ao se deparar com 

as estratégias para garantir o acesso ao mesmo. 

Não menos importante, aponta-se a necessidade de ressignificação do self, 

diálogo entre o eu e o mim no sentido de lidar com os aspectos subjetivos da vivência 

da doença autoimune do sistema nervoso. Evidencia-se um movimento de contenção 

das emoções suscitadas pela nova situação de vida, que acaba por se tornar 

insustentável e conduz à busca de suporte e apoio emocional. 

Portanto, emerge deste processo UM NOVO SER, que se configura de forma 

única a partir do significado atribuído à vivência da doença autoimune do sistema 

nervoso: de um lado, o ser que VIVE pois apesar das dificuldades e limitações 

impostas pelo agravo identifica capacidades e possibilidades; de outro lado, o ser que 

SOBREVIVE pois o fardo imposto pela vivência da doença torna-se mais pesado e 

oneroso do que a perspectiva de possibilidades.  
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Diagrama Representativo Simbólico 06 – (RE) SIGNIFICANDO A VIDA A PARTIR 

DAS DEMANDAS DE CUIDADO: A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA DO 

SISTEMA NERVOSO REVELA UM NOVO SER 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa, o contexto, as condições, as estratégias e as consequências fluem continuamente, 

agindo e reagindo para assim determinar a forma de vivenciar a doença autoimune do sistema 

nervoso, mediante as demandas de cuidado. Cabe neste momento pensar nas contribuições 

de uma ATUAÇÃO PROFISSIONAL DIRECIONADA À SAÚDE INTEGRAL, para uma 

vivência mais efetiva da nova situação de vida. Imagens de domínio público. 
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Diagrama Representativo Simbólico 07 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA 

DAS DEMANDAS DE CUIDADO À LUZ DAS PESSOAS QUE VIVENCIAM A 

DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO 

 

Em síntese: as demandas de cuidado expressam a natureza singular da pessoa que vivencia 

a doença autoimune do sistema nervoso, apontando para necessidades e desejos complexos, 

que do mesmo modo, reafirmam a valorização da saúde integral, que sobretudo, percebe 

todos os aspectos concernentes ao ser humano conectados, constituindo um todo indivisível 

que não pode ser estereotipado por nenhuma doença. Imagem de domínio público. 

 

 

 

A síntese esquemática do Fenômeno Central é apresentada na Figura 13. 
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Figura 13 – Síntese esquemática do Fenômeno Central: (RE) SIGNIFICANDO A VIDA A PARTIR DAS 
DEMANDAS DE CUIDADO: A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO REVELA UM NOVO 
SER. A partir da articulação e interconexão dos fenômenos identificados no estudo - representados 
pelos elos na parte inferior da imagem - emerge um novo ser, representado na parte superior, surgindo 
dos elos. Este novo ser pode se configurar de duas maneiras: o ser que é pleno e pode ter cores e dar 
frutos – que apesar das agruras da terra, é capaz de extrair nutrientes mesmo que seja necessário ir 
às profundezas do solo e retornar ressignificado (representado na imagem da árvore frutífera); e o ser 
que apenas subsiste, nutrindo-se passivamente do que lhe é ofertado pela terra (representado na 
imagem do cacto). 
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Por fim, propomos uma revisitação da Figura 06, no sentido de visualizar o 

modelo paradigmático composto pelos fenômenos encontrados no estudo. Tal 

representação esquemática é apresentada na Figura 14. 

 

 

 

 
Figura 14 – Representação esquemática da aproximação dos fenômenos ao modelo paradigmático de 
Strauss e Corbin (2008) 
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8 DIALOGANDO COM OS AUTORES A PARTIR DO FENÔMENO CENTRAL 

  

O propósito do presente capítulo é estabelecer um diálogo a partir da 

identificação do fenômeno central (RE) SIGNIFICANDO A VIDA A PARTIR DAS 

DEMANDAS DE CUIDADO: A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO 

REVELA UM NOVO SER, confrontando as ideias centrais do fenômeno às 

considerações de autores que estudam o referencial teórico utilizado – Interacionismo 

Simbólico bem como daqueles que dedicam suas pesquisas às temáticas 

relacionadas – doença autoimune do sistema nervoso, saúde integral e estilo de vida, 

entre outros. Para tanto, foram destacados os principais aspectos revelados em cada 

fenômeno. 

É importante pontuar na conexão com o Interacionismo Simbólico que a pessoa 

modula seus comportamentos a partir do sentido que atribui às coisas, sendo este 

sentido oriundo da interação social estabelecida com outros e modificando este 

sentido mediante o processo interpretativo que utiliza ao se deparar com as coisas e 

situações ao longo da vida (BLUMER, 1982). 

Assim, a forma de entender ou significar os eventos que se sucedem na 

vivência da doença autoimune do sistema nervoso é única para cada pessoa, a 

depender do sentido que confere a cada um dos elementos e situações que 

caracterizam e se desdobram do agravo – sinais, sintomas, interação com a família, 

sociedade e profissionais, dentre outros. 

 As condições causais abrangem as situações vivenciadas antes e no momento 

do diagnóstico definitivo de doença autoimune do sistema nervoso. Em 

INTERAGINDO COM A REAL POSSIBILIDADE DE FINITUDE DA VIDA: 

CONVIVENDO COM O CAOS, as participantes da pesquisa caracterizam a vida 

anterior ao diagnóstico falando sobre uma vida pessoal, familiar e social ativa que 

envolve sonhos e planos para o futuro.  

O aspecto que se destaca neste fenômeno é a trajetória de busca do 

diagnóstico. A longa e conturbada peregrinação que se configura impacta diretamente 

nas distintas dimensões da saúde integral do indivíduo, que se vê afetado fisicamente 

pela piora ou agravamento dos sinais e sintomas iniciais; afetado mentalmente pela 

tentativa de significar o que se passa e afetado emocionalmente pela ansiedade, 

sofrimento e incerteza.  
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Os dados mostraram como principais sintomas físicos as alterações visuais, as 

dificuldades motoras e de equilíbrio e a fadiga. Estudo de Al-Sharman et al (2018) 

apresenta resultados consonantes, apontando que a dificuldade de mobilidade física, 

incapacidade de manutenção do equilíbrio corporal e a fadiga afetam todos os 

aspectos da vida diária. 

 O percurso de busca do diagnóstico é apontado como estressante e afeta tanto 

a pessoa quanto os seus seres queridos. Como os sinais e sintomas são muito 

diversos, múltiplas especialidades médicas são procuradas e vários tratamentos 

ineficazes são realizados até receber o diagnóstico final (AL-SHARMAN et al, 2018). 

Ainda no estudo supracitado, as pessoas sinalizam a necessidade da criação de 

espaços multidisciplinares especializados para prover um melhor suporte. 

 É também enfatizado pelas participantes do estudo o choque do momento da 

confirmação do diagnóstico, marcado por comunicação truncada e distanciada por 

parte da equipe profissional de saúde. Estudos apontam que receber um diagnóstico 

como o de doença autoimune do sistema nervoso produz medo a complicações, 

efeitos colaterais do tratamento e exacerbações; incerteza do porvir; temor às 

possíveis dores, incapacidades funcionais e dependência de terceiros - podendo 

acarretar tristeza, frustração e até falta de motivação (SILVA E CASTRO, 2011; 

MASOUDI et al., 2017; AL-SHARMAN et al 2018).  

Da confirmação do diagnóstico emergem os mitos, receios e incertezas, 

constituindo momento de singular fragilidade da pessoa, no qual a postura dos 

profissionais de saúde adquire extrema relevância. O acolhimento é apontado como 

elemento fundamental e impacta positivamente, enquanto que a sensação de 

desamparo aumenta o sofrimento inerente ao momento, podendo influenciar na 

adesão ao tratamento (SANTOS E VALADARES, 2011). 

A causa acessa muito fortemente o universo de significados, haja vista que a 

pessoa se depara com uma nova situação perante a qual deverá traçar uma linha de 

ação. Esta ação dependerá do significado único atribuído à situação que emanará do 

diálogo interno da própria pessoa, ou pensamento. 

O Self representa a caracterização da pessoa como objeto para si mesma e 

permite o diálogo interno da mesma forma que ocorrem as interações com os demais. 

A capacidade de refletir sobre si mesmo também permite se perceber no papel do 

outro, conferindo caráter social ao Self. Outrossim, o Self é dinâmico porquanto, 
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mediante a interação com outros seres humanos, encontra-se em desenvolvimento 

contínuo (BLUMER, 1982). 

Assim, na correlação com os achados do estudo, quando da confirmação do 

diagnóstico de doença autoimune do sistema nervoso ocorre o choque da 

apresentação de uma nova e complexa situação de vida. Isto suscita a necessidade 

de traçar uma linha de ação para fazer frente ao agravo e suas repercussões. No 

diálogo interno, a pessoa acessará os significados atribuídos à doença, possibilidade 

de finitude, estigma, dependência, incapacidades, necessidade de tratamento 

contínuo e todos os aspectos que envolvem o tema. Destes significados emergem os 

sentimentos de medo, incerteza, insegurança, etc. Sobre isto, 

 

“É interessante perceber que a vida humana constitui-se, na visão de 
Mead, num processo contínuo de solução de problemas.Resolver os 
problemas que se apresentam é o princípio de todo o pensar, de toda 
a conduta reflexiva.Será uma conduta reflexiva aquela que, num 
movimento contínuo, for cobrando consciência diante dos problemas e 
das situações concretas da vida” (CASAGRANDE, 2014 p.52). 

 

No que tange as interações externas, surgem os símbolos e significados 

advindos da relação com os outros – profissionais de saúde, familiares e sociedade – 

em que torna-se crucial a forma como esta interação é dada. As respostas humanas 

não são direcionadas às ações dos demais, mas ao sentido que atribuem a essas 

ações. Desta maneira, uma resposta truncada por parte do profissional de saúde, por 

exemplo, pode ser entendida como uma postura de distanciamento e ausência de 

acolhimento ou valorização. 

O contexto, ou conjunto de circunstâncias que orientam o desenvolvimento do 

fenômeno central, está representado em RECONHECENDO UM CONTEXTO DE 

MÚLTIPLOS DESAFIOS: PRECISANDO APRENDER NOVAS FORMAS DE 

SIGNIFICAR A VIDA. As situações desafiadoras decorrentes do diagnóstico 

constituem um contexto de símbolos significantes que norteará as ações-interações 

das pessoas. Sob a ótica interacionista, os significados são modificados de acordo 

com a interpretação das coisas que a pessoa encontra no decorrer da vida. Estas 

“coisas” são entendidas como situações, condições, pessoas, ideias e objetos, entre 

outros.  

No presente fenômeno destacam-se os relatos que explicitam os principais 

desafios encontrados na vivência da doença autoimune do sistema nervoso; a rede 



139 
 

de apoio familiar e as implicações do agravo nos familiares e as interações sociais. O 

forte sentimento de interrupção do curso de vida confere tanto uma percepção de 

carga quanto receios e ansiedade antecipatórios diante da impossibilidade de prever 

todos os desdobramentos e repercussões do agravo. Predomina o temor à 

possibilidade de vir a sofrer discriminação e dependência. 

Pensando sobre o contexto, a teia social tem impacto fundamental na forma de 

enfrentamento. Na concepção interacionista, ontegênese e filogênese constituem 

aspectos distintos e interdependentes do mesmo processo evolutivo, onde o Self é 

pressuposto evolutivo da sociedade assim como esta é condição de emergência do 

Self. Em outras palavras, Self e sociedade são complementares e correlatos sendo 

postulada a indissociabilidade entre o indivíduo e a sociedade. 

 

“A constituição do self e da sociedade pertencem ao mesmo processo 
e são de igual magnitude. Trata-se de uma simultânea construção-
reconstrução pessoal e social sob o prisma de uma fundamental 
interdependência” (CASAGRANDE, 2014 p.27). 

 

Articulando a sociedade com a ideia de mente – relação da pessoa com a 

situação, movimento de diálogo interno entre o “eu” e o “mim” - temos que mediante 

a interação simbólica com os outros, o ser humano cria a si mesmo, a sociedade da 

qual faz parte e o universo de significados onde se insere (BLUMER, 1982). 

Nesse sentido, diante da nova situação de vida, as pessoas com doença 

autoimune do sistema nervoso, diante da real perspectiva de cronicidade e 

incapacidade progressiva, evocam o entendimento que possuem sobre isto e 

encontram sensações/sentimentos de finitude, discriminação e dependência. 

O indivíduo internaliza as atitudes do seu grupo social por meio da linguagem 

e dos símbolos significantes adotando em relação a si a mesma atitude que a 

comunidade adota em relação a ele. O ser humano somente ‘será para si’ quando for 

um ‘ser para outro’ (CASAGRANDE, 2014). 

No que tange as dificuldades apresentadas na vida diária decorrentes das 

implicações do agravo e as situações referentes ao tratamento, destaca-se a 

influência do declínio funcional causado pelo agravo dos sintomas ou pelo caráter 

cíclico de surtos-remissões da doença. Ghafari et al. (2015) sublinham estes achados 

e afirmam que o agravo apresenta desafios ao bem-estar físico e psicológico, 

principalmente devido ao desconforto e imprevisibilidade dos sintomas. 
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Cabe sublinhar que nos casos em que o diagnóstico é mais recente, as falas 

entendem as limitações como pertencentes não à esfera física, mas às perspectivas 

de futuro. Kar, Whitehead E Smith (2017) explicam este resultado afirmando que as 

pessoas que possuem menor tempo de vivência da doença – em outras palavras, que 

foram mais recentemente diagnosticadas – tendem a se preocupar mais com as 

possibilidades do porvir como futuro financeiro, por exemplo; enquanto que as 

pessoas que vivenciam a doença há anos tendem a enfatizar as incapacidades 

funcionais e dependência de terceiros. 

Importante também é a caracterização da rede de apoio familiar, evidenciando 

que a existência de apoio e suporte emocional contribui positivamente com as formas 

de enfrentamento, suscitando mais segurança; enquanto que famílias distanciadas 

física e emocionalmente promovem sensação de solidão e abandono, enfatizando 

sentimentos depressivos. Cabe destacar que os dados mostram um impacto da 

doença também nos familiares. 

Sobre isto, Aghaei et al. (2016) afirmam que o apoio dos familiares impacta 

significativamente no processo de cuidado de si e até na severidade dos sintomas. 

Costa, Oliveira e Formozo (2015) enfatizam a influência da rede familiar e laboral na 

qualidade de vida de pessoas que vivem com doença crônica, repercutindo no 

processo de enfrentamento.  

Ghafari et al (2015) apontam que as manifestações clínicas exigem uma 

adaptação às limitações tanto da pessoa quanto dos familiares, podendo o diagnóstico 

ser um evento devastador para ambas as partes. Masoudi et al (2017) acrescentam 

que cuidar de uma pessoa com esclerose mútipla pode afetar adversamente a saúde 

mental do cuidador. 

No que tange o círculo de amizades, há uma conotação unânime de reforço a 

sentimentos positivos, confiança e apoio. Com respeito à vida social, aparece nos 

dados a expressão de falta de desejo e disposição para sair do domicílio e buscar 

lazer numa interação com o ambiente exterior por conta das repercussões físicas do 

agravo.  

Al-sharman et al (2018) e Masoudi et al. (2017) pontuam que o estresse 

causado pelo caráter inconstante da doença e a imprevisibilidade dos sintomas afeta 

negativamente as atividades sociais, onde as pessoas tendem a se isolar por conta 

do constrangimento causado pelas limitações físicas. No entanto, o isolamento social 

pode conduzir a desordens psicológicas (AGHAEI et al., 2016). 
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Quanto às interações que se dão no entorno social em geral, os dados 

evidenciam uma importante minimização dos efeitos do agravo por parte da 

comunidade, falta de compreensão e falta de apoio - sendo inclusive tal situação 

apontada como a principal causa de dificuldade na vivência da doença.  

Masoudi et al. (2017) apontam que as limitações e a dependência de terceiros 

expõem as pessoas à incompreensão o que as leva a temer ser ridicularizadas pelos 

demais. Segundo Aghaei et al. (2016), o apoio social é fator preditivo e influencia 

significativamente a qualidade de vida da pessoa com esclerose múltipla, conferindo 

sentimento de proteção e valorização de si, o que melhora a capacidade de 

enfrentamento do agravo. 

Destaca-se ademais a sensação de distanciamento por parte da equipe 

profissional, sendo enfatizada a deficiência de conhecimento acerca do agravo, falta 

de disponibilidade a escutar, não valorização da fala, falta de empatia e pouca 

capacidade de brindar informações a respeito da doença autoimune do sistema 

nervoso.  

Nesse sentido, Al-sharman et al. (2018) confirmam o déficit de conhecimento 

acerca do agravo não somente por parte do público em geral, como 

supreendentemente por parte da equipe profissional de saúde, enfatizando que a 

população deveria ser melhor orientada a respeito deste tipo de doença crônica. 

Outrossim, o desconhecimento por parte da equipe de saúde afeta a qualidade dos 

serviços prestados. 

No fenômeno CARACTERIZANDO A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 

DESVELANDO AS DUAS FACES DA VIVÊNCIA COM O AGRAVO são 

apresentadas as condições interventoras – fatores que afetam no enfrentamento à 

nova situação de vida no sentido de facilitar ou dificultar as estratégias de ação-

interação. 

A terceira premissa de Blumer determina que os significados se manipulam e 

se modificam mediante um processo interpretativo desenvolvido pela pessoa ao 

defrontar-se com as coisas que vai encontrando em seu caminho. Os significados se 

alteram de acordo com o entendimento da pessoa em relação a elas e este 

entendimento se dá pela interpretação e autorreflexão (BLUMER, 1982). 

Os processos sociais influenciam o comportamento dos indivíduos, assim como 

a comunidade controla a conduta de seus componentes individuais. Uma vez que o 

Self emerge e se desenvolve a partir da sociedade, constituindo em si mesmo um 
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processo social interno que envolve a sua tendência impulsiva (“eu”) e a 

respresentação do outro generalizado (“mim”), é na forma deste outro generalizado 

que a sociedade controla as ações de seus membros. Nesse sentido, 

 

[...] “os interacionistas afirmam que os indivíduos desenvolvem a 
capacidade da individualidade reflexiva ao interagir com outrem. É por 
meio da interação que aprendem a assumir um papel alheio e a 
perceber a si mesmos como objetos sociais, assim como outros objetos 
sociais. Além do mais, é pelas interações que os indivíduos 
experimentam, sustentam e transformam sua percepção relativa a 
quem eles de fato são. Seu senso de individualidade, então, está 
intrinsecamente ligado às suas relações com os outros. Ele é tanto um 
produto social quanto um processo social” (SANDSTROM, 2016 
p.174). 

 

Aqui, os dados apontam uma precariedade estrutural e de serviços no que 

tange o atendimento à pessoa que vivencia a doença autoimune do sistema nervoso, 

sendo destacadas a falta de profissionais especializados, a burocracia e morosidade 

na realização de exames e a demanda muito superior à capacidade de oferta da rede, 

bem como a distância física dos centros de referência para o agravo.  

Aparecem também referências à rede de saúde privada, havendo relatos de 

dificuldades de acesso a cuidados via plano de saúde bem como é apontado o alto 

custo de realização de exames por meios particulares. Paradoxalmente, algumas falas 

apontam a qualidade da assistência à saúde recebida, apesar da situação deficitária 

apresentada pela rede de saúde, enfatizando boa receptividade e acolhimento para 

além das expectativas. 

Desta feita, depreende-se que o mesmo fator pode influenciar positiva ou 

negativamente os desdobramentos das estratégias de ação-interação, a depender 

principalmente das interações interpessoais que se dão no cenário de assistência à 

saúde. Formozo (2012) identifica as relações interpessoais no cuidado em saúde 

como fenômeno psicossosical complexo que envolve questões humanas individuais 

(da pessoa e do profissional); características estruturais e humanas do ambiente; 

dinâmica organizacional; autonomia profissional e o papel histórico da saúde e suas 

políticas. 

As estratégias de ação/interação desenvolvidas no enfrentamento da doença 

autoimune do sistema nervoso são representadas por DESENVOLVENDO 

ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR A NOVA SITUAÇÃO DE VIDA. A primeira 
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estratégia a destacar é a de se informar sobre a doença e interagir com grupos de 

pessoas que também enfrentam a doença em distintas mídias sociais.  

Sobre isto, estudo de Dehgani, Nayeri e Ebadi (2018) evidenciou que o 

conhecimento adequado acerca da doença permite planejar a adaptação à nova 

situação de vida. Ainda, o desenvolvimento e manutenção da relação com pares que 

vivenciam o mesmo agravo, interagindo em ambientes virtuais são características de 

um bom enfrentamento à doença. 

A segunda estratégia a ser destacada é a tentativa de participação do processo 

de assistência à saúde, manifestar suas opiniões sobre a condução do próprio 

tratamento e falar sobre suas capacidades e limitações. No entanto, as pessoas se 

deparam com distanciamento, diálogos pouco claros, ausência de escuta e imposição 

de tratamentos por parte dos profissionais, o que gera conflitos, indisposições, 

cobranças e até abandono, interrupção ou mudança de equipe e de local de 

tratamento. 

Em sua pesquisa, Al-Sharman et al. (2018) obtiveram dados consonantes, 

mostrando que as pessoas não estão satisfeitas com a forma de comunicação da 

equipe profissional para consigo relatando que até mesmo os médicos - supostamente 

conhecedores acerca do agravo – frequentemente apresentam conceitos 

equivocados e desvalorizam a fala do paciente.  

O atendimento durante as consultas envolve a imposição de terapêutica sem 

ao menos tocar o paciente, sendo produzida na pessoa a percepção de pressa e falta 

de atenção. Ainda, o mesmo estudo sinaliza que as pessoas acreditam que a equipe 

profissional de saúde precisa compreender melhor as necessidades e demandas dos 

pacientes e de seus familiares para diminuir o sofrimento. Aghaei et. al. (2016) 

afirmam que acolher a pessoa e permitir-lhe falar livremente sobre o agravo melhora 

a capacidade de enfrentamento. 

Santos e Valadares (2011) apontam em seu trabalho que as pessoas esperam 

receber um tratamento individualizado, sendo enfatizada a expectativa relacionada ao 

lado humano do mesmo. Nesse sentido, atitudes profissionais voltadas ao 

acolhimento e desenvolvimento da confiança confluem para o fortalecimento da 

pessoa no enfrentamento à nova realidade.  

Costa, Oliveira e Formozo (2015) sinalizam que o engajamento da pessoa, 

juntamente com a equipe profissional no manejo do agravo contribui para a conviência 

com a doença. Marins e Da Silva (2017) enfatizam que os profissionais que assistem 
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pessoas que possuem doenças crônico-degenerativas devem pautar o cuidado nas 

demandas de saúde individuais e familiares mediante a observação, percepção e 

análise qualificadas e voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar. 

A terceira estratégia evidenciada é a forma de lidar com os aspectos subjetivos 

inerentes à vivência da nova situação de vida, por meio da tentativa de seguir em 

frente sem se abater, vivendo um dia de cada vez, sem pensar no futuro, da forma 

mais “normal” possível. Há uma contenção da ansiedade e da tristeza em detrimento 

de uma aproximação da religiosidade no sentido de entrega da doença a Deus. Silva, 

Hansel e Da Silva (2016) mostram que diante das adversidades impostas pela 

vivência da doença, as pessoas procuram o equilíbrio da saúde e qualidade de vida 

por meio da busca de razões para prosseguir em frente e a tentativa de viver com 

alegria e paz interior. 

Dehgani, Nayeri e Ebadi (2018) apontam que lidar com o agravo de forma 

simples e leve, com uma atitude positiva, tentando focar o pensamento nas atividades 

(e não no agravo) pode ser útil para a autoaceitação e melhor enfrentamento da 

situação. O estudo de Kar, Whitehead e Smith (2017) sugere que as crenças religiosas 

contribuem para o enfrentamento do agravo, apontando que as pessoas com maior 

espiritualidade apresentam uma melhor adaptação à nova situação de vida bem como 

que as práticas religiosas constituem fator preditivo do sucesso da estratégia 

adaptativa. 

Importante destacar ainda a consciência autorreflexiva – também referida como 

autorreflexão ou autoindicação - ou seja, a capacidade de autopercepção enquanto 

objetos e de responder a nós mesmos, numa interação interna ou processo de 

pensamento. O principal aspecto do Self é a comunicação, que se dá tanto de forma 

externa, no contínuo processo de interação com os outros, quanto de forma interna – 

no diálogo entre o “eu” e o “mim”. Esta conversação interior e continuada entre o “eu” 

e o “mim” constitui a base de organização das respostas ou comportamento frente às 

situações com as que o ser humano se depara, conferindo autonomia e poder de 

escolha ao elaborar as ações (SANDSTROM, 2016; CASAGRANDE, 2014). 

Como consequência temos CARACTERIZANDO O NOVO SER: 

VIVENDO/SOBREVIVENDO A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO. 

Evidencia-se que a depender dos símbolos e significados atribuídos ao agravo e às 

limitações impostas pela nova condição de vida, o ser que emerge pode ser 
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caracterizado sob duas perspectivas: aquele que enfrenta e vive e aquele que sofre 

e sobrevive.  

O primeiro enfrenta os limites e mudanças impostos pela doença mediante a 

valorização de cada pequeno progresso ou ausência de piora. A trajetória da vivência 

do agravo suscitou uma nova forma de significar a vida bem como contribuiu para o 

desenvolvimento de resiliência. Para o segundo, o fardo imposto pelas limitações 

decorrentes da impediu o prosseguimento das atividades da vida, sendo observados 

sentimentos negativos de tristeza, medo e dependência e revelando uma existência 

de insatisfação e descontentamento. 

No presente estudo foi identificada uma maioria de pessoas que enfrenta e 

vive, se contrapondo aos achados de Kar, Whitehead e Smith (2017). Os autores 

distinguem dois tipos de enfrentamento: centrado no problema ou centrado na emoção 

- bem como de estratégias ativas e de evitação – afirmando que as pessoas que 

convivem com a esclerose múltipla tendem a lançar mão do enfrentamento centrado 

na emoção e a adotar estratégias de evitação. 

De tal modo, há profunda articulação com os símbolos, os significantes e o 

modo de operar mediante as interpretações, ou seja, pensando à luz do 

interacionismo a pessoa formula sua linha de ação perante as situações que se lhe 

apresentam, com base no significado que atribuem a elas. Os símbolos são objetos 

sociais estabelecidos e compreendidos socialmente, sendo definidos na interação. 

Os símbolos são significantes quando descrevem, pensam e evocam 

conhecimento prévio que já possuímos. Assim, aos nos depararmos com as coisas 

no decorrer da vida, as notamos, avaliamos, atribuímos significado e decidimos de 

que maneira vamos agir com base nesse significado. Desta forma, o mundo externo 

de “coisas” se torna um mundo interno de objetos sociais significantes, estabelecendo 

uma ponte entre nossas percepções individuais e o mundo social geral 

(SANDSTROM, 2016). 

Ao se deparar com a situação de doença autoimune do sistema nervoso, o 

comportamento da pessoa será pautado no significado que atribui ao agravo e seus 

desdobramentos. A linha de ação sofre influência direta, ademais, da forma como a 

pessoa se coloca nas interações que estabelece e no sentido que atribui às ações do 

outro ou às características dos objetos e situações que vivencia. Isto decorre em parte 

da forma como a pessoa se vê a si mesma. Destarte, os principais tipos de 

comportamento evidenciados no estudo são o enfrentamento eficaz, mediante a 
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ressignificação da vida no status atual; e de outro lado um destaque aos significados 

de interrupção e finitude, traduzindo uma coexistência quase que passiva com o 

agravo. 
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Considerações finais 
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“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco 

de si, levam um pouco de nós” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo foi desenvolvido no contexto de produção de conhecimento do Núcleo 

de Pesquisa de Fundamentos do Cuidado de Enfermagem (NUCLEARTE), na Linha 

de Pesquisa “Concepções Teóricas, Cuidados Fundamentais e Tecnologias na 

Enfermagem”, a partir da emergência da Teoria Substantiva (RE) SIGNIFICANDO A 

VIDA A PARTIR DAS DEMANDAS DE CUIDADO: A VIVÊNCIA DA DOENÇA 

AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO REVELA UM NOVO SER. 

O caminho percorrido no desenvolvimento do presente estudo possibilitou a 

compreensão da vivência da doença autoimune do sistema nervoso a partir da fala da 

própria pessoa. Para tal, a utilização do referencial teórico e conceitual do 

Interacionismo Simbólico mostrou-se de grande valia, uma vez que neste marco, a 

vida é entendida como as interações sociais e nestas interações as pessoas agem e 

reagem de acordo com o significado que atribuem às situações e coisas com que se 

deparam. 

Para alcançar tal significado, a Teoria Fundamentada nos Dados proporcionou 

o contato direto com os discursos e a construção de um modelo explicativo a partir 

dos dados produzidos mediante a análise destes. Método rigoroso, possibilitou 

articular os dados de forma sistemática e exercer a criatividade ao longo do processo, 

concomitantemente, revelando questões valiosas e únicas até então desconhecidas 

que somente quem vivencia a doença autoimune do sistema nervoso é capaz de 

colocar. 

No que tange o grupo amostral, as pessoas entrevistadas contribuíram 

amplamente para a constituição do significado atribuído à vivência do agravo. 

Ressalto que a interação desenvolvida durante a coleta das entrevistas significou para 

a autora um momento de aproximação ativa de ambas partes, pautado na abertura da 

intimidade da pessoa que falava. Praticamente a totalidade das entrevistas foi 

realizada nas residências, por escolha das pessoas, demonstrando a valorização da 

escuta e o desejo de ser ouvido. 

Considerando os fenômenos que emergiram do processo analítico, a pesquisa 

atingiu os objetivos propostos, de modo que, consoante à metodologia utilizada, o 

modelo explicativo atende à elucidação do evento específico em tela, neste cenário e 

nesta amostra teórica. Depreende-se a reflexão sobre a interação dada entre a pessoa 
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com doença autoimune do sistema nervoso nas distintas abrangências contextuais: 

consigo mesma, com a família, com o entorno social, com a equipe profissional, com 

a rede de assistência à saúde, etc. Por interação entende-se uma via de mão dupla, 

onde as características e as ações de cada parte determinam as ações da outra. 

Assim, os significados atribuídos à rede familiar e social, a estrutura de 

assistência à saúde disponível, as possibilidades de acesso ao tratamento e o próprio 

entendimento que a comunidade outorga ao agravo determinam as estratégias de 

enfrentamento. 

Como um dos destaques dos resultados, apontamos o impacto desgastante 

que a vivência da doença autoimune do sistema nervoso exerce em todas as 

dimensões da saúde integral, particularmente na esfera emocional, achado que se 

alinha aos conceitos precípuos do Interacionismo Simbólico. 

Nesse sentido, o suporte oferecido a essa pessoa deve ser qualificado e 

individualizado, voltado às demandas apresentadas nos distintos aspectos da saúde 

integral. Depreende-se dos resultados do estudo que a empatia, a valorização da fala 

da pessoa e os conhecimentos referentes ao agravo e seus desdobramentos 

conferem qualidade à assistência, promovendo sentimento de amparo e segurança. 

As questões afetivas tomam parte importante no processo de enfrentamento à 

doença, por vezes sobrepujando as limitações físicas e constituindo fator decisivo do 

rumo das ações que a pessoa promove. Por conseguinte, influenciam o desfecho 

mediante o qual a pessoa vive ou sobrevive ao agravo. 

Os dados trazem numerosas alusões às interações que se dão com a equipe 

profissional de saúde, mas é digno de nota a escassez de referências ao enfermeiro, 

o que suscita reflexões sobre a participação efetiva deste no cenário de atenção à 

pessoa com doença autoimune do sistema nervoso. O enfermeiro tem por essência 

profissional o cuidado e deve se inserir destacadamente neste sentido na equipe de 

saúde, protagonizando o acolhimento e escuta à clientela. 

Pode-se considerar como limitação do estudo o número reduzido de 

participantes inerente à profundidade de análise própria da abordagem qualitativa. No 

entanto, a pesquisa vem agregar contribuição ao rol de conhecimentos da área de 

especialidade e da área da saúde de forma mais ampliada, em particular no que tange 

a profissão de Enfermagem. Novos estudos voltados à temática, utilizando 

abordagens e tamanhos amostrais diversos são necessários e bem-vindos para 

ampliar as discussões. 
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O Sonho 

 

 

Sonhe com aquilo que você quiser. 

 

Seja o que você quer ser, 

porque você possui apenas uma vida 

e nela só tem uma chance 

de fazer aquilo que quer. 

 

Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldade para fazê-la forte. 

Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança para fazê-la feliz. 

 

As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. 

Elas sabem fazer o melhor das oportunidades 

que aparecem em seus caminhos. 

 

A felicidade aparece para aqueles que choram. 

Para aqueles que se machucam, 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 

E para aqueles que reconhecem 

a importância das pessoas que passam por suas vidas. 

 

 

 

Clarice Lispector 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 
Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada: O SIGNIFICADO DE VIVER COM AFECÇÃO AUTOIMUNE DO SISTEMA 

NERVOSO, NA PERSPECTIVA DAS DEMANDAS DE CUIDADO: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM E PARA A SAÚDE INTEGRAL, que tem 

como objetivo geral: analisar a vivência da pessoa com afecção autoimune do sistema 

nervoso na perspectiva das demandas de cuidado e como objetivos específicos: 

conhecer a vivência da pessoa com afecção autoimune do sistema nervoso; relacionar 

a vivência com as demandas de cuidado e propor teoria substantiva que congregue 

as demandas de cuidado à saúde integral. 

A pesquisa terá duração de oito meses, com o término previsto para janeiro de 

2018. 

 Sua participação não é obrigatória e consistirá em entrevista e formulário. Na 

entrevista serão feitas algumas perguntas relacionadas à sua vivência da afecção 

autoimune do sistema nervoso (esclerose múltipla ou miastenia gravis), onde será 

dada liberdade para falar dos aspectos que considerar importantes. Caso você 

permita, a entrevista será gravada em arquivo de áudio, para que possa ser fielmente 

transcrita posteriormente. O formulário conterá perguntas referentes ao seu estilo de 

vida e ao seu perfil social e demográfico, como idade, estado civil, local de tratamento 

da doença, entre outras perguntas. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento; sua recusa, desistência ou suspensão do seu 

consentimento não exigirá nenhuma explicação e nem acarretará em prejuízo. 

 Ao finalizar a pesquisa, você será apresentado ao relatório final da mesma, 

para que possa expressar à pesquisadora se a teoria desenvolvida é condizente com 

a sua vivência da afecção autoimune do sistema nervoso.  

Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras pela participação 

nesta pesquisa. 

Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de desconforto 

emocional ou psicológico ao falar sobre a afecção com a qual convive, bem como 

possível constrangimento ao abordar alguns aspectos relacionados à vivência da 

doença. A responsável pela realização do estudo se compromete a zelar pela 

integridade e o bem-estar dos participantes da pesquisa mediante a realização da 

entrevista em local que preserve a privacidade do participante; mantendo e garantindo 

o anonimato do participante; tendo o participante liberdade de interromper a entrevista 

a qualquer tempo, se assim o desejar, retomando em momento de sua conveniência 

ou não, se assim considerar melhor; ficando à vontade também de dar as informações 

que se sentir confortável em falar. 

Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa se relacionam a 

que, mediante a análise dos dados, poderão ser desenvolvidas ações de apoio às 
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pessoas com afecções autoimunes do sistema nervoso, que atendam às demandas 

identificadas nas falas dos participantes. 

Os dados coletados e utilizados nesta pesquisa terão os resultados divulgados 

em eventos e/ou revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima 

e confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento será divulgado o seu 

nome em qualquer fase do estudo. O material coletado será guardado em arquivo, 

físico ou digital, sob minha guarda e responsabilidade, por um período de cinco (05) 

anos após o término da pesquisa. 

Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do CEP e do 

pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação 

agora ou a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine 

ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do 

pesquisador responsável. 

 

 
Luciana Maria Capurro de Queiroz Oberg 

Pesquisador responsável 
E-mail:  

Cel:  
 

 

CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel:  
E-mail:  

 
SEMUSA / Macaé – Tel:  

Endereço:  
 
 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de 
acordo em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer 
momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada 
deste formulário de consentimento. 
 

Macaé, ____de ____________de 2017 
 
 
 

Assinatura do (a) participante: __________________________________________ 
 
 

Assinatura do (a) pesquisador (a): 
 
 

__________________________________________ 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

 

1- Fale-me sobre a sua vida antes e depois de ter o diagnóstico de doença autoimune 

do sistema nervoso? (em lugar de “doença autoimune do sistema nervoso”, dizer o 

nome da afecção específica com a qual a pessoa convive) 

 

2- Você enfrentou desafios em sua experiência da doença autoimune do sistema 

nervoso? (em lugar de “doença autoimune do sistema nervoso”, dizer o nome da 

afecção específica com a qual a pessoa convive) Qual considera o maior? Como? Por 

quê? 

 

3- Fale-me das necessidades de apoio / assistência que identifica no seu dia-a-dia. 

 

4- Fale-me sobre os cuidados, a atenção e / ou assistência que recebe referente à 

doença com a qual convive, em relação às suas necessidades / expectativas. 

 

5- Como é a sua participação no planejamento e na assistência / cuidados que 

recebe? 
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APÊNDICE C 

 FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

(Adaptado de IBGE – PNS, 2013) 

 

 

Dados de identificação 

Data de nascimento: 

Idade: 

Sexo: 

Raça ou cor: 

Estado civil: (casado, união estável, união consensual, desquitado ou separado 

judicialmente, divorciado, viúvo) 

Religião ou culto: 

 

Escolaridade / Estudo (formal e informal) 

Nível de escolaridade: Qual o curso mais elevado que concluiu? 

Caso atualmente estude: 

Local de estudo: neste ou em outro município? Qual? Como se dá o deslocamento 

até o local de estudo? 

Escolaridade informal (ioga, etc.):  

 

Trabalho / Rendimentos 

Trabalha? Em que? 

Número de horas trabalhadas por semana: 

Qual o rendimento mensal? 

Teve algum afastamento do trabalho? 

Qual o vínculo de trabalho? (empregado com carteira de trabalho assinada; militar do 

exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou corpo de bombeiros; empregado pelo 

regime jurídico dos funcionários públicos; empregado sem carteira assinada; conta 

própria; empregador; trabalho não-remunerado) 

Local de trabalho: neste ou em outro município? Qual? Como se dá o deslocamento 

até o local de trabalho? Tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o 

trabalho? Retorna do trabalho para casa diariamente? 

Há quanto tempo desenvolve este trabalho? 
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Rendimentos mensais habituais: (aposentadoria; pensão de instituto de previdência 

oficial – federal, estadual ou municipal; programa social bolsa-família ou programa de 

erradicação do trabalho infantil – PETI; outros – doação ou mesada de não morador 

do domicílio, pensão alimentícia, seguro desemprego, bolsa de estudo, outros 

programas assistenciais, etc.; outras fontes – juros de poupança, aplicações 

financeiras, aluguel, pensão ou aposentadoria de previdência privada, etc.) 

 

Local de moradia 

Tipo de moradia: (casa, apartamento, habitação em casa de cômodos, tenda, hotel, 

alojamento, outros) 

Características do domicílio: (próprio quitado, próprio financiado, alugado, cedido) 

Qual a forma de abastecimento de água do domicílio? 

Qual a forma de lançamento do esgoto sanitário do domicílio? 

Como é feito o descarte do lixo? 

Existe energia elétrica no domicílio? 

Existe disponibilidade de transporte público próximo ao domicílio? Qual? 

Quantas pessoas residem neste domicílio? Especificar a relação de parentesco 

entre os moradores e as idades 

Quem é a pessoa responsável pelo domicílio? 

 

Assistência à saúde (formal e informal) 

Quando precisa de atendimento de saúde, que tipo de estabelecimento procura? 

(SUS, privado) 

Possui plano de saúde? Quem é o titular do plano de saúde? Quem realiza o 

pagamento da mensalidade? Qual o valor da mensalidade? Tem dependentes 

no plano? Há quanto tempo possui o plano de saúde? 

Que tipo de medicamentos de uso regular utiliza? Quem os fornece? (cobertura 

pelo plano de saúde; fornecido pelo SUS; adquirido de forma particular) 

Participa de alguma forma de assistência informal à saúde (grupos de apoio, 

igreja, terapias complementares, etc.)? Qual ou quais? 
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APÊNDICE D 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO ESTILO DE VIDA 

(Adaptado de IBGE – PNS, 2013) 

 

01. Em geral, como o (a) sr (a) avalia a sua saúde? 

 

02 – O (A) sr (a) sabe seu peso? (Mesmo que 

seja valor aproximado) 

 

03 - Quanto tempo faz que o (a) sr (a) se pesou 

da última vez? 

  

04 – O (A) sr (a) sabe sua altura? (Mesmo que  

seja valor aproximado) 

 

Alimentação  

05 - Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer feijão?  

06 - Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer salada de alface e 

tomate ou salada de qualquer outra verdura ou legume cru? 

07 - Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer verdura ou legume 

cozido, como couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha? (sem contar batata, 

mandioca ou inhame) 

08 - Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer carne vermelha (boi, 

porco, cabrito), frango/galinha, peixe?   

09 - Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer frutas ou beber sucos de 

frutas? Em geral, quantas vezes por dia?   

10 - Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar refrigerante ou suco 

artificial? Que tipo de refrigerante ou suco artificial o(a) sr(a) costuma tomar? 
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11 - Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar leite?  

(não vale leite de soja) Quando o(a) sr(a) toma leite, que tipo de 

leite costuma tomar? 

 

12 - Em quantos dias da semana o(a) sr(a) come alimentos doces, tais como 

pedaços de bolo ou torta, doces, chocolates, balas, biscoitos ou bolachas doces?  

13 - Considerando a comida preparada na hora e os alimentos industrializados, o(a) 

sr(a) acha que seu consumo de sal é: (baixo; normal; alto)  

Bebidas alcoólicas 

14 - Com que frequência o(a) sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica? 

Quantos dias por semana o(a) sr(a) costuma tomar alguma bebida alcoólica? Em 

geral, no dia que o(a) sr(a) bebe, quantas doses de bebida alcoólica o(a) sr(a) 

consome? (1 dose de bebida alcoólica equivale a 1 lata de cerveja, 1 taça de vinho 

ou 1 dose de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) Quantos 

anos o(a) sr(a) tinha quando começou a consumir bebidas alcoólicas?  

Atividade física 

15 - O (a) sr(a) pratica algum tipo de exercício físico ou esporte? (não considere 

fisioterapia)  

 

16 - Em caso afirmativo, quantos dias por semana o(a) sr(a) costuma praticar 

exercício físico ou esporte? Quanto tempo dura esta atividade? 

 

17 - No seu trabalho, o(a) sr(a) anda bastante a pé? 

 

18 - No seu trabalho, o(a) sr(a) faz faxina pesada, carrega peso ou faz outra 

atividade pesada que requer esforço físico intenso?  

19 - Nas suas atividades domésticas, o(a) sr(a) faz faxina pesada, carrega peso ou 

faz outra atividade pesada que requer esforço físico intenso? Quantos dias por 

semana? 

20 - Em média, quantas horas por dia o(a) sr(a) costuma ficar assistindo televisão?  
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21 - Perto do seu domicílio, existe algum lugar público (praça, parque, rua fechada, 

praia) para fazer caminhada, realizar exercício ou praticar esporte?  

Tabagismo 

22 - Atualmente, o(a) sr(a) fuma algum produto do tabaco? Com que frequência? 

23 - E no passado, o(a) sr(a) fumou algum produto do tabaco? Que idade o(a) sr(a) 

tinha quando começou a fumar?  

24 - Em média, quantos produtos do tabaco o(a) sr(a) fuma por dia ou por semana 

atualmente?  

25 - Há quanto tempo o(a) sr(a) parou de fumar?  

26 - Com que frequência alguém fuma dentro do seu domicílio?  
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APÊNDICE E 

 FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

(Adaptado de IBGE – PNS, 2013) 

 

01 - Algum médico já lhe deu o diagnóstico de alguma das seguintes doenças?: 

 

Hipertensão arterial 

Diabetes 

Colesterol alto 

Doença do coração 

AVC ou derrame 

Artrite ou reumatismo 

Problema crônico de coluna 

Depressão 

Outra doença mental 

Doença no pulmão 

Câncer 

Insuficiência renal crônica 

Outra doença crônica – Qual ? 

 

 

02 - Em caso afirmativo, procura assistência periódica para acompanhamento da 

doença? 

 

03 - Em geral, em que grau a a doença limita as suas atividades habituais (tais como 

trabalhar, realizar afazeres domésticos etc.)?  

 

Doença autoimune do sistema nervoso 

04 - Como foi diagnosticada a doença autoimune do sistema nervoso? 

05 - Que idade o (a) sr (a) tinha no diagnóstico? 

06 - Realiza consultas periódicas relativas ao acompanhamento da doença? Qual a 

periodicidade? 

07 - Onde realiza as consultas? Como faz o deslocamento até o local da consulta? 



170 
 

A equipe profissional é sempre a mesma em cada atendimento? 

08 - Com que frequência tem necessidade de procurar atendimento relativo à 

doença, em data diferente da consulta agendada? Onde procura esse atendimento? 

09 - Que tipo de tratamento realiza para o controle da doença? 

10 - Em geral, em que grau esta doença limita suas atividades habituais (tais como 

trabalhar, realizar afazeres domésticos etc.)? 

11 - Em geral, em que grau esta doença limita suas atividades de autocuidado? 

12 - Em geral, em que grau esta doença limita suas atividades sociais? 
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APÊNDICE F 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

(Adaptado de IBGE – PNS, 2013) 

 

 

Dificuldades em realizar atividades habituais    

Em geral, que grau de dificuldade tem para realizar as seguintes 

atividades? Recebe ajuda para realizar alguma delas? Em caso afirmativo, 

quem presta ajuda?: 

 

01. Comer sozinho (a) com um prato colocado à sua frente, incluindo 

segurar um garfo, cortar alimentos e beber em um copo? 

 

02. Tomar banho sozinho (a), incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira? 

03. Ir ao banheiro sozinho (a), incluindo sentar e levantar do vaso sanitário? 

04. Vestir-se sozinho (a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e 

abrir botões? 

05. Andar em casa sozinho (a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, 

como do quarto para a sala e cozinha? 

06.  Deitar ou levantar da cama sozinho (a)?  

07.  Sentar ou levantar da cadeira sozinho (a)? 

08. Fazer compras sozinho (a), por exemplo, de alimentos, roupas ou medicamentos? 

09. Tomar os remédios sozinho (a)? 

10. Ir ao médico sozinho (a)? 

11. Sair sozinho (a) utilizando um transporte como ônibus, metrô, táxi, carro etc.? 
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