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RESUMO 

Dissertação de mestrado que se propôs a analisar o modo como a doença crônica afeta o estilo 

de vida do adolescente e sua forma de relacionamento social, identificar necessidades de 

saúde de natureza socioemocional dos adolescentes em situação crônica de saúde e discutir 

ações de natureza socioemocional, que possam ser realizadas pela equipe de enfermagem. 

Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, que foi realizado no ano de 2012 com 

adolescentes entre 12 e 18 anos, que se tratam no ambulatório de especialidades do Núcleo de 

Estudos da Saúde do adolescente (NESA), localizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(HUPE), Rio de Janeiro. Os aspectos éticos foram respeitados conforme a resolução 196/96. A 

coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas, individuais, com perguntas 

abertas. O estudo tem base no referencial teórico do Interacionismo Simbólico. Para análise 

dos dados, foi utilizada a análise temática de conteúdo de Minayo, com categorização dos 

dados. As categorias de base encontradas foram: “O cotidiano e a situação crônica de saúde: 

estilo de vida e o relacionamento social dos adolescentes”, “Necessidades socioemocionais do 

adolescente, decorrentes da situação crônica de saúde” e “O enfermeiro no ambulatório de 

adolescentes em condição crônica de saúde”. Após análise das entrevistas, verificou-se que a 

doença crônica pode afetar de formas diferentes os adolescentes, dependendo da singularidade 

de cada um, assim como foi identificado que o tempo favorece um melhor convívio dos 

mesmos com a doença crônica. As necessidades emocionais mais identificadas foram em 

relação ao medo e a tristeza, assim como a necessidade social relacionada à exclusão e à 

estigmatização pelos amigos, não sendo identificada nenhuma dificuldade de relacionamento 

familiar a partir da situação de saúde. As ações de enfermagem, que podem ser desenvolvidas 

a fim de atender as necessidades socioemocionais desses adolescentes, se relacionam à 

promoção da autonomia dos mesmos, a fim de que se tornem atores de seu cuidado e saibam 

lidar com as emoções negativas trazidas pela doença crônica. É válido ressaltar que a 

formação da aliança terapêutica com o adolescente é a maior ação de enfermagem destacada 

nesse estudo, pois é a partir dessa interação, com o desenvolvimento de respeito e confiança 

junto a esse sujeito, que o enfermeiro poderá se aproximar e participar ativamente desse 

tratamento, dando o suporte socioemocional que for necessário. 

    

DESCRITORES 

Enfermagem; Apoio social; Adolescente; Doença crônica; Relações Interpessoais. 
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ABSTRACT 

 

 

Master's dissertation that is proposed to analyze how chronic illness affects the teenager’s 

lifestyle and his social relationship, identify health needs of socioemotional nature of 

teenagers in chronical health condition and discuss actions of socioemotional nature, that may 

be performed by nursing staff. It’s a qualitative and descriptive study, that was performed in 

the year of 2012, with teenagers from 12 up to 18 years, whose treatment is at the Center of 

Studies of teenager health (NESA), located in University Hospital Pedro Ernesto (HUPE), Rio 

de Janeiro. The ethical aspects were respected as resolution 196/96. The Data collection 

occurred through semi-structured interviews, individual, with open questions. The study is 

based on theoretical referential of Symbolic Interacionism. For data analysis, was used to 

thematic content analysis of Minayo, with categorization of the data. The basic categories 

found were: "The quotidian and the chronical health condition: lifestyle and the social 

relationship of teenagers", " Socioemotional needs of teenager, resulting from the chronical 

health condition" and "The nurse in the outpatient clinic with teenagers in a chronical health 

condition". After interviews’s analysis, it was found that the chronic disease can affect the 

teenagers in different ways, depending on the uniqueness of each one, as it was also found 

that the time favors a better conviviality of the same with the chronic disease. The emotional 

needs more identified were in relation to the fear and sadness, as well as the social need 

related to exclusion and stigmatization by friends, not being identified difficulty in family 

relations. The nursing actions, which can be developed in order to assist the socioemotional 

needs of these teenagers, are related to promoting their autonomy, so they become actors of 

their care and know how deal with the negative emotions brought about by the chronic 

disease.  It’s worth noting that the formation of therapeutic alliance with the teenager is the 

biggest nursing action highlighted in this study, and from this interaction, with the 

development of respect and trust in this subject, that the nurse will come closer and participate 

actively in this treatment, giving the emotional support that is necessary. 

 

DESCRIPTORS:  

Nursing; Social support; Teenager; Chronic Disease; Interpersonal Relations. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Quando me vi diante da situação de ser portadora de uma doença crônica (Diabetes 

Mellitus tipo 1), me senti completamente impotente, foi como perder o chão. No primeiro 

momento, eu não queria acreditar na possibilidade de estar com uma doença incurável. Eu 

dizia que não era diabética, que apenas estava com o “açúcar alto”, mas que com o início da 

dieta melhoraria. Foi estranho me imaginar com “alguma coisa” que não poderia ser curada, 

tendo que me tratar e conviver com “aquilo” para sempre, inclusive com todos os 

inconvenientes da doença.   

 Uma das coisas mais difíceis na época, eu tinha 15 anos, foi assumir para as outras 

pessoas da minha idade que eu era diabética.  Até hoje, aos 21 anos, me sinto um pouco 

envergonhada em falar sobre minha doença com pessoas com as quais eu não tenho muita 

intimidade. O que mais me deixa incomodada é o fato da maioria das pessoas sentir pena ao 

descobrirem que eu sou diabética. Comentários como “tadinha, mas é tão novinha...” ou 

“poxa vida, mas que tristeza ser assim nessa idade...” me deixam extremamente irritada. 

Também tive medo de mudar alguma coisa fisicamente e ser excluída por conta disso. Hoje 

em dia, sei que o DM não traz grandes efeitos visíveis, mas, na época, essa possibilidade me 

deixou com grande receio.  

 Em alguns momentos, atuais e ainda constantes, sinto medo, frustração, sentimento de 

derrota, desânimo, falta de esperança e aborrecimento por ser assim. Pergunto-me “por que 

eu?”. Com tantas pessoas no mundo justo eu ser escolhida para carregar esse “fardo”. Mas em 

outros momentos sentia, e ainda sinto, uma certa vantagem em ser diabética, já que me ajuda 

a manter sempre o meu peso dentro da média, impedindo que eu fique acima dele. Na época 

do colégio, eu gostava porque como os horários da educação física não batiam com os meus 

horários de medicação, eu era liberada, e como eu sempre detestei educação física, isso era 

ótimo para mim. 

  Ao descobrir que era diabética, minha mãe achou por bem me colocar numa terapia, já 

que ela tinha medo de eu não encarar com muita facilidade a doença e acabar por me revoltar. 

A terapia me ajudou muito a aceitar a minha situação e notar que minha condição não me 

excluía da sociedade, mas apenas me distinguia da maioria, não como uma chaga, apenas 

como uma característica. Tive sorte de ter um médico, que além de um grande profissional, é 

também um amigo, extremamente humanizado e que me deu a notícia de uma maneira muito 

sutil e delicada, cuidando para que eu não me assustasse muito e me fazendo entender como 

seria meu tratamento a partir de então. Esse médico/amigo, Dr. Rogério Cipriani, me 
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acompanha até hoje e continua sendo o profissional excelente do início, sempre preocupado 

em se manter informado de minhas condições e disposto a me ajudar no que for necessário 

com relação à doença. 

 De uma maneira geral, acho que a descoberta de uma doença crônica, qualquer que 

seja ela, durante a adolescência, por experiência própria, não é nada agradável e pode sim 

trazer inúmeros transtornos para a vida da pessoa, principalmente pelo fato de que essa 

doença não tem cura e é uma realidade com a qual terá que se viver para sempre. Para um 

jovem, tal fato tem um grande peso, pois a impressão que se pode ter é de que sua vida não 

vai durar muito ou que ela será extremamente difícil, já que tudo pode mudar para pior. Nesse 

momento, um acompanhamento adequado por parte da equipe de saúde é imprescindível, pois 

é a partir de um bom relacionamento com o paciente que se tornará mais fácil à adesão ao 

tratamento e, consequentemente, melhorará as percepções de futuro desse adolescente, já que 

o mesmo passará a encarar a doença como uma condição possível de convivência e não como 

uma sentença de morte ou fardo que terá que carregar para o resto da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

1 – INTRODUÇÃO 

  

 

1.1 – Considerações Iniciais 

 

 

A motivação para a realização do estudo veio desde a graduação em Enfermagem, 

durante a qual realizei meu trabalho de conclusão de curso (TCC) na temática das “Emoções 

Manifestas por Adolescentes Portadores de Doenças Crônicas”. Enquanto realizava a 

pesquisa, percebi a deficiência no que diz respeito ao atendimento específico a esta clientela e 

também no fornecimento de apoio socioemocional aos mesmos. A consolidação da vontade de 

realizar o estudo surgiu na época em que fui bolsista de iniciação científica em um projeto que 

me aproximou ainda mais do tema e me fez ter certeza da temática a ser desenvolvida no 

mestrado. 

É de fundamental importância que a equipe de enfermagem saiba lidar com todas as 

demandas dos adolescentes, em situação crônica de saúde, atendidos, pois são pacientes que 

necessitam de uma atenção especial, já que se encontram em uma fase da vida delicada, que 

guarda algumas peculiaridades. Desse modo, torna-se importante saber que os profissionais 

terão que aprender a lidar com qualquer demanda demonstrada por esses pacientes, não 

somente físicas e biológicas, como também emocionais, sociais, espirituais e tantas outras 

quantas vierem a surgir durante o tratamento, pois quanto mais acolhidos e compreendidos se 

sentirem, mais facilmente esses pacientes poderão se adequar à nova condição de vida que 

lhes foi determinada e irão aderir mais adequadamente ao tratamento que vier a ser proposto 

para os mesmos. 

Essa temática pertence à linha de pesquisa “O cuidado nos ciclos vitais humanos: 

tecnologias e subjetividades na enfermagem e saúde” pelo fato de tratar a respeito do cuidado 

que a enfermagem deve desenvolver, enquanto profissionais de saúde, com os adolescentes 

em situação crônica de saúde, tanto relacionado aos cuidados físicos, se importando com o 

que a doença pode trazer de prejuízo para a saúde física, como também com as subjetividades 

que podem envolver esse tratamento e a convivência que esses pacientes terão com a doença, 

dando importância essencial para um cuidado subjetivo e socioemocional também. 
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1.2 – Justificativa 

 

 

A adolescência é um período da vida em que não se é mais criança e ainda não se pode 

ser chamado de adulto. Nessa fase não se costuma pensar no futuro, vive-se para o presente, 

acredita-se que ocorre uma invulnerabilidade com relação aos acontecimentos ruins, o futuro 

parece estar tão longe e inatingível, que o adolescente, simplesmente, talvez não seja capaz de 

medir as consequências de seus atos (Damião e Pinto, 2007). É o período em que a crise 

adolescente se torna necessária: é preciso que cada sujeito viva um período doloroso, pautado 

por contradições, confusão e ambivalência (Matheus, 2004).  

É o momento em que começam a se formar os grupos de amizades. Os adolescentes 

precisam da aprovação do grupo para a construção e reafirmação de uma autoimagem 

positiva. Essa relação é importante para seu desenvolvimento social e psicológico, pois 

predispõe ao ajustamento e à competência durante a adolescência e a vida adulta (Turner-

Henson et. al
1
 apud Vieira; Lima, 2002).  

A adolescência já é definida como uma fase de dificuldades, transições e descobertas 

quando, mesmo sem a presença de qualquer doença, já seria importante o apoio 

socioemocional dos indivíduos que a compõe. Um grande número de estudos enfatiza a 

importância do apoio socioemocional durante o desenvolvimento da adolescência, tanto em 

relação com o bem-estar físico quanto com o psicológico (Heller, Swindle e Desenbury
2
 e 

Vaux
3
 apud. Antunes e Fontaine, 2005).  

Doenças crônicas são aquelas que têm um curso longo, podendo ser incuráveis, 

deixando sequelas e impondo limitações às funções do indivíduo, requerendo adaptação 

(Woods, Yates e Primono
4
 apud Vieira e Lima, 2002). Indivíduos que se descobrem 

portadores de doenças crônicas estão o tempo todo sendo submetidos a situações novas e 

tendo que se adaptar a elas. O desenvolvimento de doenças crônicas é associado à 

deterioração, à redução de competências, ao aumento da necessidade de ajuda, à dor física e 

emocional, resultando na perda da independência, e ao aumento de necessidade de assistência 

                                                 
1
 TURNER-HENSON A, HOLADAY B., CORSER N., OGLETREE G., SWAN J. H., The experiences of    discrimination: 

challenges for chronically ill children. Pediatric News. 1994; Vol. 20, N. 6, pp. 571-577. 
2
 HELLER, K., SWINDLE, R., & DUSENBURY, L. Component social support processes: Comments and integration. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1986, Vol. 54, pp. 466-70. 
3
 VAUX, A., PHILIPS, J., HOLLY, L., THOMPSON, B., WILLIAMS, D., & STEWART, D. The social support appraisals 

(SSA) scale: studies of reliability and validity. American Journal of Community Psychology, 1986, Vol. 14, pp. 195-220. 
4
 WOODS, N. F., YATES, B. C., PRIMONO , J. Supporting families during chronic illness. Image: J Nurs Scholarship 1989; 

Vol. 21, N. 1, pp. 46-50. 
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(Gignac e Cott
5
apud Resende et. al., 2007).  A doença crônica impõe desafios ao adolescente e 

aos familiares e profissionais da saúde, principalmente por gerar uma condição crônica de 

saúde que demandará acompanhamento por um longo período de tempo (Gomes Villas-Boas 

et. al., 2009). 

Visto o que foi citado anteriormente, podemos vislumbrar o quanto é essencial o apoio 

socioemocional quando a adolescência se une à doença crônica, pois a fase pode apresentar 

maior dificuldade para o sujeito. A doença crônica impõe modificações na vida do adolescente 

e sua família, tais como medicações, dietas específicas, idas constantes a consultas e 

realização de exames, exigindo readaptações frente à nova situação e estratégias para o 

enfrentamento. Esse processo de adaptação e aceitação depende da complexidade e gravidade 

da doença, da fase em que eles se encontram e das estruturas disponíveis, tanto sociais quanto 

emocionais, para satisfazer suas necessidades e readquirir o equilíbrio (Vieira e Lima, 2002). 

As relações sociais afetam positivamente os sistemas biológicos, comportamentos de 

saúde e o bem-estar psicológico dos indivíduos. Assim, o envolvimento de outras pessoas 

(família, amigos, profissionais de saúde, líderes religiosos) no cuidado e apoio emocional para 

o manejo de consequências adversas da enfermidade pode favorecer a adaptação e o 

ajustamento do paciente à doença crônica (Martire e Schulz
6
 apud. Rodrigues e Seidl, 2008). 

Diante dessa afirmação, compreendemos a necessidade em relação ao apoio socioemocional 

durante o tratamento de uma doença crônica. 

Portadores de doenças crônicas necessitam de um acompanhamento regular, o que 

poderá ser responsável por gerar mudanças um tanto drásticas na vida de cada um. Existe a 

presença de quadros psiquiátricos (em maior proporção que na população em geral) entre 

jovens portadores de doenças crônicas. Um adolescente que se veja limitado por uma doença 

crônica qualquer, terá, provavelmente, mais obstáculos a vencer rumo a seus objetivos e 

aspirações pessoais; isso quando não se sentir tão desestimulado que chegue a desistir 

(Kuczinski, 2007).  

Diante disso, percebemos que os adolescentes são mais afetados e se tornam mais 

vulneráveis ao se descobrirem portadores de uma doença crônica. Logo, nota-se a necessidade 

de termos noções a respeito das reações desses pacientes ao se descobrirem com uma doença 

crônica para que possamos proporcionar um tratamento adequado. 

                                                 
5
 GIGNAC, M. A. M. & COTT, C. A.. Conceptual model of independence and dependence for adults with chronic physical 

illness and disability. Social Science & Medicine, 1998, Vol. 41, pp. 739-754. 
6
 MARTIRE, M. L., & SCHULZ, R. Involving family in psychosocial interventions for chronic illness. Current 

Directions in Psychological Science, 2007, Vol. 16, pp. 90-94. 



 15 

Precisamos estar sempre atentos para o fato de que as implicações de uma doença 

crônica se dão a longo prazo, incidindo sobre o desenvolvimento social, emocional e 

cognitivo, podendo diferir dependendo da individualidade de cada paciente (Zanetti e 

Mendes, 2001). 

A equipe de saúde, de um modo geral, tende a visar muito o aspecto fisiológico da 

doença, dando mais atenção ao cuidado dos sinais e sintomas físicos, sem se importar muito 

com os aspectos social e emocional, que podem afetar a vida dos jovens, de forma que 

prejudique as relações com amigos, família e outros círculos de convivência. Em virtude 

disso, a depressão, o estresse, o medo e a insegurança podem ser gerados, causando, 

possivelmente, uma má convivência com a doença e acarretando, consequentemente, na baixa 

adesão ao tratamento e em atitudes que podem ser prejudiciais ao bom andamento do mesmo.  

Desse modo, enfatiza-se que hoje é necessário que exista um processo de mudança no 

olhar da equipe de saúde, que antes se voltava mais para os procedimentos técnicos. Agora, 

cada vez mais, mostra-se a necessidade de buscar promover um cuidado holístico, ou seja, 

com um olhar físico, psicológico, emocional e social tanto sobre o cliente quanto sobre sua 

família (Schwartz et. al., 2009). Além disso, é importante termos a ideia de que o suporte 

social auxilia a terapêutica, juntamente com os amigos e o hospital (Rudnicki, 2007). 

É importante sabermos que a equipe de saúde, principalmente o enfermeiro, é 

considerada um dos meios de apoio socioemocional para os adolescentes, já que se encontra 

em permanente contato com os mesmos. Desse modo, enfatiza-se o papel do enfermeiro como 

principal elo entre a equipe de saúde e as redes de apoio, pois este é capaz de estabelecer uma 

relação de proximidade com os pacientes e suas famílias, além de encontrar-se numa posição 

privilegiada para promover recursos de apoio disponíveis às pessoas, por meio de 

intervenções tanto na rede social quanto na equipe de saúde (Hutchison
7
 apud. Gomes Villas-

Boas et. al., 2009). 

Sabendo da importância do apoio socioemocional fornecido pelo profissional de 

enfermagem, é necessário que tenhamos a noção do quão importante é proporcionar um 

ambiente agradável ao paciente e manter uma relação de confiança e respeito com o mesmo. 

A doença crônica fragiliza o portador e família, sendo essencial que o serviço de saúde 

frequentado por eles seja acolhedor e agradável e, também, um local onde ele possa dividir 

angústias, incertezas e medos sem ser reprimido, que preste um atendimento humanizado e 

individualizado (Schwartz et. al., 2009). 

                                                 
7
     HUTCHISON C. Social support: factors to consider when designing studies that measure social support. J 

Adv. Nurs. 1999, Vol. 29, N. 6, pp. 1520-1526. 
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Em se tratando de adolescentes, visto que é uma fase da vida difícil e que pode gerar 

estresse para os mesmos, é ainda maior a necessidade de realizar um atendimento humanizado 

e individualizado, procurando entender seus medos e angústias, pois nesses casos, não 

havendo a criação de uma relação de confiança em que o profissional deixe clara a intenção 

de apoio, não haverá comunicação adequada e, consequentemente, o atendimento não 

ocorrerá da melhor forma possível. O senso comum leva-nos a pensar que um adolescente 

com uma doença para toda a vida perceberá que tem uma maior possibilidade de qualidade de 

vida quando sentir que possui apoio e que pode contar com ele (Ethgen et. al.
8
 e Wilson e 

Cleary
9
 apud. Urzúa, 2008).  

Devemos considerar que o adolescente vivencia sentimentos e situações complexas no 

cotidiano da doença crônica, o que determina a importância de que os profissionais de saúde 

conheçam suas demandas e as incorporem ao plano de cuidados (Beltrão et. al., 2007). Uma 

das estratégias de cuidado para a doença crônica é o apoio socioemocional, pois a partir dele 

poderemos minimizar a complexidade do adoecimento, e os mesmos poderão realizar o 

tratamento proposto da melhor forma possível, já que a intervenção desenvolvida pode 

contribuir para a melhora dos pacientes, uma vez que tende a aumentar a adesão ao tratamento 

e seu engajamento em comportamentos saudáveis (Rodrigues e Seidl, 2008). 

 Os resultados esperados, a partir da implantação de um cuidado adequado realizado 

por parte dos profissionais de enfermagem, qualificados e disponíveis a atender às demandas 

desses pacientes de uma forma completa, é que haja uma maior adesão aos tratamentos 

propostos, que os pacientes convivam com mais facilidade com a doença e tenham mais 

esperança em relação à continuidade da qualidade de vida. 

 

 

1.3 – Objeto de estudo 

 

 

A importância do apoio socioemocional como cuidado de enfermagem na visão de 

adolescentes em situação crônica de saúde. 

 

                                                 
8
    ETHGEN, O., VANPARIJS, P., DELHALLE, S., ROSANT, S., BRUYERE, O. & REGINSTER, J. Social 

Support and health related quality of life in hip and knee osteoarthritis. Quality of life Research, 2004, Vol. 

13, pp. 321 – 330. 
9
     WILSON, I. & CLEARY, P., Linking clinical variables with health related quality of life. Journal of 

American Medical Association – JAMA, 1995, Vol. 273, N. 1, pp. 59 - 65. 
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1.4 – Objetivo Geral 

 

 

Analisar necessidades específicas de natureza socioemocional do adolescente em 

situação crônica de saúde que possam ser cuidadas pela equipe de enfermagem. 

 

 

1.5 – Objetivos Específicos 

 

 

 Analisar o modo como a doença crônica afeta o estilo de vida do adolescente e sua 

forma de relacionamento social; 

 Identificar necessidades de saúde de natureza socioemocional do adolescente em 

situação crônica de saúde; 

 Discutir medidas de natureza socioemocional que possam ser realizadas pela equipe de 

enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 - A adolescência 

 

 

 Segundo o ECA (Estatuto da criança e do Adolescente), considera-se, para os efeitos 

da lei, adolescente aquela pessoa entre doze e dezoito anos de idade. “A adolescência é a 

etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo 

processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial”. (Ministério da Saúde, 2005, 

pág. 7). 

 Existem alguns programas e políticas públicas que norteiam e versam sobre os direitos 

das pessoas que se encontram dentro dessa fase da vida, inclusive sobre sua saúde. Os 

principais são: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Programa de Saúde do 

Adolescente (PROSAD) e a Área Técnica da Saúde do Adolescente e do Jovem (ASAJ).  

Separadamente, cada um desses programas e políticas significa: 

 O ECA é uma lei, criada em 1990, a fim de atender o artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 e que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, com 

capítulo específico para o direito à vida e à saúde. 

 O Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) foi criado em 1989 e revisto em 

1996, quando foi lançada sua 2ª edição. Esse programa tem a finalidade de promover, 

integrar, apoiar e incentivar práticas nos locais onde será feita a implantação e onde 

essas atividades já vem sendo desenvolvidas, seja nos estados, municípios, 

universidades, organizações não governamentais e outras instituições. Deve interagir 

com outros setores no sentido da promoção da saúde, da identificação dos grupos de 

risco, detecção precoce dos agravos, tratamento adequado e reabilitação dos 

indivíduos dessa faixa etária, sempre de forma integral, multissetorial e 

interdisciplinar. 

 A Área Técnica da Saúde do Adolescente e do Jovem (ASAJ) tem por objetivos: a 

implementação das Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde; a 

implementação da Caderneta da Saúde do(a) Adolescente; a implementação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em conflito com a lei, 

em regime de internação provisória; e a implementação do Plano de Ação Nacional de 
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Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. O ASAJ tem uma página na 

internet no qual estão disponíveis informações voltadas para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde de jovens e adolescentes. Entre os dados disponíveis, destacam-

se aqueles sobre crescimento e desenvolvimento; saúde sexual e reprodutiva e redução 

da mortalidade por violência e acidentes. Também estão disponíveis publicações e 

ações do Ministério da Saúde, com informações voltadas para este público, e links de 

acesso a instituições parceiras na elaboração de atividades que visam à atenção 

integral à saúde dos jovens. 

Porém, segundo o Ministério da Saúde (2008, pág. 26) “A existência de diversos 

códigos que regulamentam a vida do cidadão, no Brasil e em outros países, não garante o 

discernimento claro dos direitos e deveres da população adolescente. Com relação ao 

atendimento integral à saúde, a falta de nexo entre os aspectos legais frequentemente deixa o 

profissional sem parâmetros definidos para orientar seu paciente”. O que nos mostra a 

dificuldade que temos para lidar com os adolescentes, e o quanto essa fase é pouco lembrada 

pelas políticas públicas, já que são encaixados sempre entre crianças e adultos, não havendo 

nada específico para sua faixa etária. Ainda segundo o Ministério da Saúde (2008, pág.26) 

“[...] não existem códigos prescritivos para que os profissionais possam atuar juntos aos 

adolescentes, o que se caracteriza como um desafio na formação desse profissional”.  

A adolescência é um período da vida em que várias dificuldades surgem, visto que é o 

momento de transição entre a infância e a vida adulta. Há inúmeros conflitos ocorrendo, pois 

ao mesmo tempo em que não são mais vistos como crianças dependentes, também não são 

considerados adultos o suficiente para tomar as próprias decisões e serem donos de suas 

próprias vidas. A adolescência é uma etapa natural do desenvolvimento, tendo um caráter 

universal e abstrato. Inerente ao desenvolvimento humano, a adolescência é percebida como 

uma fase difícil, que se apresenta carregada de conflitos “naturais” (Bock, 2007).  

 Diante da afirmação de que a adolescência é uma fase de conflitos e desenvolvimento, 

nota-se a vulnerabilidade que norteia esses indivíduos e, portanto, a necessidade que há de 

serem criadas políticas, voltadas para essa população, que possam nortear a atenção voltada 

aos mesmos, assim como protegê-los a fim de que estejam melhores assistidos pelo poder 

público. Segundo o Ministério da Saúde (2005, pág. 9) “[...] temos de falar não da 

adolescência, mas das adolescências, que são definidas por aquilo que está ao redor, pelos 

contextos socioculturais, pela sua realidade, situando-as em seu tempo, em sua cultura”. Visto 

isto, é importante entendermos a necessidade de vermos os adolescentes de maneira holística, 

levando em consideração não somente a pessoa em si, ou a faixa etária em que se encontra, 
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mas a realidade que o cerca e que, consequentemente, irá influenciar na sua saúde, nas suas 

atitudes e na sua forma de agir em relação ao mundo. 

 Durante a adolescência é muito importante ser aceito dentro de um grupo de amigos, 

estar dentro de um padrão físico que a sociedade impõe, não ser mais dependente de forma tão 

direta dos pais e de outros adultos. Knobel
9
 apud Bock ( 2007 pág. 64) divide cada um desses 

pontos importantes durante a adolescência de forma bem detalhada: 

 

“1) busca de si mesmo e da identidade; 2) tendência grupal; 3) necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo mais 

intransigente até o misticismo mais fervoroso; 5) deslocalização temporal, em que o 

pensamento adquire as características de pensamento primário; 6) evolução sexual 

manifesta, desde o autoerotismo até a heterossexualidade genital adulta; 7) atitude 

social reivindicatória com tendências anti ou associais de diversa intensidade; 8) 

contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada pela ação, 

que constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da vida; 9) 

uma separação progressiva dos pais; e 10) constantes flutuações de humor e do 

estado de ânimo.” 
 

Ao lermos cada uma das características dos pontos citados, podemos ter a consciência 

de que passar pela adolescência não é uma tarefa fácil, pois ocorrem inúmeras dificuldades e 

situações que irão ajudar a formar a identidade da pessoa. É durante a adolescência que se 

começa a desenhar de fato quem se é. Com o passar dos anos, essa identidade é apenas 

aperfeiçoada e amadurecida.  

Referente a essa formação de identidade, espera-se que o adolescente possa 

harmonizar as contradições pelas quais vem passando, a fim de sair de sua “crise” e encontrar 

uma identidade coerente. Porém, há dificuldade de coerência na construção dessa identidade, 

já que as opções para o final do processo são a adaptação e/ou a mudança do mundo, no 

primeiro caso, a adaptação seria a submissão direta ao sistema, já no segundo, fica a 

impressão de que compete ao adolescente a transformação do mundo (Matheus, 2004).  

 Ao mesmo tempo em que esse adolescente está passando por uma dificuldade enorme 

para conseguir formar sua identidade, há também as cobranças da sociedade: família, amigos, 

professores... Há exigências o tempo todo em torno do adolescente. As atitudes dos adultos 

com os adolescentes tendem, na maioria das vezes, a ser negativas, assumindo a forma de 

severas críticas, endereçadas aos mesmos, como uma geração que representa ameaça para a 

ordem social existente, criando a chamada luta entre as gerações (Campos, 1987). 

 Enfim, a partir da leitura de todos os pontos expostos, podemos entender que a 

passagem pela adolescência não é fácil. A partir dessa interpretação, temos condição de 

                                                 
9
 Aberastury, A., & Knobel, M. Adolescência normal. Porto Alegre, Editora Artmed, 1989. 
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avaliar como o surgimento de qualquer tipo de intercorrência, como uma doença, durante essa 

fase é de extrema importância, já que pode tornar ainda mais difícil a passagem por ela. 

 

 

2.2 – O Adolescente em situação crônica de saúde 

 

 

 Diante de todas as dificuldades já encontradas durante a passagem pela fase da 

adolescência, ainda ter que conviver com o surgimento de uma doença só faz piorar todas as 

emoções e confusões existentes. Quando essa doença é crônica, tudo se torna ainda mais 

exacerbado, já que é uma condição permanente e o jovem terá que conviver com nova rotina 

de medicações e cuidados, mudanças de hábitos alimentares e físicos e, dependendo da 

doença, até mesmo com modificações no seu corpo pelo resto da vida.  

A adolescência caracteriza-se como uma fase difícil e de possíveis crises, quando 

ocorre simultaneamente a doença crônica, sobrepõe-se à outra crise, representada pela 

enfermidade incurável e respectiva necessidade de tratamento continuado (Oliveira & Gomes, 

2004). Segundo Bizarro (2001 pág. 57): 

“Embora a condição de doença crônica seja difícil em qualquer idade, ela pode ser 

especialmente complexa e problemática na adolescência, período em que novas e 

múltiplas tarefas desenvolvimentistas estão normativamente a ocorrer. [...] Sendo a 

adolescência um período longo e a complexidade das tarefas cada vez maior, os 

jovens nem sempre estão preparados para lidar com as exigências das novas 

situações e contextos onde estas ocorrem.” 

  

 Santos e Enumo (2003, pág. 424) reforçam ainda dizendo que: 

 

“Lidar com uma doença crônica pode ser tão difícil para o jovem quanto para o 

adulto, pois irá depender do grau de maturidade dos indivíduos, do estilo de vida e 

dos recursos para enfrentamento de que dispõem. O fato de ser adolescente apenas 

incrementa o cenário, pois os pais, além de estarem preocupados com as questões 

corriqueiras da juventude, têm um outro fator no qual passam a manter sua 

atenção: a saúde do filho.” 
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 Diante da fala dos autores, podemos notar ainda uma das maiores dificuldades 

encontradas pelos jovens, ao ser diagnosticada uma doença crônica. Os pais se tornam 

extremamente superprotetores, não deixando espaço para o adolescente dar início a sua 

independência, gozando de uma liberdade que era para estar sendo conquistada nesse 

momento. Essa liberdade fica cerceada pela doença, pois esta implicará na necessidade de 

ajuda e apoio dos pais ou de outros adultos.  

É válido retratar que ocorre uma tendência natural, por parte dos pais, em estar 

excessivamente preocupados, já que estes estão diante da doença de seus filhos, o que faz com 

que os adolescentes se sintam sufocados e até mesmo subestimados, pois não têm a chance de 

nem sequer tentar tomar conta de si mesmos, sem os pais se mostrarem assustados e muito 

receosos.  

No que diz respeito à família do adolescente em situação crônica de saúde, é 

importante atentar para o fato de que esta também terá de se adaptar à condição do 

adolescente. Silva et. al., (2002) citam que “A família tem papel decisivo e fundamental no 

auxílio ao cliente no seu processo adaptativo à condição de doente crônico”. Ainda para os 

mesmos autores, “A circunstância familiar de adoecer cronicamente, as recorrências de 

internações hospitalares, o medo de complicações e da morte são responsáveis por 

desencadear sentimentos como: aflição, medo, tensão, preocupação, intranquilidade e 

insegurança”. Desse modo, notamos o quanto a família é afetada pela doença, assim como é 

importante no processo de convivência do adolescente com a mesma. 

Também precisamos atentar para o fato de que o surgimento da doença crônica traz 

consigo uma situação econômica diferente, já que será necessário criar estratégias para 

enfrentar as necessidades que surgirão, como compra de remédios, alimentos específicos, idas 

constantes a exames e consultas. Esses gastos maiores podem gerar uma dificuldade de 

enfrentamento da doença, já que a família pode se desestabilizar diante da mudança de 

situação econômica. Silva et. al, (2002) relatam que “Quando a doença é crônica, as despesas 

são contínuas, portanto, passando a fazer parte do orçamento familiar, o que pode representar 

corte de suprimento de outras necessidades”.  

A questão do corte de suprimento de outras necessidades é bastante importante, já que 

existem outros membros na família, que podem não se adaptar bem a essa condição. Isso vai 

direto ao encontro ao que diz Marcon et. al., (2005) ao afirmarem que: 
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“É particularmente importante observar que as famílias que convivem com 

uma situação crônica de doença continuam com as mesmas funções desempenhadas 

por outras famílias, porém a estas é acrescentada mais uma atribuição, o cuidar na 

doença. Nessas condições, a família encontra-se em situação de risco, ou seja, com 

maior vulnerabilidade, pois a doença crônica dada as suas características e, 

especialmente, quando não devidamente controlada, suga as energias da família, já 

que, ao manifestar suas diferentes alterações, transforma seu contexto e cotidiano. É 

possível perceber, então, que as doenças crônicas significam para a família algo que 

precisa ser aceito e compreendido, pois, afinal, uma vez instalada, a família passará 

a conviver com esta situação cotidianamente.”  

   

 

 Diante do exposto, notamos que a família precisa se reestruturar diante da doença 

crônica do adolescente e isso pode vir a trazer problemas de convivência, já que o adolescente 

poderá receber mais atenção do que os demais membros, assim como precisará haver mais 

gastos em relação a ele e sua doença. E toda essa situação ocorre em meio aos demais fatos 

cotidianos que uma família vive em sua rotina diária. É necessário haver um “malabarismo” 

para dar conta do cuidado ao adolescente e das demais tarefas.  

Silva et. al. (2002) confirmam esse fato ao relatar que “A presença de uma doença 

crônica em um de seus membros é, portanto, momento em que a família procura variadas 

formas de reorganização, revendo seus valores e práticas”. Ou seja, a família se vê na 

necessidade de se reestruturar e adaptar ao fato de ter alguém em situação crônica de saúde. 

Segundo Marcon et. al. (2005):  

 

“Estes problemas são de ordem social, econômica e englobam: ausência de 

lazer e de suporte social e econômico, desinformação sobre a doença, dificuldade 

para conseguir atendimentos e exames especializados e acompanhamento com 

psicólogos e fisioterapeutas, bem como os medicamentos e alimentação adequados 

ao tipo de doença e, ainda, a falta de estrutura física e humana na família para 

assumir o cuidado cotidiano.” 

 

O fato da família passar por momentos difíceis durante a adaptação à doença crônica 

nos mostra que há uma necessidade de atenção a esses membros, a fim de que eles possam se 

organizar de forma a ofertar apoio ao adolescente, sendo mais um pilar no cuidado desse 

sujeito. Silva et. al., (2002) afirmam que “Compreender este momento de reação às situações 

crônicas de saúde experimentadas pelas famílias deve merecer atenção especial dos 

profissionais de saúde e, em especial, do enfermeiro, posto ser este o profissional o mais 

próximo desta clientela”. Para os mesmos autores, “[...] é necessária à aproximação entre o 

enfermeiro e os familiares de doentes crônicos, com vistas a facilitar a compreensão da 

situação e possibilitar ajuda na resolução de problemas familiares”.  
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Outro grande problema enfrentado pelos adolescentes, portadores de doença crônica, é 

o fato de estarem sempre necessitando se comparar com seus amigos. A aceitação dentro de 

um grupo é muito importante para o adolescente. O tempo todo existe a comparação entre 

seus pares. Os adolescentes tendem a comparar-se com os seus iguais e a estarem atentos a 

toda e qualquer característica pessoal que entendem como diferente, percebendo o ser 

diferente como o “ser inferior”, o que pode afetar o seu autoconceito e autoestima (Bizarro, 

2001). Rocha, Moreira & Oliveira (2004, pág. 30) reforçam esse fato ao dizerem que “No 

início da adolescência, é frequente em qualquer pessoa o sentimento de ser diferente de seus 

amigos e colegas e de não ser compreendido. Sendo assim, os adolescentes que possuem 

doença crônica, percebem-se ainda mais separados e muito diferentes dos seus 

companheiros”.  

Desse modo, ter uma doença é um fato que irá destacá-los dos demais, tornando-os 

diferentes, tendo sempre uma atividade específica, como a aplicação de um medicamento ou a 

alimentação com alimentos adequados e em horários fixos, de acordo com o tipo de doença. 

Fato este que provoca grandes chances de deixar os adolescentes cada vez mais introspectivos 

e apreensivos, pois ocorrerá o medo de não ser aceito por ser diferente e, principalmente, o 

receio das pessoas de se aproximar, por serem doentes.  

É um fato importante observar como a mídia pode afetar a percepção que esses 

adolescentes, portadores de doença crônica, têm a respeito de si mesmos, pois ao longo das 

últimas décadas, o espaço ocupado pela televisão na vida dos jovens brasileiros é enorme, 

podendo ser indicada como um dos mais importantes e significativos meios de comunicação e 

educação da população jovem (Santos & Enumo, 2003). É necessário prestar atenção em 

como essa mídia pode afetar a cabeça desses jovens, já que a imagem, imposta por ela, é 

extremamente rígida, de um corpo perfeito, uma saúde impecável e a beleza em primeiro 

lugar. Esse tipo de afirmação pode induzir um pensamento errôneo nesses adolescentes, que 

podem se sentir excluídos por estarem fora dos padrões impostos pela sociedade atual e 

divulgados pela mídia, principalmente pela televisão, tão influenciadora na formação de 

opiniões. 

Uma das coisas que mais deixa os adolescentes irritados é o fato de algumas pessoas 

sentirem pena deles. Segundo Damião & Pinto (2007, pág. 572), “Desse modo, ele não gosta 

de falar com essas pessoas, porque tem que dar muitas explicações sobre a doença e seu 

tratamento, além de, muitas vezes, acreditar que estão com pena, o que irrita o adolescente”. 

Ou seja, sentir que alguém tem pena dele é um fato que o incomoda, pois é como se fosse uma 
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constatação de que ele é fraco, marcando ainda mais a diferença com relação aos demais. Isso 

explica o fato de muitas vezes esses adolescentes reagirem com agressividade ao serem 

abordados sobre sua doença, tanto por familiares e/ou amigos quanto por profissionais de 

saúde. É como se a agressividade motivasse a lutar pela adaptação à doença, criando uma 

barreira de proteção contra o que as pessoas pensam a respeito dele ser doente. Nesse sentido, 

parece ser mais fácil se tornar agressivo e ignorar o que os outros pensam do que ouvir a todo 

o momento os sentimentos das pessoas ao descobrirem que já tão novo tem uma doença tão 

séria. 

Diante de todas as afirmações feitas até aqui, podemos chegar a uma conclusão breve 

de que a doença crônica ao acontecer durante a adolescência se torna ainda mais 

problemática, pois irá coincidir com uma fase de extrema confusão e descobertas no mundo, 

onde qualquer percalço inesperado pode ser traumático e causador de grandes distúrbios 

emocionais. Devido a isso, nós, profissionais de saúde, temos que ter uma atenção grande 

com relação a esses jovens doentes crônicos, para que possamos tornar a aceitação e 

adaptação à doença menos desagradável e mais suportável. 

 

 

2.3 – Aspectos socioemocionais relacionados ao cuidado ao adolescente em situação 

crônica de saúde  

 

 

A doença crônica traz consigo muitas peculiaridades que podem afetar o dia a dia de 

seu portador, podendo gerar estresse no que diz respeito à adaptação do indivíduo perante a 

nova realidade que se apresenta. É possível que pensamentos negativos rodeiem a vida de um 

portador de uma doença crônica esporadicamente, quando houver qualquer complicação ou 

mesmo quando se sentir inseguro com relação a seu estado. É notório que o desenvolvimento 

de doenças crônicas esteja associado à deterioração, à redução de competências, ao aumento 

da necessidade de ajuda, à dor física e emocional, resultando na perda da independência, e ao 

aumento de necessidade de assistência. Diante de tais afirmações, torna-se claro que aspectos 

socioemocionais estão a todo tempo rondando a realidade de uma pessoa que seja portadora 

de uma doença crônica, estando atentos ainda ao fato de que essa rotina se estenderá pelo 

resto da vida (Resende et. al., 2007) 



 26 

Estando claro o fato de que as necessidades socioemocionais estão presentes em 

pacientes que são portadores de doenças crônicas, podemos avaliar que em adolescentes essa 

situação pode se mostrar ainda mais preocupante, pois esses sujeitos se encontram em uma 

fase da vida que guarda características especiais. Segundo Silva e Silva (2011, pág. 49):  

 

“[...] a adolescência é uma fase do ciclo vital na qual ocorrem peculiaridades, como a 

busca de si, a procura da identidade, labilidade de humor, conflitos sociais e internos, 

modificação na interação social e reformulação de valores e conceitos, demonstrando 

o quão complexo é ser adolescente [...].” 

 

 Diante do que foi exposto pelas autoras, podemos notar que com as peculiaridades 

demonstradas por este grupo etário, ele pode ser considerado como um grupo de maior risco 

para o desenvolvimento de questões socioemocionais perante o surgimento da doença crônica. 

As mesmas autoras reforçam tal afirmativa quando dizem que “[...] a situação de uma doença 

crônica gera desordens emocionais resultantes do processo de adaptação à nova realidade, 

acentuadas pelo sofrimento com a sintomatologia da doença e das reações adversas da sua 

terapêutica.”  

 Portanto, podemos perceber que os aspectos socioemocionais permeiam todo o 

contexto do adolescente em situação crônica de saúde, o que nos faz pensar na necessidade do 

fornecimento de apoio socioemocional, por parte também dos profissionais de saúde, para 

esta clientela. Visto isto, necessitamos compreender que esse tipo de ação deve estar prevista 

dentro de nosso plano de cuidados, a esses pacientes em especial, devido à necessidade que 

demonstram, assim como as de demanda técnica e biológica. Rodrigues e Seidl (2008) 

afirmam que “[...] relações de suporte entre as pessoas protegem o indivíduo contra os perigos 

à saúde e dos eventos estressantes da vida.”  

Ou seja, a relação que os profissionais de saúde estabelecem com os adolescentes, 

portadores de doenças crônicas, escutando seus medos, dando voz a suas angústias e 

procurando promover uma qualidade de vida e uma boa adaptação à situação de doença que 

se apresenta, protege esses pacientes dos perigos que essa patologia pode trazer aos mesmos e 

dos estresses que poderão passar no seu cotidiano, pois estarão melhor preparados para lidar 

com as características que passarão a acompanhá-los. 

O apoio social ocorre quando um grupo de pessoas ou uma pessoa, sejam elas de 

qualquer círculo de convivência do indivíduo, ajuda de alguma forma esse indivíduo a encarar 

determinada situação que venha acontecer em sua vida, dando suporte para que a situação 
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adversa venha a ser mais facilmente enfrentada. Pode ser definido como atividades 

desempenhadas por um grupo para favorecer um indivíduo, em determinadas situações da sua 

vida, e que pode ser constituído por familiares, amigos, vizinhos e outros, denominando-se o 

conjunto formado de rede de relações sociais (Andrade e Vaitsman, 2002). 

Quando nos referimos ao apoio social, ressaltamos os aspectos positivos das relações 

sociais, como compartilhar informações, o auxílio em momentos de crise e a presença em 

eventos sociais. Um envolvimento comunitário, por exemplo, pode ser significativo fator 

psicossocial no aumento da confiança pessoal, da satisfação com a vida e da capacidade de 

enfrentar problemas. Na situação de enfermidade, a disponibilidade do apoio social aumenta a 

vontade de viver e a autoestima do paciente, o que contribui com o sucesso do tratamento. Ou 

seja, o apoio social permite ao adolescente ter maior possibilidade de sucesso no seu 

tratamento, o que nos impulsiona a pensar que o fornecimento desse tipo de suporte pelos 

profissionais de enfermagem é ideal. 

O apoio social também pode ser entendido como a qualidade do suporte emocional a 

partir das relações estabelecidas nas redes sociais. Gomes-Villas Boas (2009) afirma que “O 

apoio social ajuda a fornecer às pessoas os recursos emocionais e práticos de que elas 

precisam”. Segundo Rudnick (2007), estudos comprovam que indivíduos com apoio da 

família e amigos têm melhores condições de saúde física e mental, tendo em vista os recursos 

emocionais que são disponibilizados pelos indivíduos que o cercam. Assim, podemos 

considerar que o conceito de apoio emocional faz uma ligação direta com o apoio social, 

formando assim o apoio socioemocional. O afeto, a assistência e a informação dos amigos, 

familiares, e até mesmo dos profissionais que o tratam, e as relações de companheirismo 

exercem um efeito de proteção e bem-estar
 
(Gomes Villas-Boas et. al., 2009).  

Deste modo, o apoio social seria complementado, podendo ser caracterizado também 

como apoio emocional, o que supriria as necessidades socioemocionais, que poderiam vir a 

surgir durante o tratamento dos adolescentes portadores de doenças crônicas. Para Rodrigues 

e Seidl (2008), “O apoio emocional está relacionado à percepção e satisfação quanto à 

disponibilidade de escuta, atenção, informação, estima, companhia e apoio emocional em 

relação à condição de saúde e tratamento.”  

Nesse sentido, a equipe de enfermagem pode ser participante nesse tipo de apoio, 

sendo essencial no auxílio ao cuidado, tratamento e prognóstico das doenças crônicas. 

Segundo Silva et. al. (2005, pág. 23):  
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“Vários são os estudos que têm vindo a testemunhar não só a existência de efeitos 

positivos diretos entre o apoio social e a saúde, como é o caso de populações com 

doença crônica, como a diabetes, em que a quantidade (disponibilidade) e a qualidade 

(satisfação) do apoio social percebido se encontram associadas positiva e 

significativamente com diversos indicadores fisiológicos e comportamentais de 

adaptação (nomeadamente com o controle metabólico) [...].”  

 

 Os autores vêm confirmando que os adolescentes em situação crônica de saúde terão 

muito mais possibilidades de uma boa convivência com a doença e de um desenvolvimento de 

comportamentos adequados, se forem bem acompanhados por profissionais que saibam do 

valor que o apoio socioemocional tem dentro do plano de cuidados, pois haverá uma 

preocupação com o que esta enfermidade está trazendo para a vida desse paciente não 

somente no plano físico e biológico, mas também no psíquico e social, fazendo o possível 

para a adequação e adaptação desse indivíduo diante das peculiaridades que a doença venha a 

trazer para sua vida, de forma que sua qualidade de vida seja preservada. Beltrão et. al. (2007) 

afirma que “De modo especial, a equidade, o profissionalismo, a dedicação e o carinho da 

equipe de saúde se revertem em mais um suporte [...]” 

 

 

2.4 – O estigma e a doença 

 

 

 O conceito da palavra estigma, segundo dicionário de sociologia online (2003), 

“Considera-se estigmatizante qualquer característica, não necessariamente física ou visível, 

que não se coaduna com o quadro de expectativas sociais acerca de determinado indivíduo. O 

indivíduo estigmatizado é aquele cuja identidade social real inclui qualquer atributo que 

frustra as expectativas de normalidade.” Diante de tal definição, podemos notar o quanto pode 

ser penoso para um indivíduo ser portador de algo que o torne estigmatizado ou de forma 

mais vulgar, “marcado.” 

 Reportando esse conceito ao adolescente portador de doença crônica, vemos que de 

fato esta pode ser a forma como esses indivíduos se enxergam, como portadores de um 

estigma, já que para a sociedade a fase da adolescência seria uma fase repleta de saúde, força, 

energia e felicidades. Ao ocorrer à doença crônica em meio a essa fase, esse sujeito foge à 
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normalidade, imposta pelo senso comum, os demais o olham como alguém diferente, se 

sentem penalizados pela sua situação, o colocam como alguém que merece ser tratado de 

forma diferenciada, e isso pode ser determinante para o adolescente se rebelar contra o seu 

tratamento e tentar “esconder” sua doença para que possa viver uma vida mais próxima do 

normal.  

Se sentir estigmatizado para alguém que está começando a formar uma identidade, a se 

socializar e a formar seus grupos de amizades mais fortes, cuja adequação é extremamente 

importante para ser aceito como membro, pode ser um fator de grande estresse e possível 

comportamento inadequado e não saudável, já que pode haver uma negação de sua condição 

para que possa se aproximar dos demais e ser considerado igual a eles. Portanto, torna-se 

pertinente o atendimento individual pela equipe de enfermagem a esse paciente, na 

perspectiva de proporcionar o apoio socioemocional. Segundo Beltrão et. al. (2007): “[...] 

quanto menor o apoio, mais difícil será a experiência do adoecimento crônico.”  

 Erving Goffman (1988) relata que existem alguns tipos de pessoas das quais o 

indivíduo estigmatizado pode esperar algum apoio: as Iguais, que compartilham de um 

estigma igual ao seu e as Informadas, que não possuem o estigma, mas convivem com os 

estigmatizados sem que estes precisem se envergonhar ou se autocontrolar. Alguns exemplos 

das pessoas informadas seriam os familiares, terapeutas, professores, etc. Ainda segundo 

Goffman (1988, p.38 e 39): 

 

“Um tipo de pessoa informada é aquele cuja informação vem de seu trabalho num 

lugar que cuida não só das necessidades daqueles que têm um estigma particular 

quanto das ações empreendidas pela sociedade em relação a eles. Por exemplo, as 

enfermeiras e os terapeutas podem ser “informados.” 

  

 De acordo com o que podemos perceber nas falas do autor, os enfermeiros constituem 

um dos tipos de pessoas com as quais os estigmatizados, no caso os adolescentes portadores 

de doença crônica, podem contar. Dessa forma, notamos a importância da atuação da equipe 

de enfermagem no cuidado a esses jovens, já que serão meios com os quais essa clientela 

poderá receber o apoio de que precisam. Portanto, a enfermeira, ao perceber as demandas que 

irão surgir, principalmente, as de ordem socioemocional, deve incluí-las dentro do plano de 

cuidados, compondo assim protocolos a serem seguidos pelos profissionais.  

As necessidades socioemocionais são sutis e, muitas vezes, precisam de muita atenção 

e dedicação do profissional para serem entendidas e exploradas de maneira adequada. Os 
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adolescentes, acometidos por doença crônica, demandam uma atenção diferenciada pelas 

peculiaridades da fase da vida em que se encontram. Assim, torna-se necessário um cuidado 

ao abordar determinados assuntos com eles, para que não haja uma quebra da sintonia da 

relação que está se estabelecendo, havendo, consequentemente, uma quebra da confiança no 

profissional e, com isso, um afastamento e prejuízo para o tratamento que está sendo 

desenvolvido.  

 Goffman (1988, pág.45) traz uma consideração importante acerca da fase na qual a 

pessoa percebe que é portador de um estigma. “[...] é interessante considerar-se a fase de 

experiência durante a qual ele aprende que é portador de um estigma, porque é provável que 

nesse momento ele estabeleça uma nova relação com os outros estigmatizados”. Ou seja, a 

fase na qual o indivíduo se encontra é fundamental para a forma como ele lidará com a 

situação de estigmatizado e se adaptará a essa característica. É fácil percebermos que uma 

criança, um adolescente, um adulto e um idoso estão em fases de vida diferentes, com formas 

de perceber sua realidade de maneira bastante diferenciada e com expectativas e necessidades 

de vida extremamente peculiares. Dessa forma, considerando as características da 

adolescência já citadas nesse estudo, notamos que é uma fase que trará necessidades especiais 

que deverão ser levadas em consideração para que seja estabelecido um tratamento adequado, 

a fim de que o prognóstico seja o melhor possível para esses pacientes.  

 Goffman (1988, pág.43) traz um depoimento que auxilia na percepção das dificuldades 

que o estigma (doença crônica) pode trazer na fase da adolescência. “Creio que a primeira vez 

que realmente me dei conta de minha situação e a primeira dor profunda que ela me causou 

foi num dia, casualmente, quando estava na praia com o meu grupo de amigos do início da 

adolescência”. A partir desse depoimento, vemos como a questão da adolescência pode trazer 

determinados estresses ao portador do estigma. Até porque durante a infância é mais fácil os 

pais e familiares protegerem a criança e evitarem determinados tipos de situações que trarão 

tristeza e desconforto a ela, mas na adolescência a vida social se inicia e a formação dos 

grupos de amigos também, iniciando, inclusive, o processo de independência e o 

desenvolvimento da autonomia do sujeito. Dessa forma, fica mais difícil para esse indivíduo 

ser protegido por seus familiares, ficando mais exposto a realidade da vida e aos julgamentos 

das pessoas de fora, o que seria um dos motivos desse indivíduo necessitar de um cuidado 

adequado a sua fase de vida. 

 É importante que o profissional de saúde se sensibilize com o fato de que não é fácil se 

encontrar em uma situação diferente, que marcará esse adolescente para o resto de sua vida, 
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trazendo dificuldades de adaptação aos seus amigos, características muitas vezes visíveis, que 

modificarão sua aparência, entre outras peculiaridades possíveis. Goffman (1988, pág.143) 

afirma que “[...] é muito difícil compreender como aqueles que sustentam uma transformação 

súbita de sua vida de pessoa normal para pessoa estigmatizada podem sobreviver, em termos 

psicológicos a essa mudança.” Isto ressalta a afirmação de que é difícil se adaptar a doença e 

às mudanças trazidas por ela e a necessidade de apoio socioemocional, a fim de promover o 

ajustamento à situação. 

 

 

2.5 – Relação terapêutica de ajuda: uma aproximação da enfermagem ao adolescente em 

situação crônica de saúde 

 

 

 A relação de ajuda terapêutica é desenvolvida a fim de que o paciente tenha maiores 

condições de se recuperar do estado em que se encontra. Ela ocorre não somente entre 

enfermeira-cliente, mas entre seres humanos de uma forma geral. Segundo Rogers (1982), “a 

relação de ajuda é uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra 

o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, o melhor funcionamento e maior capacidade 

de enfrentar a vida.”  

A partir da definição do que é relação terapêutica de ajuda, podemos compreender a 

importância do estabelecimento dessa relação com um paciente, como o adolescente em 

situação crônica de saúde, e a ligação que esse tipo de cuidado tem com o fornecimento de 

apoio socioemocional, já que no estabelecimento desse tipo de relação iremos fornecer apoio 

não somente do ponto de vista biológico, mas também o social e emocional, a partir do 

momento que iremos promover uma maior possibilidade de enfrentamento da situação 

crônica, e, com isso, uma melhor adaptação à mesma. Segundo Ministério da Saúde (2008, 

pág. 50):  

 

“O trabalho a ser desenvolvido baliza-se no entendimento da importância 

de se prestar assistência integral ao paciente e não apenas à sua doença. Orienta-se 

que o plano de tratamento tenha como meta a diminuição do impacto da doença na 

vida do indivíduo e sua família, evitando-se disfunções, sempre que possível, em 

qualquer esfera e contribuindo para que o adolescente se cuide e atinja de forma 

plena as suas potencialidades.” 
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Mas para que a enfermagem possa estabelecer uma relação de ajuda que seja 

terapêutica e que venha a promover um melhor enfrentamento da situação de doença crônica 

junto a esse adolescente, precisamos atender a determinados aspectos a fim de que uma 

comunicação seja desenvolvida e, com isso, haja uma interação entre enfermeira e paciente. 

Para o Ministério da Saúde (2008, pág.50), “O estabelecimento de uma “aliança terapêutica” 

parece ser a única alternativa efetiva para um melhor controle das doenças crônicas.” 

É importante sabermos que a equipe de saúde, principalmente o enfermeiro, é 

considerada um dos meios de apoio socioemocional para os adolescentes e adultos jovens, já 

que se encontra em permanente contato com os mesmos. Desse modo, para Hutchison
10

 apud. 

Gomes-Villas Boas (2008) enfatiza o papel do enfermeiro como principal elo entre a equipe 

de saúde e as redes de apoio, pois o mesmo é capaz de estabelecer uma relação de 

proximidade com as pessoas e suas famílias, além de se encontrar numa posição privilegiada 

para promover recursos de apoio disponíveis às pessoas, por meio de intervenções tanto na 

rede social quanto na equipe de saúde. 

Mourão et. al. (2009) afirmam que o profissional de saúde deve ter conhecimentos 

fundamentais sobre as bases teóricas da comunicação e adquirir habilidades de 

relacionamento interpessoal para agir positivamente na assistência ao paciente. Para que esta 

relação possa fluir de maneira eficaz, é necessário escutar, falar quando necessário, oferecer 

abertura para realização de perguntas, ser honesto, mostrar respeito, dispensar tempo 

suficiente para a conversa e mostrar interesse, entre outras habilidades. Lendo cada um dos 

fatores expostos pelos autores, podemos notar o quanto fará diferença o estabelecimento de 

uma relação interpessoal junto ao adolescente portador de doença crônica, pois o paciente será 

capaz de desenvolver confiança em relação à enfermeira, havendo uma maior aproximação, e, 

com isso, uma maior possibilidade de fornecer ajuda, visando à melhoria de seu estado e 

melhor adaptação às características da doença. 

 Towsend (2002) afirma que sintonia ou harmonia, confiança, respeito, autenticidade e 

empatia são essenciais no desenvolvimento de uma comunicação adequada entre profissional 

e paciente, a fim de que haja a interação pessoal entre ambos e, com isso, seja desenvolvida a 

relação de ajuda terapêutica. Podemos interpretar e encaixar cada fator desses de forma muito 

peculiar e pertinente dentro de uma relação que visa promover o apoio socioemocional, pois 

                                                 
10

 Hutchison, C Social support: factors to consider when designing studies that measure social support. 
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cada um pode ser considerado fundamental para qualquer tipo de relação interpessoal que 

venha a ser desenvolvida entre seres humanos.  

Almeida (2004), ao afirmar ser importante que os profissionais, que atendem os 

adolescentes, trabalhem de forma coesa e mantenham uma boa interação com o objetivo de que 

a comunicação seja eficiente para que, não havendo incoerência nas informações transmitidas, o 

adolescente mantenha a confiança naqueles que o assistem, confirmando os fatores relacionados 

anteriormente como essenciais para a relação interpessoal, direcionando-os especificamente ao 

paciente adolescente. 

 A relação de ajuda pode se relacionar diretamente com outro conceito, a resiliência, 

definido como “[...] a capacidade de um ser humano (indivíduo, família ou mesmo 

comunidade) de construir uma trajetória de vida positiva/saudável, apesar de viver em um 

contexto adverso.” Segundo Silva et. al. (2005), de acordo como a interação pessoal entre o 

profissional e o paciente, a relação se estabelece e é possível estimular uma melhor 

reestruturação frente a uma adversidade, fazendo com que a capacidade de se desenvolver a 

resiliência seja possível. 

O conceito de resiliência, além de ter toda uma ligação com a relação de ajuda 

terapêutica, também se liga ao fornecimento de apoio socioemocional pelo enfermeiro, já que 

de fato, a intenção desse profissional é que o adolescente se reestruture mesmo diante da 

situação de ser portador de uma doença crônica e seja capaz de ter uma qualidade de vida 

satisfatória. 

 A partir das citações dos autores a respeito da relação de ajuda terapêutica e 

comunicação terapêutica, podemos notar o quanto é importante que essa relação seja 

desenvolvida pela enfermagem durante o tratamento do adolescente portador de doença 

crônica, pois será a forma de se aproximar desse paciente e a possibilidade de se estimular a 

capacidade de resiliência.  

 Segundo Santos (2012), o cuidado é o objeto central da enfermagem. Saber cuidar está 

relacionado ao permanente desenvolvimento pessoal, onde se deve saber cuidar de si próprio 

e do outro, sempre atento à realidade, possibilidades e limitações. Assim, o cuidado de 

enfermagem para adolescentes com doença crônica implica em orientar estes adolescentes a 

buscarem motivos que lhes dêem o sentido do cuidado. Cabe ao enfermeiro apoiar o 

adolescente e sua família durante o diagnóstico e/ou revelação do resultado, auxiliando a 

equipe de saúde a transmitir com a maior clareza possível as informações e respostas a 
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possíveis questionamentos.   

Esses fatores podem se relacionar ao fornecimento de apoio socioemocional, já que 

esse tipo de suporte pode ser considerado terapêutico para o adolescente portador de doença 

crônica, no sentido não somente de cuidados biológicos, mas sociais, a fim de promover um 

melhor enfrentamento da situação de doença e, consequentemente, da qualidade de vida 

mesmo diante da situação adversa.  
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Interacionismo Simbólico 

 

 

 A origem do interacionismo simbólico foi na década de 20, no século XX. Teve sua 

origem principalmente no pensamento de George Herbert Mead, um professor de filosofia da 

Universidade de Chicago, no período de 1893 a 1931. O termo “interacionismo simbólico” é 

devido a Herbert Blumer, um dos mais influentes autores da Escola de Chicago, inspirado nos 

ensinamentos de Mead. “Em 1937, Herbert Blumer, fiel seguidor de Mead, criou o termo 

Interacionismo Simbólico e, em 1969, publica Symbolic Interactionism, onde afirma sua 

dedicação à ampliação e ao aperfeiçoamento da perspectiva interacionista.” (Carvalho, 2005, 

pág.34). 

 Quanto ao interacionismo simbólico, este “[...] tem por finalidade apreender 

comportamentos, sentimentos e expectativas da comunicação simbólica – o significado da 

fala, do silêncio, das imagens construídas em desenhos, dos comportamentos apresentados – 

um pedido de socorro, um desabafo, uma insatisfação, uma interação positiva” (Carvalho et. 

al. 2007, pág. 120). Segundo Charon
11

 apud. Santos (2008), para a compreensão do 

interacionismo são necessários 4 aspectos:  

 

“1. O interacionismo simbólico cria uma imagem mais ativa do ser humano e rejeita 

a imagem deste como um organismo passivo e determinado. Os indivíduos 

interagem e a sociedade é constituída de indivíduos interagindo. 

2. O ser humano é compreendido como um ser agindo no presente, influenciado não 

somente pelo que aconteceu no passado, mas pelo que está acontecendo agora. A 

interação acontece neste momento: o que fazemos agora está ligado a essa interação. 

3. Interação não é somente o que está acontecendo entre pessoas, mas também o que 

acontece dentro dos indivíduos. Os seres humanos atuam em um mundo que eles 

definem. Agimos de acordo com o modo como definimos a situação que estamos 

vivenciando. Embora essa definição possa ser influenciada por aqueles com quem 

interagimos, ela é também resultado de nossa própria definição, nossa interpretação 

da situação. 

4. O interacionismo simbólico descreve o ser humano mais ativo no seu mundo do 

que outras perspectivas. O ser humano é livre naquilo que ele faz. Todos definimos o 

mundo em que agimos e parte dessa definição é nossa, envolve a escolha consciente, 

a direção de nossas ações em face dessa definição, a identificação dessas ações e a 

de outras e a nossa própria redireção.”   
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 Charon JM. Symbolic interacionism: an introduction, an interpretation, an integration. New Jersey, 1989. 
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 Segundo Blumer
12

 apud. Teixeira e Nitschke (2008), essa abordagem metodológica é 

dividida em três premissas, citadas a seguir:  

 

“O ser humano age com relação às coisas na base dos sentidos que elas têm para 

eles. Estas coisas incluem todos os objetos físicos, outros seres humanos, categorias 

de seres humanos, instituições, ideias valorizadas, atividades dos outros e outras 

instituições que o indivíduo encontra na sua vida cotidiana; O sentido destas coisas é 

derivado, ou surge, da interação social que alguém estabelece com seus 

companheiros e; Estes processos são modificados através de um processo 

interpretativo usado pela pessoa ao tratar as coisas que ela encontra.” 
 

 

Os objetos podem ser divididos, segundo Blumer, como “[...] tudo aquilo que pode ser 

indicado, que pode ser usado como referência. Os objetos podem ser físicos, como mesas, 

cadeiras; sociais, como as pessoas que envolvem um grupo social, ou ainda abstratos, como a 

fé e as emoções” (Carvalho, 2005, pág.36). 

 A partir das definições e dos esclarecimentos a respeito do que o interacionismo 

simbólico representa e como ele pode ser interpretado, podemos observar que essa corrente de 

pensamento tem total ligação com a questão do fornecimento de apoio socioemocional, pois 

para que o enfermeiro possa desenvolver atividades que promovam ações desse tipo, ele 

precisa entender, através de “símbolos”, os gestos, as palavras-chave ou expressões que o 

indivíduo, portador de doença crônica, estiver querendo dizer, além de compreender quais 

necessidades estão sendo demonstradas para que possa desenvolver o trabalho junto de 

determinado paciente. É válido ressaltar que se torna necessário que o profissional entenda 

esse paciente como alguém que não é passivo, mas sim repleto de vontades e passível de 

constantes mudanças, não havendo possibilidade de pré-determiná-lo, assim como determinar 

como suas ações serão desencadeadas com a descoberta de uma doença crônica. Da mesma 

forma, a interação com o paciente é fundamental para que ele se sinta mais à vontade para 

deixar fluir suas necessidades, a fim de que o profissional consiga apreendê-las e ajudá-lo. 

Nota-se que ainda mais importante é a forma como o sentido da doença crônica está sendo 

obtido pelo portador da mesma e como as interações sociais que este possui com o meio, 

assim também com os profissionais de saúde que o tratam, fazem com que o sentido dessa 

interpretação seja modificado.  

Segundo Lopes e Jorge (2005), na perspectiva interacionista, o significado, que a 

pessoa atribui a uma situação vivenciada, surge da interação e da interpretação que se faz 

daquela situação, podendo ser o profissional de saúde, inclusive a enfermeira, um mediador 
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junto ao cliente e família na busca de facilitar tal significação através do ato de reflexão, além 

de um cuidado mais qualificado. Para Mendoza (2004, pág. 28), “[...] cada indivíduo se 

constrói a partir da adoção de atitudes de outros que, logo depois de serem adotadas, afetam a 

própria conduta.” Ou seja, a partir do tratamento que esse indivíduo receber, ele pode 

modificar suas ações e a maneira como está se adaptando à doença crônica pode ser facilitada. 

 Alguns conceitos básicos norteiam o interacionismo simbólico, são eles: o símbolo, o 

self, a mente, a interação social e a sociedade.  

O símbolo é o principal conceito, sendo a interação social dada a partir da 

interpretação do mesmo através da comunicação entre as pessoas. Logo, os símbolos são os 

signos que transmitem informação social e que podem ser acessíveis de forma frequente e regular, 

buscados e recebidos habitualmente (Goffman, 1963). Os símbolos são definidos de acordo com 

a sociedade em que os indivíduos se encontram, podendo ser modificados de uma cultura para 

outra e interpretados de formas distintas. Para o ser humano, a principal forma de símbolo é a 

linguagem, pois é através dela que conseguimos estabelecer a interação. Ele só é considerado 

como simbólico quando apresenta um significado e uma intencionalidade. É através da 

interpretação dos símbolos e dos significados das ações uns dos outros que fazemos a 

interação dentro da sociedade. Logo, sem o símbolo a interação entre as pessoas ficaria 

prejudicada. É válido retratar que os objetos que pertencem aos humanos são o físico/coisas, 

sociais/pessoas e abstratos/ideias, sendo a significação desses objetos dada através da sua 

interação simbólica, pois o significado de um objeto pode ser diferente para cada pessoa 

(Dupas, Oliveira e Costa, 1997). 

Ao ser definido esse conceito, podemos ligá-lo diretamente à promoção do apoio 

socioemocional, já que para que haja uma interação entre profissional e paciente, é preciso 

que usemos dos símbolos que estiverem ao nosso alcance e é a partir da interpretação que 

fizermos deles que poderemos estabelecer uma interação e consequente realização do 

atendimento adequado diante do que está sendo demonstrado como necessidade pelo paciente. 

O self seria a forma do indivíduo ser objeto da sua própria ação. Da mesma forma que 

ele interage socialmente com outras pessoas, também o faz consigo próprio. O fato de possuir 

essa capacidade de interagir consigo mesmo, faz com que o ser humano se torne um ser com 

atitudes únicas. O self pode ser visto como a forma a partir da qual a pessoa se vê, se define e 

se julga através das interações sociais que a mesma possui; é dividido em “eu” (entendido 

como o indivíduo impulsivo e espontâneo, não socializado) e “mim” (entendido como as 

atitudes organizadas que o indivíduo adota a partir das interações que estabelece com o social) 

(Santos, 2008).  



 38 

Dessa forma, o self pode ser completamente modificado com o surgimento de uma 

doença crônica, visto que perante a suas limitações, mudanças de rotina, alterações de atitudes 

e aparências pode causar sérias modificações na forma como a pessoa se percebe e se julga, o 

que torna importante o apoio socioemocional, que será capaz de ajudar o indivíduo a não 

modificar completamente a forma como se vê, se julga e como define suas atitudes dentro de 

seu grupo, apenas adaptando-a a nova condição, que lhe foi apresentada com a doença 

crônica. 

A mente é um processo que ocorre quando o indivíduo interage consigo mesmo, ou 

seja, é uma forma de interação com o self. É a pessoa tentando fazer algo ao agir dentro de 

seu mundo. Ela é social porque surge a partir da interação com os outros e é necessária para 

que haja entendimento dos outros. É a partir da mente que a pessoa define ações dentro de si 

mesma, ela desenvolve linhas de atitudes que tomará em relação à determinada coisa. Nesse 

caso, a doença crônica pode fazer com que a mente da pessoa a leve a tomar atitudes que não 

são as mais apropriadas, porém com o devido apoio, isso pode ser modificado, fazendo com 

que as atitudes sejam as mais saudáveis possíveis. 

A interação social ocorre a partir de todos os outros conceitos vistos anteriormente, já 

que precisamos dos símbolos e da interpretação dos mesmos, direcionamos o self, nos 

engajamos em ação mental, tomamos decisões, mudamos direções, compartilhamos 

perspectivas, definimos a realidade, definimos a situação e assumimos o papel do outro. Essa 

interação ocorrerá a partir da ação social, que será a forma como o autor dessa ação envolve 

outras pessoas ou pessoa, e caso haja comunicação, ela será considerada simbólica. Na 

interação simbólica, os indivíduos interagem entre si e a partir da interpretação das ações, 

nossas atitudes serão definidas. Para Panobianco (2002, pág.16), “[...] nenhum fenômeno 

pode ter significado independentemente da interação dos seres humanos e os significados dos 

fenômenos são constantemente refinados e alterados.” O apoio socioemocional depende de 

uma interação social entre profissional e paciente para que as emoções sejam divididas e as 

direções sejam tomadas em conjunto, em prol de uma melhora do quadro. A partir da 

interação social, poderá haver uma mudança dos significados que a doença crônica estará 

trazendo para o jovem, significados estes que podem ser negativos, podendo gerar atitudes 

não apropriadas. 

A sociedade tem uma noção extremamente relacionada à interação social, consistindo a 

sociedade de indivíduos engajados em um processo de interação social. No entanto, dois 

conceitos são dominantes no seio da sociedade: o de cultura e o de estrutura social. Segundo 

Santos (2008), a “[...] cultura é entendida como costume, tradição, norma, valor, regra, 
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claramente derivada da ação das pessoas. Portanto, a sociedade é uma interação cooperativa 

que desenvolve cultura. Esta tem o mesmo sentido de “consenso do grupo”, ou seja, as 

concordâncias, as divergências, a linguagem, o conhecimento diverso e as regras que se supõe 

governarem a ação. Os interacionistas caracterizam a sociedade como dinâmica, ou seja, os 

indivíduos interagem uns com os outros, definindo e alterando a direção dos atos uns dos 

outros.” A partir da última frase utilizada pelo autor, podemos notar a importância que um 

profissional de saúde pode ter, já que pode identificar um processo que trará mal ao 

tratamento de determinado paciente e tentar modificá-lo a partir das necessidades 

identificadas durante a interação construída entre os dois. 

A partir das premissas colocadas no Interacionismo simbólico, entendo que ele se ligue ao 

meu tema de estudo pelo fato de que: o adolescente, portador de doença crônica, age em 

relação à doença com base no significado que este processo de adoecimento tem para ele; o 

significado da doença é derivado, ou surge, da interação estabelecida pelo adolescente com os 

elementos significativos (amigos, familiares, profissionais de saúde), que se apresentam 

durante o seu processo de adoecimento; e os significados são manipulados e modificados pelo 

adolescente por um processo interpretativo, desenvolvido por ele, ao enfrentar os seus 

elementos significativos. 

É relevante retratar que no fornecimento de apoio socioemocional aos adolescentes 

portadores de doenças crônicas os objetos estão presentes, dentre eles estão: os objetos físicos, 

o ambulatório de atendimento ou a enfermaria, mesas e cadeiras de atendimento, medicações, 

dietas, exames físicos e outros; os objetos sociais, que são as amizades, os familiares, a equipe 

de profissionais que o atende, entre outros; e os objetos abstratos, que são os comportamentos, 

atitudes, crenças, valores, emoções e sentimentos, que podem vir a surgir com a doença 

crônica. Segundo Carvalho (2005, pág. 39), “Os mesmos objetos têm significados diferentes 

para os envolvidos no processo e cada um pode reagir de maneira diferenciada de acordo com a 

sua percepção e interpretação.” 

Desta forma, entendemos que o Interacionismo Simbólico, como referencial teórico que 

norteará esse estudo, nos permitirá a compreensão dos significados que a experiência de ser 

portador de uma doença crônica traz para o adolescente. Segundo Panobianco (2002, pág.13), 

“[...] essa abordagem possibilita a compreensão do significado consciente da experiência de 

vida no contexto saúde-doença e considera que um fenômeno tem sempre um significado que 

lhe é inerente e produto da interação social.” 
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4 - PROPOSTA METODOLÓGICA  

 

 

4.1 - Abordagem da pesquisa 

 

 

 A pesquisa é uma atividade que surge da indagação e contribui diretamente para a 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino. Pesquisar constitui 

uma atitude de constante busca e, por isso, sua característica principal é a do acabado, porém 

provisório e do inacabado permanente, o qual sempre pode ser complementado com novas 

pesquisas. É uma atividade de conhecimento sucessivo da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e dados, pensamento e ação, na qual podemos 

sempre descobrir verdades que podem ser consideradas parciais, pois sempre poderão ser 

contestadas e responsáveis pela iniciação de uma nova pesquisa (Minayo, 2007).  

 A presente pesquisa é definida como uma pesquisa qualitativa, método definido por 

Minayo (2007, p. 57) como: “O método que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam.” 

 

 

4.2 - Tipo de estudo 

 

 

 O tipo de estudo utilizado para realização dessa pesquisa é o descritivo. Figueiredo 

(2004, pág. 104) define o estudo descritivo da seguinte maneira: “As pesquisas descritivas 

têm como objetivo principal a descrição das características de determinadas populações ou 

fenômenos, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário, e a observação 

sistemática.” 

 

 

4.3 - Campo de pesquisa 
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 O campo escolhido para a realização da presente pesquisa foi o Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente (NESA), localizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 

unidade docente assistencial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A escolha 

deste local se justifica pelo fato de prestar atendimento específico a adolescentes portadores 

de doenças crônicas. A pesquisa foi realizada na unidade ambulatorial.  

O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) é o setor da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) responsável pela atenção integral à saúde de adolescentes na 

faixa etária entre 12 e 18 anos de idade, funcionando como unidade docente-assistencial nos 

três níveis de atenção. 

A abordagem interdisciplinar que caracteriza sua prática, aliada às possibilidades de 

atuação conjunta com diversas instituições nos âmbitos universitário, comunitário, 

governamental e não governamental, vem permitindo que o modelo não seja apenas viável, 

mas passível de ser tomado como exemplo para novos empreendimentos na área de saúde 

integral do adolescente.  

As atividades do NESA iniciaram em 1974, com a criação da antiga Unidade Clínica 

de Adolescentes (UCA) pelo Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Ciências 

Médicas. A proposta inicial era limitada aos cuidados dos adolescentes internados no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Com o crescimento e institucionalização dos três níveis 

de atenção, a coordenação propôs ao Conselho Universitário da UERJ a mudança para a 

posição de Núcleo e vinculação ao Centro Biomédico. Dessa forma, a partir de 1995, a equipe 

passou a ter com esse novo status mais autonomia e facilidade para exercer suas funções. 

 As entrevistas foram realizadas no ambulatório do NESA em 2 locais distintos, que 

resguardavam a privacidade dos adolescentes e permitiam que eles se sentissem à vontade 

para serem entrevistados. Os responsáveis não participaram das entrevistas, ficando a 

pesquisadora e o sujeito sozinhos durante o processo. As entrevistas eram gravadas em MP3 

e, posteriormente, transcritas. O primeiro local utilizado foi um ambiente em que não havia 

movimento, no final do espaço físico do ambulatório, pois não havia salas disponíveis para a 

realização da pesquisa. Nesse local, os adolescentes podiam ficar sentados e confortáveis e 

não havia barulho ao redor. Após esse primeiro momento, em dias posteriores, durante a 

coleta de dados, foi disponibilizado um consultório para que as entrevistas fossem realizadas, 

trazendo mais privacidade e favorecendo a realização da pesquisa. 
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4.4 - Sujeitos do estudo 

 

 

 Adolescentes portadores de doença crônica, seja ela qual for, que se enquadre na faixa 

etária entre 12 e 18 anos e façam tratamento na unidade ambulatorial do Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente (NESA). Foram entrevistados 18 adolescentes. 

A escolha por essa faixa etária se deu devido ao fato de que é a faixa atendida pelo 

NESA, o que nos possibilita alcançar o maior número possível de sujeitos dentro do cenário 

do estudo. Os critérios de inclusão são: ser capaz de entender a pesquisa e ter capacidade de 

escolher participar dela ou não; ser portador de algum tipo de doença crônica; estar dentro da 

faixa etária proposta e ser paciente do ambulatório do NESA.  

 

 

4.5 - Técnica de coleta de dados  

 

 

 Para coletar as informações necessárias para a realização dessa pesquisa, um 

instrumento de coleta de dados foi construído de forma a responder as perguntas necessárias 

para atingir os objetivos iniciais, deixando os sujeitos à vontade para relatarem toda e 

qualquer experiência vivenciada, mas direcionando-os de forma que possamos obter as 

informações desejadas para a construção da pesquisa e resposta dos objetivos.  

A técnica utilizada na construção deste instrumento de coleta de dados foi a da 

entrevista semiestruturada, definida por Polit e Hungler (1995, pág. 167) como: 

 

“Entrevistas utilizadas quando o pesquisador inicia sem uma visão preconcebida do 

conteúdo específico ou fluxo de informações que serão coletadas. A meta dessas 

entrevistas é a elucidação das percepções que os respondentes possuem acerca do 

mundo, sem que lhes seja imposta a visão de mundo do pesquisador.” 
  

 Também foi solicitado aos adolescentes, ao final das entrevistas, que eles desenhassem 

o que a vivência com a doença crônica representava para eles, a fim de que fosse mais um 

artifício na tentativa de fazê-los se abrir e deixar fluir o que sentem em relação à doença. 

 

 

4.6 – Questões éticas 
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 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, de 

acordo com a resolução 196/96 (CAAE: 0381.0.258.325-11). A pesquisa foi avaliada pela 

direção do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que concedeu a carta de permissão 

para realização da mesma no cenário proposto. Foi de responsabilidade do pesquisador os 

cumprimentos dos aspectos éticos com os sujeitos, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi assinado pelos participantes. No caso da pesquisa em questão, foi o 

responsável legal aquele que assinou o termo de compromisso, quando os sujeitos eram 

menores de idade. Não acarretou ônus financeiro para os sujeitos participantes, ficando a 

cargo do pesquisador as despesas com o desenvolvimento do projeto, não dispondo este de 

financiamento por nenhum órgão de fomento. 

 Esta pesquisa não apresentou riscos diretos para os sujeitos investigados, sendo de 

responsabilidade do pesquisador manter sigilo das informações e o anonimato dos sujeitos 

envolvidos, podendo estes abandonar a pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

 

 

4.7 – Trajetória do estudo 

 

 

 Houve alguns transtornos relacionados à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), já que com o lançamento da Plataforma Brasil, novo sistema de encaminhamento de 

projetos de pesquisa aos CEP’S, alguns detalhes mudaram e novos caminhos tiveram que ser 

percorridos a fim de ser aprovada e ter a permissão de entrar no cenário proposto para a 

realização do estudo e coletar os dados. 

 Após a aprovação pelo CEP do Hospital Universitário Antônio Pedro e a autorização 

da direção do NESA a entrar no cenário, foi proposto a realização de 3 pilotos da entrevista a 

fim de testar o instrumento de coleta de dados e fazer os ajustes necessários. As entrevistas 

começaram a ser realizadas no ambulatório dessa unidade do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto assim que o teste piloto acabou e os ajustes no instrumento foram feitos. O período de 

coleta dos dados foi de Junho a Agosto de 2012. 

Como em todos os dias da semana havia atendimento para adolescentes portadores de 

doença crônica, a coleta foi realizada alternando os dias a fim de alcançar uma grande 

variedade em relação à faixa etária e ao diagnóstico desses sujeitos, o que proporciona uma 
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maior riqueza de dados para o estudo. Não houve uma proposta de número de sujeitos, sendo 

coletados dados até que houvesse saturação das informações. 

As entrevistas foram realizadas pela manhã e à tarde, dependendo de qual 

especialidade e do seu horário de atendimento no ambulatório. A abordagem desses sujeitos 

ocorreu sempre após a consulta do médico, pois dessa forma se evitou que a ansiedade pela 

espera do atendimento atrapalhasse o desenvolvimento da entrevista, e os adolescentes, e seus 

responsáveis, ficaram menos preocupados em relação ao tempo.    

Um espaço físico adequado foi solicitado antes do início da coleta de dados, a fim de 

proporcionar um ambiente mais propício e reservado, o que pode gerar melhor ambientação 

aos adolescentes, garantindo-lhes confidencialidade.  

Todas as entrevistas foram transcritas assim que acabavam de ser coletadas, a fim de 

não se perder nenhum detalhe mais subjetivo que pudesse ser percebido através da interação 

com o adolescente. 

 

 

4.8 - Análise dos resultados 

 

  

 Os depoimentos foram transcritos, analisados em sua totalidade, respeitando a 

singularidade de cada um. Os resultados foram tratados com base na análise temática de 

conteúdo, de acordo com Minayo (2010).  Foram separados em categorias para análise 

temáticas, que incluíram os diversos significados que os sujeitos apresentaram em seus 

discursos. Para Minayo (2007, pág. 316), “[...] a análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem 

alguma coisa para o objeto analítico visado.” 

 A análise temática é uma das várias técnicas da análise de conteúdo e, segundo 

Minayo, 1996, é uma das mais adequadas à investigação qualitativa do material sobre saúde. 

Ainda para mesma autora, a análise de conteúdo parte de uma literatura de primeiro plano, 

para atingir um nível mais aprofundado, que ultrapassa os significados manifestos. Articula a 

superfície dos textos descritos e analisados com os fatores que determinam suas 

características: variáveis psicossociais, contexto natural e processo de produção da 

mensagem.  

 A análise temática é desdobrada em três categorias distintas, divididas em: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A primeira etapa é 
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quando as hipóteses e os objetivos iniciais da pesquisa são retomados para que se formem as 

categorias de análise e os mesmos possam ser respondidos. Já na segunda etapa, o 

pesquisador busca a compreensão total do texto, para que palavras ou expressões 

significativas para o tema sejam agrupadas nas categorias de análise que foram criadas. E na 

terceira etapa, o pesquisador irá buscar ressaltar as informações obtidas em cada categoria, 

interpretando-as e relacionado-as com o conteúdo teórico desenhado inicialmente, podendo ou 

não confirmar o que antes fora citado (Minayo, 2007). 
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5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

      

 

 Aqui apresentamos a análise e a discussão dos resultados obtidos no estudo, na qual 

em todo o processo de interpretação dos resultados houve associação com os objetivos 

específicos desta pesquisa, a fim de que pudéssemos distribuir as falas dos adolescentes em 

categorias analíticas que pudessem apreender o modo como a doença crônica afeta seu estilo 

de vida, além de identificar as necessidades de natureza socioemocional e os cuidados que 

podem ser desenvolvidos pela equipe de enfermagem a fim de atender a essas necessidades. A 

análise foi feita respeitando a singularidade de cada sujeito.  

 As entrevistas foram realizadas em local que garantia a privacidade, como já foi 

descrito, e apenas entre a pesquisadora e o adolescente. Os dados pessoais dos adolescentes, 

como idade, diagnóstico, moradia, escolaridade e data de nascimento, foram obtidos a partir 

dos prontuários, antes de fazer contato com os sujeitos. O adolescente era chamado para a 

consulta médica e, ao final dela, o médico já o comunicava que estava sendo realizada uma 

pesquisa no ambulatório e encaminhava o adolescente e seu responsável para que a 

pesquisadora fizesse contato e explicasse como era e do que se tratava a pesquisa. Assim, se 

houvesse interesse do adolescente, e permissão do responsável, iniciávamos a entrevista. Dos 

contatos realizados, apenas 3 negaram a participação, visto a falta de interesse do próprio 

adolescente, apesar da permissão dos pais. 

 Num primeiro momento, foi feita a pergunta-chave, na qual o adolescente era 

estimulado a responder as perguntas que estavam subentendidas (no instrumento de coleta de 

dados, a pergunta-chave está acima e as perguntas subentendidas estão identificadas por letras 

abaixo da pergunta-chave). Caso não ocorresse a resposta esperada, a pesquisadora fazia a 

pergunta que gostaria que fosse respondida diretamente ao adolescente. A maioria dos 

adolescentes já respondia todas as perguntas desejadas apenas com a pergunta-chave, apenas 

alguns mais tímidos necessitavam ser mais estimulados durante a entrevista para que se 

chegasse ao objetivo da conversa.  

 Ao final de cada entrevista, foi solicitado aos adolescentes que fizessem um desenho e 

explicassem o motivo de terem escolhido o que estavam desenhando. Essa estratégia foi 

utilizada a fim de que os adolescentes pudessem expressar algo mais, que não tinha sido dito 

na entrevista. Logo, era um momento em que poderiam descarregar e rearrumar suas ideias, 

expressando no desenho algo que não soubessem como expressar durante a entrevista. É 

Importante destacar que não houve interpretação dos desenhos pela pesquisadora, sendo o seu 
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significado atribuído pelos próprios adolescentes. 

 O Interacionismo Simbólico, como referencial teórico, auxiliou na análise dos dados, 

favorecendo a compreensão dos significados que a experiência de estar em uma situação 

crônica de saúde traz para o adolescente. Dessa forma, ao lermos exaustivamente as 

entrevistas, sempre com o Interacionismo Simbólico como plano de fundo, podemos 

apreender o quanto é importante à interação desses sujeitos com os profissionais, a fim de que 

os significados, que a doença crônica traz para os adolescentes, sejam apreendidos pelos 

profissionais e trabalhados pelos mesmos junto aos sujeitos. Associando o referencial aos 

objetivos da pesquisa, passou-se a análise das entrevistas e delimitação das categorias 

analíticas. 

 Definiram-se como categorias gerais de análise deste estudo, geradas a partir dos 

objetivos e do referencial teórico do estudo: O cotidiano e a situação crônica de saúde: estilo 

de vida e o relacionamento social dos adolescentes; Necessidades socioemocionais do 

adolescente decorrentes da situação crônica de saúde e O enfermeiro no ambulatório de 

adolescentes em condição crônica de saúde. 

 

 

5.1 – Caracterização dos sujeitos  

 

 

 Foram entrevistados um total de 18 adolescentes, sendo 13 do sexo feminino e 5 do 

sexo masculino. A faixa etária dos adolescentes variou entre 13 a 18 anos, sendo 3 com 13 

anos, 1 com 14 anos, 5 com 15 anos, 4 com 16 anos, 1 com 17 anos e 4 com 18 anos.  

 As doenças crônicas apresentadas pelos adolescentes em estudo variaram entre 

doenças reumatológicas (5), cardíacas (4), endocrinológicas (7), dermatológicas (1) e 

oncológicas (10). A atenção do pesquisador se ateve ao convívio que esses adolescentes 

desenvolveram com a doença crônica e como ela pode ter afetado seu estilo de vida e 

relacionamento social. O gráfico I ilustra a faixa etária dos sujeitos da pesquisa.  

 O tempo de tratamento da doença entre os sujeitos do estudo variou de menos de 1 ano 

a mais de 10 anos. No gráfico II, observa-se que a maioria dos adolescentes possuem tempo 

de tratamento entre 5 e 10 anos, indicando maior tempo de vivência com a condição crônica 

de saúde. 

Gráfico I: Faixa etária dos sujeitos do estudo, Rio de Janeiro, 2012. 
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Gráfico II: Tempo de tratamento dos adolescentes no ambulatório em estudo, Rio de Janeiro, 

2012. 
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 Apresenta-se a seguir a caracterização de cada adolescente entrevistado, mencionando 

sua idade, escolarização, raça, local onde mora, a doença crônica e seu tempo de tratamento, 

pretendendo-se com isso ao mesmo tempo resguardar a identidade do sujeito e permitir ao 

leitor o conhecimento de suas singularidades ao longo do texto. Cada adolescente foi 

identificado pela letra “A”, se referindo à palavra ADOLESCENTE, seguido do número da 

entrevista. 

 

Adolescente 1 – 16 anos. Encontra-se cursando o 1º ano do ensino médio. Parda. Mora em 

São João de Meriti. Portadora de asma e insuficiência cardíaca. Trata há 5 anos. 

 

Adolescente 2 – 18 anos. Cursando 3º ano do ensino médio. Branco. Mora em Jacarepaguá. 

Portador de Hipotireoidismo. Trata há 10 anos. 
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Adolescente 3 – 13 anos. Cursando 3º ano fundamental. Negra. Mora em Duque de Caxias. 

Portadora de Atresia pulmonar e Comunicação Interventricular (CIV). Trata há 2 anos. 

 

Adolescente 4 – 13 anos. Cursando 7º ano fundamental. Parda. Mora em Honório Gurgel. 

Portadora de Febre reumática e hipotireoidismo. Trata há 1 ano. 

 

Adolescente 5 – 18 anos. Cursando pré-vestibular. Branca. Mora em Quintino. Portadora de 

Artrite reumatóide. Trata há 5 anos. 

 

Adolescente 6 – 13 anos. Cursando 7º ano fundamental. Parda. Mora em Vargem Grande. 

Portadora de hipotireoidismo. Trata há 12 anos. 

 

Adolescente 7 – 15 anos. Cursando 8º ano fundamental. Parda. Mora no Morro dos Macacos. 

Portadora de distúrbio do crescimento e hipotireoidismo. Trata há 3 anos. 

 

Adolescente 8 – 18 anos. Cursando 2º ano do ensino médio. Branca. Mora em Duque de 

Caxias. Portadora de hipertireoidismo. Trata há 8 anos. 

 

Adolescente 9 – 18 anos. Cursando 2º ano do ensino médio. Parda. Mora em São João de 

Meriti. Portadora de Tireoidite e Leucemia. Trata há 16 anos. 

 

Adolescente 10 – 17 anos. Cursando 2º ano do ensino médio. Parda. Mora em Vila Isabel. 

Portadora de Epilepsia e hipertireoidismo. Trata há 10 anos. 

 

Adolescente 11 – 16 anos. Cursando 7º ano fundamental. Parda. Mora em Rocha Miranda. 

Portadora de Lupus. Trata há 5 meses. 

 

Adolescente 12 – 14 anos. Cursando 7º ano fundamental. Branca. Mora em Anchieta. 

Portadora de Miocardiopatia colateral e asma. Trata há 7 anos. 

 

Adolescente 13 – 16 anos. Cursando 1º ano de ensino médio. Parda. Mora em Jacarepaguá. 

Portadora de Febre reumática. Trata há 7 anos. 
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Adolescente 14 – 15 anos. Cursando 8º ano fundamental. Negra. Mora em Marechal Hermes. 

Portadora de Vitiligo, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e obesidade. Trata há 8 anos. 

 

Adolescente 15 – 15 anos. Cursando 8º ano fundamental. Pardo. Mora em Engenheiro 

Pedreira. Portador de Distúrbio do crescimento, diarréia crônica e hipotireoidismo. Trata há 2 

meses. 

 

Adolescente 16 – 16 anos. Cursando 5º ano fundamental. Pardo. Mora na Cidade de Deus. 

Portador de Distúrbio hormonal do crescimento. Trata há 10 anos. 

 

Adolescente 17 – 15 anos. Cursando 1º ano do ensino médio. Pardo. Mora em Japeri. 

Portador de Febre reumática. Trata há 6 anos. 

 

Adolescente 18 – 15 anos. Cursando 1º ano do ensino médio. Branco. Mora em São Gonçalo. 

Portador de Coarctação da aorta. Trata há 11 anos. 

 

 

5.2 – Categorias de análise 

 

 

5.2.1 - O cotidiano e a situação crônica de saúde: estilo de vida e o relacionamento social 

dos adolescentes 

 

 

 Nessa categoria, abordamos a forma como a convivência com a doença crônica afeta o 

cotidiano dos adolescentes e como o relacionamento dos mesmos com a sociedade é alterado 

pela doença crônica.  

 Após entrar em contato com o material de coleta dos dados, observou-se que nem 

todos os adolescentes relataram dificuldades em relação ao convívio com a doença crônica. 

Alguns até chegaram a afirmar não apresentar dificuldades relacionadas à convivência com a 

doença crônica, referindo-a como mais uma característica do viver.  

 A partir do momento que identificamos tal diferenciação de relato, optamos por 

subdividir essa categoria de análise em subcategorias que abordem especificamente a forma 

como cada adolescente se colocou diante de sua situação crônica de saúde.  
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 As falas dos adolescentes foram agrupadas em três subcategorias: (1) aqueles que 

acham que a doença não atrapalha em nada, dizendo conviver muito bem com ela; (2) aqueles 

que dizem conviver negativamente com a doença, destacando que ela atrapalha sua vida, 

limitando e afetando seu dia a dia e (3) aqueles que acham que a doença atrapalha, mas que 

conseguem conviver com a mesma, aprendendo a se readequar à realidade que ela impõe, 

ainda que vivendo entre “altos e baixos”.  

 

 

 5.2.1.1 - Vivendo a despeito dos problemas 

 

 

 Nessa subcategoria, agrupamos os depoimentos dos adolescentes que relataram não ter 

problemas relacionados à convivência com a doença crônica. Colocam-se como se não se 

sentissem afetados por ela.  

 

“A doença hoje em dia afeta só a questão da visão, mas, na verdade, 

todo mundo tem algum problema, então a gente vai levando.”(A5) 

 

“Minha vida, desde que eu recebi o diagnóstico, não mudou muita 

coisa não, mesmo padrão.” (A2) 

 

“Eu acho que não me atrapalha em nada não, nem me impede de 

fazer nada também.” (A15) 

 

“Esse problema não afeta muito a minha vida não, eu só não posso 

mais correr muito que meu médico falou...”(A3) 

 

“Eu acho que é tudo normal...”(A6) 

 

“Tendo ou não tendo pra mim é tudo normal, porque eu não sinto 

nada.” (A8) 

  

 

 Compreende-se que, na maioria das vezes, as reações geradas pela doença crônica 
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podem ser consideradas negativas, mas isso não é uma regra, pois cada adolescente reage de 

uma forma, de acordo com sua personalidade, apoio da família e amigos, entre outros fatores, 

ou seja, a forma como cada adolescente vive este período e lida com as limitações ocorre de 

maneira peculiar (Rocha, Moreira e Oliveira, 2004). 

 Dos dezoito adolescentes entrevistados, seis se colocaram de forma relativamente 

positiva em relação à doença. Aprender a conviver com a doença diariamente é um fato que 

pode trazer muitos incômodos para quem está doente, principalmente no caso de uma doença 

crônica, já que a mesma não tem cura. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que seja 

impossível se adaptar às mudanças, apesar do adolescente ver que está sendo transformado de 

várias maneiras e do sentimento ser de estranheza. (Damião & Pinto, 2007).  

 Um motivo pelo qual esses adolescentes podem dizer que convivem bem com a 

doença crônica, não se sentindo muito afetados por ela, pode ser por serem resilientes, ou seja, 

estarem adaptados à condição adversa que lhes foi apresentada. Segundo Assis et. al. (2008, 

pág. 10), “Resiliência significa a habilidade de acomodar-se e reequilibrar-se constantemente 

frente às adversidades”. Deste modo, podemos considerar que esses adolescentes dizem não 

se sentir afetados pela doença porque se readaptaram diante dela. Esse fato pode ocorrer 

devido ao próprio indivíduo ser mais capaz naturalmente de se readaptar e de se recuperar 

diante das dificuldades que surjam. Essa capacidade é singular e específica de cada um. 

Adolescentes mais e menos resilientes constroem-se como tais a partir da habilidade ímpar ao 

ser humano de criar e recriar-se a partir das condições que usufrui e percebe no mundo que o 

cerca, das relações que nele estabelece e dos limites e possibilidades que reconhece em si 

mesmo (Assis, et. al., 2008).  

 Assim, como essa capacidade também pode ter a participação de profissionais de 

saúde, inclusive enfermeiros, Assis et. al. (2008, pág. 11) retratam ainda que “A resiliência 

está ancorada em dois grandes pólos: o da adversidade, representado pelos eventos de vida 

desfavoráveis; e o da proteção, que aponta para a compreensão das formas de apoio – internas 

e externas ao indivíduo – que o conduzem a uma reconstrução singular diante do sofrimento 

causado por uma adversidade.” Logo, reforça-se a ideia de que a ajuda externa favorece o fato 

desse adolescente ser ou não resiliente em relação à determinada situação, sendo válido 

ressaltar que essa ajuda externa pode ser oferecida pelos profissionais de enfermagem. 

 É importante que os profissionais de enfermagem estejam atentos para a questão da 

resiliência, pois são os mesmos que estabelecem contato mais direto, e por mais tempo, com 

os pacientes, tanto no caso de hospitais como em ambulatórios, uma vez que são profissionais 

que geralmente estão presente todos os dias, durante mais tempo, dentro dos setores. Nesse 
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caso, é possível haver a observação de como esses adolescentes estão se adaptando e se 

reajustando diante dessa situação crônica de saúde. Se caso não estiverem, é possível que esse 

profissional trabalhe o desenvolvimento dessa adaptação com os pacientes, a fim de que 

sejam capazes de se tornarem resilientes. Pois, assim como disseram os autores, o apoio 

externo favorece e pode conduzir a uma reconstrução diante da condição adversa. Assis et. al., 

(2008) confirmam ao dizer que mesmo uma pessoa com um potencial de resiliência 

consolidado robustamente, uma vez atingida por um trauma que lhe cause muito sofrimento, 

apela tanto aos seus recursos internos como aos apoios externos para superar sua dor, ou seja, 

ainda que o adolescente apresente uma capacidade resiliente muito forte, por vezes, 

dependendo do quanto à situação se apresentar estressante para o mesmo, ele pode recorrer e 

necessitar de auxílio para lidar com a situação. 

 Quanto à questão do profissional de enfermagem estar atento aos pacientes no que diz 

respeito à resiliência, é importante que haja o encaminhamento, caso não seja possível dar 

conta da demanda que o adolescente traz sozinho. Logo, encaminhar e trabalhar em equipe 

são posturas do profissional que favorecem um atendimento completo desses sujeitos.  

 Vieira e Lima (2002) vêm confirmando ao relatarem que a interação que os 

adolescentes estabelecem com o meio e as pessoas e, especialmente, com a equipe de saúde, 

inclusive a enfermagem, pode modificar suas respostas e auxiliá-los frente à situação da 

doença, minimizando consequências negativas e tornando-os resilientes, ou seja, capacitando-

os a se adaptar a mudanças no seu cotidiano e a reagir com flexibilidade diante das limitações 

e tratamento que a doença impõe. 

 Outro motivo, pelo qual esses adolescentes dizem não se incomodar com a doença, 

pode ser um mecanismo de defesa, a negação, pois dizer que vive muito bem pode ser uma 

forma de negar o sofrimento, as diferenças e o medo de ser estigmatizado, ambos repercutidos 

pela doença crônica. Segundo Netto (2007), somos frequentemente bombardeados por 

conflitos e situações que provocam ansiedade e, dessa forma, nossa mente, ao sentir-se 

ameaçada, busca afastar ou eliminar essa ansiedade, a partir de meios de lidar com essa 

situação. Esses “meios” seriam, então, os Mecanismos de Defesa. A mesma autora define 

negação como “quando ocorre algo que nos incomoda profundamente, há a tendência a não 

aceitar esse ocorrido ou lembrá-lo de modo incorreto. Podemos fantasiar também o que houve 

na tentativa de distorcer e minimizar, assim, o impacto do evento”. Dessa forma, no caso dos 

adolescentes entrevistados, eles podem ter encontrado nesse mecanismo, uma forma de se 

defender do estresse que a condição crônica de saúde oferece. Assim, preferem negar o que 

sentem, pois se torna mais fácil de lidar com a situação. 
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           No desenho apresentado abaixo, podemos observar e identificar uma reação 

socioemocional positiva do adolescente diante do convívio com a doença crônica. 

 
         Como acha que a doença não atrapalha, esta adolescente (A6) desenhou o que gosta 

mais de fazer - estudar e brincar.  

 

 Existem outros tipos de reações que podem surgir nos adolescentes a partir da situação 

crônica de saúde e podem ser trabalhados pelos profissionais de saúde. Segundo Burd (2006), 

essas reações são: regressão, que seria a infantilização da forma de reagir do paciente, 

cabendo à equipe possibilitar que aspectos mais sadios e adultos do paciente se instalem e 

recuperem a iniciativa diminuída da doença; depressão é uma consequência do adoecer, sendo 

importante não confundir os sentimentos de tristeza, desesperança e preocupação ligados ao 

adoecer; ganhos primários são os que desempenham papel significativo no desencadeamento 

da doença; ganhos secundários resultam das consequências da doença, favorecendo a 

acomodação na doença e na sua cronificação e adaptação e aceitação da doença, processo 

dinâmico e permanente de tentar buscar uma convivência razoável com a enfermidade através 

de um trabalho emocional de elaboração. Esses tipos de reações precisam ser sempre 

observadas para que sejam trabalhadas junto aos profissionais de saúde, como os enfermeiros, 

pois segundo Burd (2006, pág. 15): 

 

“Se a relação entre paciente/profissional é positiva, ajuda os envolvidos no 

seguimento do tratamento e no controle da doença. Se não se dá tão bem assim, 
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pode ajudar a perpetuar mecanismos de defesa frente à doença que atrapalham o 

bom andamento da terapêutica. Pode perpetuar cronicamente a regressão, a negação 

ou qualquer mecanismo mais negativo do paciente/família diante do adoecimento.” 

   

 

 5.2.1.2 - Convivendo negativamente com a doença 

 

 

 Essa subcategoria inclui os adolescentes que dizem não terem se adaptado bem a sua 

situação crônica de saúde, demonstrando dificuldades de vida e uma convivência ruim. Para 

eles, a doença crônica gera mudanças na rotina, lidar com ela no dia a dia pode ser 

considerada uma grande dificuldade, já que altera principalmente o ritmo de vida normal, já 

que, muitas vezes, os adolescentes precisam romper relações, afastar-se dos amigos que estão 

saudáveis, pelo fato das brincadeiras não se adequarem ao seu novo estilo de vida (Vieira & 

Lima, 2002). 

 

“Ah, eu to cansada dessa vida de ficar tomando remédio... Eu choro à 

toa por causa do meu problema, eu não me acho uma pessoa normal, 

tudo pra mim é difícil... Eu acho que afeta muito a minha vida...” (A1) 

 

 “Eu sinto medo, não vergonha, eu não gosto porque eu sou limitada 

de muitas coisas... A doença me atrapalha porque eu não posso fazer 

muitas coisas.” (A4) 

 

“Me limita, porque antes eu trabalhava, fazia as coisas e agora eu 

não posso fazer mais.” (A11) 

 

“Fiquei triste... Assim, porque eu era normal, não tinha nada, agora 

eu não posso nada... afeta a minha vida.” (A12) 

 

“Eu acho ruim, ficava meia triste porque todas as minhas irmãs são 

mais desenvolventes, mais fortes...”(A7) 

 

“Eu fui achando meio estranho, né, eu achava estranho porque 

minhas colegas não tinham e eu tinha.” (A9) 
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“Eu tenho vergonha também, né, às vezes algumas pessoas não 

entendem, não sabem.” (A10) 

 

 Sete dos dezoito adolescentes se enquadraram nessa subcategoria. Nos casos crônicos, 

especialmente, o adolescente tem seu cotidiano modificado, muitas vezes, com limitações, 

principalmente físicas, devido aos sinais e sintomas da doença, podendo ser, frequentemente 

submetido a hospitalizações para exames e tratamento à medida que a doença progride. 

Assim, a hospitalização permeia seus processos de crescimento e desenvolvimento, 

modificando, em maior ou menor grau, o cotidiano, separando-os do convívio de seus 

familiares e ambiente (Vieira & Lima, 2002). 

 É importante chamar atenção para o fato de que o sentimento de “limitação” é 

observado na maioria das falas dos adolescentes que se encaixaram nessa subcategoria. 

Alguns termos destacados das falas desses adolescentes ilustram bem essa afirmação: “tudo 

pra mim é difícil...”, “Eu sou limitada de muitas coisas...”, “Eu não posso fazer mais...”, 

“Agora eu não posso nada...” Segundo Françoso e Valle
13

 apud Volpini, (2007, pág. 7), “De 

modo geral, o adolescente passa a conviver com a rotina hospitalar e ambulatorial, entrando 

em contato com espaços, pessoas e situações que passam a fazer parte de sua vida cotidiana. A 

realidade da doença e do tratamento passa a limitá-los em relação à frequência escolar e a 

participação em eventos sociais e familiares”. Os autores vêm confirmando o que foi dito, 

afirmando que a doença crônica traz limitações que irão fazer parte da vida do adolescente. 

                                                 
13

 Françoso, L. & Valle, E. (2000). Grupo de apoio psicológico: Possibilidades de intervenção psicoterapêutica 

junto à criança com câncer. Pediatria Atual, 13 (3), 32-36. 
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A1 - Desenhou o passeio do colégio que não pôde ir porque não tinha o atestado médico de 

que poderia fazer esforço devido à doença crônica (asma) e ficou chorando enquanto todos 

iam passear. 

 

 

 Esse sentimento de limitação, demonstrado pelos adolescentes, representa para eles 

algo que prejudica sua vida, podendo representar também o final da normalidade, pois tudo 

que podia ser feito antes da doença, agora não pode mais, ficando presos ao que a doença 

permite ser realizado. Moreira e Dupas (2006) reforçam ao dizer que uma forte característica 

dos adolescentes e crianças, portadores de doenças crônicas, é a comparação entre o antes e o 

depois da descoberta da doença, enfocando a falta de liberdade do agora: de comer o que tem 

vontade, de sair de casa sem ter que se preocupar com o medicamento ou sem ter medo de 
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passar mal, de correr e brincar. Percebe que seu corpo não é mais o mesmo. A vivência com a 

doença crônica provoca profunda transformação no seu mundo, necessitando que aprenda a 

conviver com certas limitações, situações e as novas rotinas. 

 

A18 - Desenhou a cicatriz porque incomoda muito, não gosta de tirar a camisa por causa dela; 

medo de ficar internado no hospital novamente por causa da doença; ter que sair do jogo para 

não se cansar, o que o incomoda muito e o pai falando pra ter calma quando assiste futebol na 

TV, pois poderia infartar. 

 

 Nos demais depoimentos apresentados nessa subcategoria, pode-se perceber que há 

uma referência ao sentimento de “exclusão”. Exemplos disso são as falas: “todas as minhas 

irmãs são mais desenvolventes...”; “minhas colegas não tinham e eu tinha...” e “eu tenho 

vergonha também, né... as pessoas não entendem...”. Ao observar esses trechos, fica bem 

ilustrada a questão do medo de ser excluído e estigmatizado por conta da doença crônica. Essa 

afirmação encontra correspondência no que Moreira e Dupas (2006) relatam ao dizer que a 

criança e o adolescente também convivem com o medo do preconceito, do isolamento por 

parte de outras pessoas, por isso não conta para todo mundo que tem uma doença crônica. 
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A8 - Desenhou o Iodo porque foi ruim ter que ficar longe das pessoas pela radiação. Era 

estranho não poder chegar perto de ninguém por causa disso, algumas pessoas fizeram 

brincadeiras. 

 

 

A4 - Desenhou a escola porque sentiu falta dos amigos e das aulas, pois ficou 3 meses sem 

frequentar para tratar da doença, e foi onde as pessoas ajudaram a tratar e foram legais com 

ela. 

 

 Em relação ao sentimento de exclusão, esses depoimentos podem indicar uma falta de 

convívio com outros adolescentes que estejam na mesma situação. É notória a relevância de 

uma atividade que possa amenizar esse sofrimento, o que pode ser desenvolvida pela 

enfermagem através da realização de grupos nas quais os adolescentes possam conviver com 

outros, que tenham problemas semelhantes. Deste modo, favoreceria a sua vivência com os 

transtornos socioemocionais decorrentes da doença e desmistificaria a falsa impressão de que 

ele é o único com uma condição crônica.  

                Oliveira e Ismael (1995, pág. 195) relatam que “A utilização de grupos informativos 

e terapêuticos na reabilitação é extremamente eficaz para a melhora da qualidade de vida”. O 
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Ministério da Saúde (2008, pág. 50) reforça ainda a questão da importância da realização de 

grupos entre esses adolescentes ao referir que “Um outro aspecto que pode auxiliar na 

conquista de autoconfiança é a troca de experiências entre adolescentes que vivenciam 

problemas similares de saúde”. O grupo ajuda no sentido de que esse adolescente irá conhecer 

outros que estão vivenciando os mesmos problemas que ele, havendo troca de informações e 

uma certeza de que ele não está excluído, nem isolado, pois existem pessoas da mesma idade 

que ele, que passam pelos mesmos problemas e precisam enfrentar dificuldades semelhantes. 

Ao mesmo tempo, ele terá a certeza de que não será estigmatizado dentro desse grupo, já que 

todos estão partilhando da mesma realidade. 

 

 

 5.2.1.3 - Vivendo entre altos e baixos 

 

 

 Nessa subcategoria, encontram-se os depoimentos de adolescentes que oscilam entre 

momentos negativos e positivos em relação à convivência com a situação crônica de saúde. 

“A criança e o adolescente compreendem a necessidade do tratamento e das hospitalizações, 

mas gostariam de estar em casa, realizando atividades cotidianas e brincando”. Vieira & Lima, 

2002, pág. 555). Com o que as autoras falam, é possível reportar para a questão dos 

adolescentes estarem entre altos e baixos na convivência com a doença crônica, pois eles têm 

a compreensão de que necessitam de tratamento e possuem uma rotina que precisa de 

cuidados e atenções específicas, entendendo que isso traz benefícios para eles mesmos, 

porém, em alguns momentos, não é por essa situação que eles gostariam de estar passando, 

pois, ao mesmo tempo, que entendem as necessidades de tratamento, não estão satisfeitos com 

as limitações e restrições que esse mesmo tratamento traz para o seu cotidiano. Esse tipo de 

sentimento acaba por oscilar entre “amor e ódio” com a doença crônica, pois em momentos 

ela não lhe traz problemas, sendo mais uma atividade ter que ir à consulta com o médico, mas 

em outros momentos ela atrapalha, pois é desagradável não poder comer o que os amigos 

estão comendo, porque a dieta que a doença crônica impõe não permite.  

   

“Agora eu me sinto mais tranquilo com a doença. Antigamente, eu 

ficava nervoso. Agora ela nem me afeta muito mais, apesar de eu 

gostar muito mesmo de andar de bicicleta, mas fora isso, foi uma 

coisa que eu aprendi a moderar.” (A17) 
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“De vez em quando eu acho ruim, porque quando fico nervoso meu 

pai fala que vou infartar, meus amigos se preocupam muito quando to 

jogando futebol, fala pra eu jogar menos, pra descansar... e a cicatriz 

eu não gosto muito, pra tirar a camisa...” (A18) 

 

“Quando fui sabendo melhor o que era fiquei normal, só fico com 

raiva, às vezes, de ter que tomar Benzetacil de 21 em 21 dias. Até hoje 

assim é ruim, às vezes, fico o maior tempão sem tomar, quando tô com 

muita raiva.” (A13) 

 

“Minha vida tá bem, pra mim eu achava normal assim, mas, às vezes, 

eu não acho normal de me olhar e de me ver com umas manchas.” 

(A14) 

 

“Me incomoda mais ou menos o problema porque, às vezes, era bom 

ser maior.” (A16) 

 

 A partir do exposto nesses depoimentos, trazemos à tona a questão dos estágios 

vividos pelo paciente em situação crônica de saúde, descritos por Elisabeth Kübler-Ross. Ao 

observarmos os trechos “Agora eu me sinto mais tranquilo... Antigamente, eu ficava nervoso. 

Agora ela nem me afeta muito mais...”; “Minha vida tá bem agora...”, observamos a questão 

da adaptação. O adolescente antes se sentia mais afetado e preocupado com a doença crônica, 

mas, com o passar do tempo e a convivência com a mesma, conseguiu se adaptar. Segundo 

Burd (2006), essa aceitação e adaptação não significam uma aceitação passiva, nem 

submissão à doença. É um processo dinâmico e permanente de tentar buscar uma convivência 

razoável com a doença crônica através de um trabalho emocional. Há um processo de 

elaboração dos lutos pelas perdas sofridas da autonomia, da saúde, da capacidade do 

organismo, etc. 

 Já no trecho em que o adolescente diz “fico com raiva, às vezes, e não quero tomar o 

remédio...”, podemos notar a questão da barganha que, segundo Leoni, 2005, é uma fase na 

qual o paciente tenta negociar a solução para o sofrimento gerado pela doença. Nessa fase, o 

doente tenta algum tipo de acordo que adie o desfecho inevitável. Ou seja, no caso observado, 

a barganha seria em relação à medicação, que é o que gera sofrimento, pois precisa ser 
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tomado regularmente, em forma de injeção. Então, a adolescente tenta negociar a solução para 

esse sofrimento não indo tomar o remédio e tentando adiar o desfecho que, de fato, será a ida 

ao ambulatório para aplicação da medicação.  

 Kubler Ross
14

 apud. Leoni (2005) relata sobre as fases em que o paciente em situação 

crônica de saúde passa, sendo que a barganha e a adaptação se encontram dentro dessas fases. 

O adolescente, ao tomar conhecimento da doença crônica, pode passar por cinco estágios 

emocionais que seriam descritos como: Negação, Raiva, Barganha, Depressão e Aceitação. 

Na primeira fase, a da negação, o paciente não acredita no diagnóstico, podendo até 

abandonar o tratamento e passar a agir como se a doença não existisse, ignorando-a. No início 

de uma doença crônica, é comum a negação, sendo que tal necessidade pode ir e vir de acordo 

com a evolução da relação com a doença. Geralmente, a negação é uma defesa temporária. 

Após este estágio, emerge a fase da raiva, da revolta, do ressentimento, do inconformismo, 

com predominância da agressividade. Toda a raiva do paciente geralmente é projetada na 

equipe de saúde e nos familiares. É neste momento que o paciente precisa ser compreendido e 

respeitado para se conscientizar de que é um ser humano normal e que não precisa se 

descontrolar emocionalmente para ser ouvido. O terceiro estágio é o da barganha no qual o 

paciente tenta negociar a solução para o sofrimento gerado pela doença. O quarto estágio é o 

da depressão, a qual pode se apresentar sob duas formas: Depressão Reativa e Depressão 

Preparatória. No paciente crônico, o período de depressão preparatória surge não apenas 

ligado às situações de morte concreta, mas frequentemente à morte simbólica e às perdas 

impostas pela cronicidade da doença. Em consequência disso, o paciente entra no próximo 

estágio, que é o da aceitação, no qual lamenta a perda iminente das coisas e dos lugares que 

gosta, aceitando tranquilamente o desfecho que está por vir. No caso de doença crônica, o 

processo de aceitação está ligado à própria permanência da doença.  

 Ou seja, ao observarmos os estágios pelos quais um adolescente, com uma condição 

crônica de saúde, pode passar, podemos notar o quanto é importante à interação da equipe de 

enfermagem com esses pacientes para notar por qual deles pode estar passando e tentar, junto 

com os demais profissionais de saúde, intervir de forma a auxiliar na elaboração da doença 

por esse sujeito e, consequentemente, na adaptação dele à sua condição. 

 Dos dezoito entrevistados no total, apenas cinco se colocaram como vivendo entre 

altos e baixos com a doença crônica. “Se, por um lado, identificamos situações de sofrimento, 

por outro, observamos momentos de prazer e descontração” (Vieira & Lima, 2002, Pág. 556). 

                                                 
14

 Ross, E. K. (1987). Sobre a morte e o morrer. São Paulo, Martins Fontes. 
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Vieira e Lima (2002) relatam que, sob o olhar do adolescente, a doença crônica favorece uma 

vivência que faz com que os adolescentes oscilem entre momentos altos e baixos com ela, até 

mesmo pelo tempo em que ela ficará instalada na vida dele, geralmente para o resto da vida. 

Durante esse tempo, a doença crônica, com certeza, por várias vezes poderá fazer com que 

haja uma oscilação entre sofrimento e uma boa convivência, mais resilientes, dependendo de 

como este adolescente está emocionalmente na sua vida e por qual fase estará passando 

pessoalmente.  

 É importante observar a questão dos momentos em que a convivência com a doença 

crônica não é harmônica, pois, dessa forma, é possível que seja trabalhada essa fase ruim, em 

que o adolescente está mal com sua situação, para que isso não se torne permanente e acabe 

por prejudicar o tratamento e a adaptação dele com sua condição crônica.  

   

 

A2 - Desenhou a evolução dele desde menino junto ao médico, que diagnosticou a doença, até 

hoje, mais velho. Olhando o futuro dele pela janela, como arquiteto. E o hospital como plano 

de fundo de tudo, devido à necessidade de estar sempre se tratando. 

 

 

 5.2.1.4 – “O tempo passa e um dia a gente aprende...” 
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 Ao analisar as entrevistas, foi observado que o tempo de descoberta da doença e de seu 

tratamento influenciam no convívio que o adolescente tem com a mesma. Portanto, criamos 

uma subcategoria que aborda como o tempo influencia na adaptação desse adolescente com 

sua situação crônica de saúde. 

  De uma maneira geral, foi observado que os adolescentes com o tempo de tratamento 

maior conseguiam conviver melhor com a doença, tendo um cotidiano e um relacionamento 

social menos afetado pela doença crônica. Segundo Vieira e Lima (2002, pág. 555), “Frente à 

necessidade de conviverem com a doença crônica, que exige retornos e hospitalizações 

frequentes, a criança e o adolescente passam, então, a se familiarizar com os procedimentos, 

nomes dos medicamentos, apropriando-se de um vocabulário técnico”. Ou seja, com o maior 

tempo de tratamento, o adolescente acaba se acostumando e se familiarizando com essa 

rotina, o que pode favorecer sua elaboração da doença. Segundo Santos & Enumo (2003, pág. 

424), “Apesar do início da doença ser avaliado como de considerável dificuldade, o tempo de 

convivência faz com que as dificuldades diminuam, não trazendo mais transtornos e 

possibilitando uma diminuição no nível de estresse experimentado pelo paciente crônico”. 

 Algumas falas dos sujeitos do estudo expressam bem a diferença entre o tempo de 

tratamento e a aceitação do cotidiano imposto pela doença. Primeiramente, expomos as falas 

de adolescentes com maior tempo de tratamento. 

 

“...pra mim já era normal, eu fui crescendo assim.” (A10) – trata há 

10 anos. 

 

“Quando eu soube eu fiquei muito triste, né, mas agora eu já me 

acostumei. Atrapalhar, ela atrapalha, né, mas to acostumada com 

isso.” (A12) – Trata há 7 anos. 

 

“Com o passar do tempo fui percebendo que não tinha muito o que se 

preocupar em relação a isso, porque o tratamento foi dando certo, ai 

fui me acalmando.” (A2) – Trata há 10 anos. 

 

“No comecinho era meio difícil, mas agora não.” (A9) – Trata há 16 

anos. 

 

“Vai completar 3 anos que eu não sinto mais nenhuma dor e a doença 

está estacionada, não tem nenhuma atividade...” (A5) – Trata há 5 

anos. 

 

“Quando eu soube fiquei muito ruim, não lembro muito não, mas 

fiquei muito ruim. Mas quando fui sabendo melhor o que era fiquei 

normal.” (A13) – Trata há 7 anos. 
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“ Eu penso assim...você foi, mas você não é mais...Eu vi uma foto, 

uma do lado da outra hoje, o de agora e o de antes, aí eu percebi a 

diferença e achei que ta resolvendo o tratamento.” (A14) – Trata há 8 

anos. 

 

  

 
A14: desenhou o antes e depois do tratamento. Depois com menos manchas, pois o tratamento 

ajudou muito. 

  

 

 Agora expomos as falas de três adolescentes que receberam o diagnóstico há pouco 

tempo e estão convivendo com a doença crônica mais recentemente.  

 

 

“Ta começando agora... A saúde tá um pouco ruim, né, porque eu 

descobri o problema da tireóide e to com a diarréia direto... eu acho 

que as pessoas não entendem bem não, porque, sei lá. É diferente.” 

(A15) – Trata há 2 meses.  

 

“...agora eu não posso fazer mais nada, nem a minha academia, faço 

mais é ficar em casa mesmo.” (A11) – Trata há 5 meses. 
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“Parece ser uma coisa normal, mas não é, pra mim que incomoda, eu 

fico limitada, eu sinto medo, eu não gosto.” (A4) – Trata há 1 ano. 

 

 Ao comparar as falas dos adolescentes acima, podemos notar como o tempo 

influencia, pois os sujeitos que se tratam há mais tempo se mostram mais conformados com a 

doença e suas limitações, mas os mais recentes ainda são mais resistentes em se acostumar a 

conviver com a realidade da doença. Ainda para Vieira e Lima (2002), a transição da fase de 

crise para a fase crônica da doença envolve autonomia e a criação de uma estrutura de vida 

viável, adaptada às realidades da doença. A fase de crise é a fase do diagnóstico, na qual os 

adolescentes estão se acostumando e tomando consciência do que estão vivendo. Já a fase 

crônica é quando já se tratam há algum tempo, tendo que se adaptar a doença e ao dia a dia 

com a mesma. 

 Moreira e Dupas (2006), em um estudo que fazem a respeito de crianças/adolescentes 

diabéticos, trazem reflexões a respeito da função do tempo na convivência com a doença 

crônica ao dizerem, na categoria em que falam a respeito do amadurecimento a partir da 

vivência com a doença crônica, que nesta fase, a criança/adolescente passa a não mais lutar 

consigo mesma a cada dia, ou seja, com suas vontades, com seus medos, com seus 

compromissos e necessidades. Ela encara tudo isso como algo que faz parte dela e, tendo que 

assumir, procura levar da melhor forma possível, “acostuma-se” com tudo isso. Segue 

tentando adaptar-se às novas necessidades, aprendendo a controlar a quantidade de 

determinados alimentos, a fazer opção por outros alimentos, a aplicar as medicações e a 

cuidar do corpo. Enfim, a autocuidar-se, como se isso não fosse algo ruim, mas necessário e 

para o seu bem. 

 As mesmas autoras, ainda no mesmo estudo, relatam a dificuldade no início da 

vivência com a doença crônica ao abordarem o enfrentamento de uma dura realidade, quando 

no início da vivência com a doença a criança/adolescente convive com um corpo que ela 

acredita não ser mais o mesmo, tudo que podia fazer antes e não pode mais, as internações, os 

seus sentimentos com relação a isso, como revolta e a solidão e o início do entendimento da 

doença crônica após a descoberta. A criança/adolescente expõe as barreiras e limitações 

referentes à dieta e a aplicação de medicações. 

 Especificamente um desenho, e a explicação que a adolescente deu ao fazê-lo, ilustra 

perfeitamente o que está sendo afirmado em relação ao tempo de convivência com a doença, 

pois a adolescente desenhou o quanto a doença a prendia e limitava no início, quando 

descobriu, e como com o tempo e o apoio recebido, conseguiu se libertar dessa limitação e 
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conviver bem com a sua condição de saúde. 

 

 

A5 – “Antes eu me prendia muito mais às limitações, ao que eu não podia fazer. Quando eu 

comecei a estreitar minha relação com Deus e exercitar minha fé, eu vi quantas coisas eu 

podia fazer e me prendi a elas. Deus me ajudou a me superar e, hoje, estou há 3 anos 

dançando para Ele no ministério da dança da minha igreja. Esse é o mesmo período de tempo 

que estou sem sentir nenhuma dor causada pela artrite.” 

 

 

 5.2.1.5 – O relacionamento social do adolescente em situação crônica de saúde 

  

 

 Nessa subcategoria, abordamos a questão do relacionamento social desses 

adolescentes em situação crônica de saúde, principalmente, no que diz respeito aos seus 

familiares e a seus círculos de amizade e como essas relações se desenvolveram a partir do 

diagnóstico da doença crônica.    

 No que diz respeito ao relacionamento social, todos os adolescentes afirmaram que 

somente os amigos mais próximos sabem de sua doença, independente de qual seja ela. Os 

adolescentes tendem a comparar-se com os seus iguais e a estarem atentos a toda e qualquer 

característica pessoal que entendem como diferente, percebendo o ser diferente como o “ser 

inferior”, o que pode afetar o seu autoconceito e autoestima (Bizarro, 2001). Rocha, Moreira 

& Oliveira (2004, pág. 30) reforçam esse fato ao dizerem que “No início da adolescência, é 

frequente em qualquer pessoa o sentimento de ser diferente de seus amigos e colegas e de não 
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ser compreendido. Sendo assim, os adolescentes que possuem doença crônica, percebem-se 

ainda mais separados e muito diferentes dos seus companheiros.” Os autores vêm 

confirmando o que dizem os sujeitos, pois todos afirmaram falar da sua doença apenas para os 

amigos mais próximos, pois tinham certeza de que esses não se importariam com esse fato e 

não correriam o risco de serem discriminados. 

 

 

“Só alguns sabem, os mais próximos, porque não tem muito contato 

com os outros...” (A4) 

 

“Só meus amigos mais íntimos sabem, mas com eles não muda nada 

não.” (A13) 

 

“Meus amigos de verdade não mudou não. Agora, os outros lá no 

passado assim, olhava e falava uns apelidinhos, sabe essas coisas 

assim...” (A14) 

 

“É mais uma amiga minha que sabe, mais nenhuma, até porque 

ninguém com 16 anos hoje vai se preocupar com o problema de 

ninguém.” (A1) 

 

  

 Nesse caso, podemos retomar a questão do estigma, trazida por Erving Goffman. Esses 

adolescentes procuram não falar de sua condição crônica para seus amigos de uma forma 

geral, elegendo apenas os que oferecem menos riscos, em quem depositam mais confiança, 

por terem medo de serem estigmatizados e excluídos a partir da comunicação de sua situação 

aos demais, já que seria uma forma de se destacarem como pessoas diferentes. Segundo 

Guerra e Seidl (2009), nos discursos dos adolescentes, o estigma foi evidenciado ao relatarem 

o medo de contar seus diagnósticos para amigos e parceiros. O estigma sentido ocorre quando 

o indivíduo tem receio ou mesmo antecipa a rejeição de terceiros, manifestando um 

sentimento de vergonha com relação a sua doença crônica. Goffman (1988, pág. 17) reafirma 

isso ao dizer que “A vergonha se torna uma possibilidade central, que surge quando o 

indivíduo percebe que um de seus próprios atributos é impuro e pode imaginar-se como um 

não portador dele.” Ou seja, a doença crônica, motivo pelo qual o adolescente é 

estigmatizado, é vista por ele como algo que gera vergonha, pois ele não sente que aquilo é 

algo normal, considerando impura a sua condição de saúde. 

 Goffman (1988) afirma que para o indivíduo estigmatizado, o grupo que lhe parece 

ideal é aquele em que as pessoas, provavelmente, tiveram que sofrer as mesmas privações que 
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ele sofreu, porque desta forma têm o mesmo estigma. Desse jeito, o adolescente se coloca 

numa posição em que prefere não mencionar sua condição de saúde aos demais, que não 

sofrem o mesmo que ele, porque tem medo de ser apontado, e excluído, já que não lhe parece 

comum que os outros lhe aceitem sendo “diferente”.  

 

  
A16: Vários meninos e só ele menor do que todos. “O que mais me prejudicou foi meu 

crescimento, pois meus amigos são maiores do que eu.” 

 

 

 Existem pessoas que são consideradas pelos adolescentes como sendo pessoas que eles 

conseguem obter mais apoio. Segundo Goffman (1988), os estigmatizados esperam algum 

apoio das pessoas que compartilham do mesmo estigma, as definindo como seus iguais. 

Assim também como as pessoas consideradas “informadas”, “[...] que são pessoas normais, 

mas cuja situação especial levou a privar intimamente da vida secreta do indivíduo 

estigmatizado e a simpatizar com ela.” No caso dos adolescentes estudados, podemos levar 

em consideração que essas pessoas são aquelas as quais eles relatam ser seus melhores 

amigos, mais próximos, aos quais eles sentem confiança de falar da situação e compartilham 

sua situação. 

 Ainda segundo o mesmo autor, outras pessoas que podem ser consideradas informadas 

para o adolescente são os profissionais que lidam com eles, no caso, as enfermeiras também, 
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pois são pessoas cuja informação advém do seu trabalho, em um lugar que cuida das 

necessidades daqueles que possuem um estigma particular. É desse confiança que os 

adolescentes tendem a depositar na enfermagem. Logo, que esses profissionais precisam se 

valer para realizar uma interação com os sujeitos e conseguir intervir de forma positiva na sua 

convivência com a doença crônica.  

 Já na família, todos os adolescentes afirmaram que o relacionamento não mudou, 

apenas houve mais preocupação da mesma em relação aos cuidados exigidos pela doença. 

 

“A minha família mudou a questão de ter mais cuidado.” (A1) 

 

“Com a minha família é tranquilo.” (A10) 

 

“Na minha família não mudou nada não, eu sou até mais bem 

tratada.” (A12) 

 

 

 Segundo Goffman (1988), a família também pode ser considerada uma pessoa 

“informada” pelos adolescentes estigmatizados, pois se relacionam com esse indivíduo 

através de uma estrutura social. Ele cita que essas pessoas compartilham um pouco do 

descrédito do estigmatizado, pois são pessoas que estão muito próximas a ele, com laços 

familiares. É Importante notar que a família pode fazer total diferença para esses adolescentes, 

já que podem ser considerados pontos de segurança, nos quais os adolescentes podem 

encontrar abrigo em momentos de tensão que possam viver junto à situação de saúde. 

 

 

 5.2.1.6 – Discussão 

 

    

 A partir do que foi exposto nesta categoria de base e nas subcategorias na qual ela foi 

subdividida, podemos perceber que a doença crônica pode afetar de várias formas o cotidiano 

e o relacionamento social dos adolescentes.  Uns convivem de forma mais natural, outros 

vivem entre altos e baixos e ainda há os que não vivem bem e não aceitam bem a condição 

crônica de saúde. Para Moreira e Dupas (2006), a vivência com doença crônica provoca 

transformação no mundo das crianças/adolescentes, necessitando que aprendam a conviver 

com certas limitações, situações e novas rotinas. A criança e o adolescente com doença 

crônica têm seu cotidiano modificado, e cada fase da convivência com a doença crônica tem 
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características próprias, que requerem força, mudança de comportamento e atitudes de 

adaptação. Ou seja, as fases pelas quais o adolescente irá passar durante sua convivência com 

a condição crônica de saúde, acaba alterando a forma como encaram a doença, podendo 

passar por fases mais tranquilas, em que vivem bem e por fases em que tudo parece não fazer 

sentido e a elaboração da sua condição acaba por ficar completamente prejudicada.  

 No que diz respeito a maior aceitação dos adolescentes em relação à doença crônica, 

notamos que a resiliência pode ser responsável por essa adaptação. Assis et. al, (2008) 

afirmam que em momentos de graves adversidades na vida, como o surgimento de uma 

doença crônica, pode existir uma certa desorientação no sentimento de si. Embora esse ‘senso 

de demolição’ abale as estruturas individuais e possa levar a fugas, loucura ou à perspectiva 

de desistência da vida, existe uma certa estabilidade, ou mesmo uma constante luta, para criar 

ou manter um sentimento de si estável frente ao caos que pode se instalar, e a essa capacidade 

de manter essa estabilidade, conseguindo se reestruturar apesar do momento de dificuldade é 

chamada de resiliência. Porém, assim como a resiliência, o mecanismo de defesa da negação 

também pode ser o causador desse tipo de comportamento identificado quando o adolescente 

diz não ter problemas para conviver com a doença crônica. Segundo Burd (2006, pág. 15), 

“[...] trata-se de uma defesa contra a tomada de consciência da doença, que consiste na recusa 

parcial e/ou total do reconhecimento da percepção do fato de estar enfermo. Essa recusa pode 

levar a negligências no tratamento e aceitação da natureza, dos efeitos e do 

diagnóstico/prognóstico da doença.”  

 A partir da identificação da resiliência ou da negação, é preciso que a equipe de 

enfermagem fique atenta, pois é necessário que a resiliência seja estimulada e que o 

sentimento de negação seja identificado precocemente, de forma a ser trabalhado junto ao 

adolescente, na tentativa de não permitir que isso possa vir a trazer algum tipo de prejuízo ao 

tratamento, como no caso da negligência do tratamento.  

 O sentimento de limitação foi observado como um dos que permeiam a vida dos 

adolescentes que dizem conviver negativamente com a doença crônica, assim também como a 

necessidade de conviver em grupo foi identificada como sendo importante para esses 

adolescentes, já que dessa forma conseguem ter contato com outros que possuem problemas 

semelhantes. Oliveira e Ismael (1995) afirmam que a técnica de grupos favorece o contato do 

paciente com seus próprios aspectos emocionais mais profundos. Motta, Issi e Ribeiro (2009) 

confirmam que a formação de grupos considera a possibilidade que seus membros passam a 

ter ao partilharem suas vivências com o grupo, de construírem estratégias de cuidado de si, de 

se empoderar em relação aos recursos facilitadores necessários ao enfrentamento das 
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dificuldades na sua trajetória com a doença crônica. Essa identificação, de que a formação de 

grupos favorece a adaptação dos adolescentes a doença crônica, merece muita atenção da 

enfermagem, pois é uma atividade que pode facilmente ser realizada durante a rotina de 

tratamento desses adolescentes, seja durante a internação hospitalar, seja no ambulatório.  

 Também foi possível percebermos que o tempo de tratamento influencia para um 

melhor convívio desse sujeito, já que o mesmo passa a ter mais familiarização com os 

procedimentos necessários para o cuidado à sua saúde. Para Moreira e Dupas, 2006, os 

significados atribuídos com a vivência da doença vão se modificando com a trajetória da 

mesma. Quanto mais o tempo passa, mais adaptada às necessidades do tratamento a 

criança/adolescente se mostra e sua percepção sobre a doença também muda. Esse fato é 

importante de ser notado pelos profissionais de saúde, pois o maior tempo de tratamento, 

consequentemente, significa maior possibilidade de contato com os enfermeiros, inclusive, 

possibilitando maior interação, o que sugere que havendo uma maior preocupação dessa 

equipe com o cuidado a esses adolescentes, futuramente, poderemos ter sujeitos mais bem 

adaptados à sua situação de saúde. 

 No que diz respeito ao relacionamento social desses adolescentes, é importante 

notarmos que apenas os amigos mais próximos são eleitos para saberem de sua situação, já 

que são pessoas mais confiáveis e que não oferecem riscos de estigmatizar a doença crônica. 

Para Goffman (1988), o estigma é considerado um sinal utilizado pela sociedade para 

discriminar os indivíduos portadores de determinadas características. Fato que merece 

atenção, já que nessa idade os amigos são muito importantes e sua aceitação é fundamental 

para que o adolescente viva de forma mais saudável e se adapte mais facilmente ao convívio 

com a doença crônica. Esse fato também chama atenção para que os enfermeiros se dediquem 

ao interagir com esses sujeitos, a fim de que se tornem pessoas confiáveis, trazendo segurança 

aos mesmos. Dessa forma, esses adolescentes terão mais liberdade de se abrir com os 

enfermeiros, possibilitando uma interação mais completa, havendo, consequentemente, maior  

possibilidade de alterações de significados errados, que possam permear os pensamentos 

desses pacientes, a respeito da condição crônica de saúde.  

 Quanto à família, segundo os sujeitos entrevistados, esta não ofereceu um grande 

problema, já que a única diferença citada durante as entrevistas foi uma maior preocupação 

com a situação de saúde, mas sem colocações relacionadas à superproteção ou demais 

limitações que os familiares poderiam vir a trazer aos adolescentes diante da situação crônica 

de saúde. 
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5.2.2 - Necessidades socioemocionais do adolescente decorrentes da situação crônica de 

saúde 

 

 

 Nessa categoria, exploramos as entrevistas dos adolescentes, buscando extrair da fala 

desses sujeitos necessidades, que sejam de natureza social e emocional e que foram 

desenvolvidas por conta da situação crônica de saúde. Como visto anteriormente, o 

surgimento de uma doença crônica pode gerar necessidades, não somente biológicas, como 

também emocionais e sociais, principalmente numa fase mais complexa da vida, como no 

caso da adolescência. A família e o portador de uma doença crônica merecem atenção 

especial, não somente do ponto de vista biológico, mas também nas dimensões psicológicas, 

sociais, econômicas e espirituais (Beltrão et. al., 2007).  

 Ao analisar as falas, houve uma multiplicidade de necessidades, tanto sociais quanto 

emocionais, e por conta dessa diversidade, construímos subcategorias que pudessem abordar 

as diferentes necessidades.  

 

 

 5.2.2.1 – Necessidades sociais e emocionais: distintas, porém complementares 

 

 Nessa subcategoria, abordamos como as necessidades sociais e emocionais se 

destacaram das falas dos adolescentes e como elas são diferentes uma das outras, porém se 

tornam complementares. Considerando que a tristeza pode ser considerada uma expressão  

emocional e a exclusão uma necessidade social, pensar em uma pessoa que seja feliz sendo 

excluída não faria sentido. Portanto, a partir desse exemplo, podemos notar o quanto as 

necessidades sociais e emocionais podem ser consideradas complementares entre si. 

 A emoção, apontada em maior número pelos adolescentes entrevistados, foi a tristeza 

na descoberta da doença, seguida pelo medo. O medo emerge de várias formas: medo da 

dependência da medicação, da gravidade da doença, da discriminação, por parte das pessoas 

que o cercam, do desconhecido, da solidão, por pensar não haver outra pessoa com a mesma 

doença, da tecnologia do cuidado e da dor da aplicação do remédio.  

 A condição de doença crônica é difícil em qualquer idade, mas pode ser especialmente 

complexa e problemática na adolescência, pois é a fase em que novas e múltiplas tarefas de 

desenvolvimento estão ocorrendo. Sendo a adolescência um período longo e a complexidade 

das tarefas cada vez maior, os adolescentes nem sempre estão preparados para lidar com as 
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exigências das novas situações e contextos onde estas ocorrem (Bizarro, 2001). Considerando 

o que diz esta autora, o surgimento do medo e da tristeza, como principais necessidades 

emocionais relatadas pelos adolescentes, acaba sendo algo que pode ser esperado.  

 Nos depoimentos a seguir, fica demonstrada a questão de como o medo e a tristeza se 

destacaram nos depoimentos dos adolescentes. 

  

 

“A gente fica com medo porque eu corria o risco de vida se eu não me 

cuidasse.” (A17) 

 

“ Senti medo, assim, de ir pro hospital, esses negócios assim...Tenho 

medo de ficar internado de novo porque não é a mesma coisa de ficar 

em casa.” (A18) 

 

“Eu sentia medo, ainda mais que eles falavam que não ia parar, então 

dá um medo de não saber quando que você ia parar de sentir dor.” 

(A5) 

 

“Fiquei triste assim porque antes eu era normal, não tinha nada... 

Agora eu não posso nada.” (A 12) 

 

“Eu choro à toa por causa do meu problema... todo mundo é normal, 

menos eu, tudo pra mim é difícil.” (A1) 

 

“Eu senti mal, sentimento ruim, eu não queria tá com aquela doença, 

mas estava. Medo, insegura.” (A4) 

 

 

 É importante considerarmos as necessidades emocionais desses adolescentes, pois a 

emoção pode ser responsável por uma melhora ou piora do quadro físico da doença crônica. 

Goleman (2007) retrata que qualquer fato traumatizante pode gravar lembranças e milhares de 

pessoas, todo ano, vivenciam tragédias, ficando muitas, ou a maioria, com uma espécie de 

ferida emocional marcada no cérebro. Ou seja, a descoberta da doença crônica pode ser 

interpretada com a tragédia relatada pelo autor. Dessa maneira, gera-se um dado emocional 

nesses adolescentes que pode acompanhá-los para o resto da vida. “Há argumentos científicos 

que demonstram, efetivamente, que há ganhos para a eficácia médica, tanto no campo 

preventivo como no tratamento de doenças, quando o estado emocional das pessoas é, 

juntamente com seu problema clínico, objeto de tratamento.” (Goleman, 2007, pág. 184).  

 Ao entrevistar esses sujeitos, a situação crônica de saúde foi relatada como sendo uma 

ameaça, tanto ao futuro quanto à normalidade da sua vida. Diante disso, o medo, a 
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insegurança e a tristeza são sentimentos que surgem naturalmente, já que houve uma alteração 

na vida dessas pessoas, havendo uma necessidade de adaptação frente a uma situação que não 

lhes parece agradável. Ter ou não um suporte socioemocional, seja ele profissional, de amigos 

e/ou da família, afeta diretamente como esse paciente irá reagir diante do diagnóstico da 

doença e como sua saúde, tanto física quanto mental, irá evoluir diante da convivência com a 

mesma (Rudnicki, 2007). 

 Além das necessidades emocionais, uma necessidade social que foi observada nas 

falas dos adolescentes foi a questão da exclusão, do receio de não ser aceito pelo grupo e ser 

estigmatizado. E justamente pela fase em que se encontram, a aceitação por parte do grupo de 

amigos se torna de extrema importância para esses jovens. Nesse momento em que 

identificamos essa necessidade social, podemos entender como a necessidade emocional a 

complementa, pois a exclusão não aparece “sozinha”, ela vem acompanhada do medo, da 

tristeza, entre outros sentimentos que permeiam a situação de estar sendo excluído. Goleman 

(2007) faz uma boa ligação entre as necessidades emocionais e sociais ao dizer que os laços 

emocionais estreitos são fatores protetores de nossa saúde, assim como os relacionamentos 

mais importantes da nossa vida e as pessoas com quem mantemos contato cotidiano. E a 

importância desse relacionamento pode ser medida a partir do grau de significância que ele 

tem para nós. Dessa forma, fica claro que a exclusão pode ser prejudicial à saúde clínica 

desses adolescentes, como também pode favorecer o surgimento de mais necessidades 

emocionais. 

 Nas falas a seguir, podemos identificar o que foi dito em relação ao medo de ser 

excluído e da vergonha da sua situação de saúde perante aos colegas. 

   

“eu fui achando meio estranho, né. Eu achava estranho porque 

minhas colegas não tinham e eu tinha.” (A7) 

 

“Eu não achava normal de me olhar e me ver assim com umas 

manchas.” (A14) 

 

“Eu tenho vergonha também, né, às vezes, algumas pessoas não 

entendem, não sabem.” (A10) 

 

   

 Aproveitando a perspectiva, trazida por Goleman, ao dizer que o grau de significância 

altera o quanto um relacionamento pode ser benéfico para a saúde, é importante atentarmos 

para a questão de como a enfermagem precisa se empenhar para formar uma interação com 

esses adolescentes, pois essa interação irá gerar um benefício a esse tratamento, à medida que 
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ocorrer de forma significante para esses sujeitos. A forma como a abordagem e o cuidado, 

despendidos pela enfermagem, irá ocorrer, pode afetar essa relação tanto para o bem, quanto 

para o mal. 

 Ao observarmos as falas, podemos notar que os adolescentes necessitam de um apoio 

por parte dos profissionais de enfermagem, assim como dos outros profissionais de saúde 

também, sendo muito além do que somente ensinamentos relacionados a como cuidar da 

doença em si. Segundo Oliveira et. al (2004, p. 12), “[...] com a compreensão da doença na 

adolescência, ocorrem implicações como: conscientização de ser doente, maior conhecimento 

da doença, descoberta de preconceito, vergonha de ser diferente, percepção de que não podem 

fazer tudo o que os outros da mesma idade fazem.” Freitas, 2005, reforça ainda a necessidade 

de um cuidado mais holístico quando relata que viver com uma condição crônica requer uma 

nova perspectiva para conduzir a vida, incluindo medidas que modifiquem o ambiente e a 

rotina em que os adolescentes vivem. 

 

 

 5.2.2.2 - Como os adolescentes se sentem em relação ao tratamento 

 

  

 Nessa subcategoria, iremos abordar a forma como esses adolescentes são cuidados 

pela enfermagem, já que a forma de cuidado, ou a falta dele, pode ser um importante gerador 

de necessidades, tanto emocionais quanto sociais. 

 Uma importante observação diante da fala desses adolescentes é que todos relataram 

que o tratamento em si, no que diz respeito à aplicação de medicações, à realização de 

consultas e exames, entre outras atividades que a condição crônica lhes apresentou, não são 

considerados um problema, pois os profissionais os explicam bem, aprendendo, 

consequentemente, a fazer sozinhos. Quanto à questão física e biológica, esta passa a não ser 

uma dificuldade, resultando em uma melhor compreensão dos adolescentes ao que precisa ser 

feito. 

 Porém, a convivência e a adaptação da realidade é o que incomoda. A aceitação de 

estar com uma doença, que não tem cura e oferece riscos, se apresenta como a maior 

dificuldade e a maior necessidade de cuidado para esses sujeitos. Segundo Moreira e Dupas, 

2006, a dura realidade da doença crônica traz situações novas para o dia a dia da 

criança/adolescente. Eles se deparam com coisas que não entendem, como o porquê das 

restrições, das possíveis causas da doença, da necessidade de tomar consciência do próprio 
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corpo e da instabilidade da doença.  

 Não somente as falas dos adolescentes demonstram esse tipo de peculiaridade, mas os 

desenhos feitos pelos mesmos e a explicação dada por eles também reforça essa situação.  

 

“O remédio são três comprimidos, 1 três vezes ao dia, o outro quando 

faço mais esforço e outro ainda, mas isso é fácil.” (A1) 

 

“ Minha saúde tá bem melhor porque eu operei, né...” (A12) 

 

“É ruim tomar o remédio, mas eu sei bem que tenho que tomar de 21 

em 21 dias.” (A13) 

 

“As medicações, o único problema é que são muitas e, às vezes, eu 

esqueço o horário, mas fora isso é fácil.” (A11) 

 

“Nas primeiras consultas já foram me explicando o que eu deveria 

fazer, procedimentos em relação a remédio, e tal, aí eu aprendi.” (A2) 

 

“Eu sei que tomando a injeção não tem como eu ficar doente.” (A17) 

 

  

 A partir da observação das falas, podemos observar que a questão tecnológica da 

doença não é o maior problema para esses adolescentes, pois eles sabem o que precisa ser 

feito e entendem a necessidade de ser feito. Ou seja, o cuidado relacionado à questão física e 

biológica vem sendo bem dispensado pelos profissionais de saúde, pois todos os adolescentes 

são bem orientados em relação ao que é a doença, como é seu tratamento, o que precisam 

tomar de medicação, quais são os exames que precisam realizar, quando é necessário voltar 

para outra consulta com o médico e o que não podem comer. Mas quando observamos as falas 

dos mesmos adolescentes, porém relacionadas a questões socioemocionais, vemos a carência 

de uma atenção despendida por esses profissionais na tentativa de cuidar dessas necessidades. 

 

“Eu choro à toa por causa do meu problema... Todo mundo é normal, 

menos eu, tudo pra mim é difícil.” (A1) 

 

“Fiquei triste, assim, porque antes eu era normal, não tinha nada, 

agora eu não posso nada. Afeta a minha vida...” (A12) 

 

“Eu fico com raiva de tomar Benzetacil, às vezes, eu fico maior 

tempão sem tomar.” (A13) 

 

“Me limita porque antes eu trabalhava, fazia as coisas e agora eu não 

posso fazer mais.” (A11) 
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“Quando eu soube da doença, senti como se tivesse correndo um 

pouco de perigo em relação a isso...” (A2) 

 

“A gente fica com medo porque eu corria o risco de vida, se eu não 

me cuidasse, e o tratamento, ele é meio pesado, assim, porque ter que 

tomar injeção é meio chato...” (A17) 

 

 

 A partir da observação das falas dos mesmos adolescentes, porém focando suas 

necessidades sociais e emocionais, podemos notar o quanto a necessidade socioemocional é 

mais forte do que as demais e merece bastante atenção dos profissionais de enfermagem, 

mesmo porque essas necessidades, não sendo atendidas, podem gerar um menor estímulo para 

que comportamentos adequados perante as medicações e demais procedimentos tecnológicos 

sejam tomados por esses adolescentes. Segundo Skinner et. al.
15

 apud Monje e Almagiá 

(2008), o impacto relacionado ao autocuidado e bem-estar em adolescentes com doença 

crônica é muito maior naqueles que recebiam apoio socioemocional.  

 Mais uma vez fica claro que as necessidades socioemocionais são mais gritantes em 

relação às necessidades físicas quando, nos desenhos dos adolescentes, alguns desenharam a 

medicação como algo que marcara em relação à convivência com a doença crônica. Porém, ao 

explicarem o motivo de terem desenhado a medicação, sempre se relacionava ao fato de 

estarem presos à aplicação de alguma coisa, sem poder realizar determinadas tarefas por conta 

disso, o que remete à questão da limitação, já trabalhada, e a reação dos amigos, trazendo a 

tona à questão do medo do estigma e da vulnerabilidade da vida. Mas o motivo do desenho 

nunca se relacionava ao ato prático de aplicar o remédio, ato que é considerado algo clínico, 

não pertencendo ao campo das necessidades sociais, nem emocionais. 

 

 

                                                 
15

 Skinner, T, John, M, Hampson, S Social support and personal models of diabetes as predictors of self-care and 

well-being: A longitudinal study of adolescents with diabetes. 
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A11 - Desenhou as medicações porque é o que a prende em relação a horários e fazer as 

coisas que necessita no seu dia a dia. 

 

A17 - “Vou desenhar a injeção, porque ela é uma companheira pro resto da minha vida.” 

 

 

 

 
A9 - Desenhou a Quimioterapia, pois era o que mais incomodava, porque ela tinha que ficar 

presa tomando o remédio e passava mal e não podia fazer as coisas depois de tomar o 

remédio. 

 

 

 

 

 5.2.2.3 – Discussão 

  

  

 A partir do que pudemos observar nesta categoria, é importante salientarmos que a 
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doença crônica afeta a vida desses adolescentes e provoca necessidades tanto de natureza 

social, quanto de natureza emocional, muito mais do que necessidades físicas e biológicas. 

Nenhum dos adolescentes entrevistados relatou que alguma parte clínica do tratamento fosse 

um grande problema na convivência com a condição crônica, mas todos os relatos de 

dificuldade se relacionam a alguma questão social, como a convivência com amigos ou 

emocional, como a tristeza de não poder fazer parte de um passeio de escola devido à doença.        

Moreira e Dupas (2006) reforçam que ouvir não esgota a extensão da assistência à 

criança/adolescente com doença crônica. É preciso compreender seus comportamentos, medos 

e anseios e apoiá-los nos diversos âmbitos dessa experiência, que abarca principalmente o 

físico, o emocional e o social. 

 Medo, insegurança e sentimento de estranheza, todas essas necessidades precisam ser 

bem observadas pelos profissionais de enfermagem, para que possam ser atendidas e não 

venham gerar danos aos sujeitos e prejudicar seu tratamento. Gomes-Villas Boas et. al., 2009, 

relata que a intervenção direcionada ao fornecimento de apoio adequado, desenvolvida 

também pelos cuidadores de pessoas acometidas por enfermidades crônicas, pode contribuir 

para a melhora das condições de saúde dos pacientes, uma vez que tende a aumentar a adesão 

ao tratamento e ao seu engajamento em comportamentos saudáveis. 

 Foi observado também que o tipo de cuidado despendido a esses adolescentes, 

encontra-se muito mais no campo do cuidado físico e biológico do que em relação às 

necessidades sociais e emocionais, que estão sendo demonstradas por esses adolescentes, uma 

vez que não existe problema em saber o que deve ser feito em relação a medicações, dietas e 

demais características da doença crônica, mas sim em se adaptar a essas características e ao 

quanto isso pode vir a intervir no cotidiano desses adolescentes. Desse modo, enfatiza-se o 

papel do enfermeiro como principal elo entre a equipe de saúde e as redes de apoio, pois o 

mesmo é capaz de estabelecer uma relação de proximidade com as pessoas e suas famílias, 

além de se encontrar numa posição privilegiada para promover recursos de apoio disponíveis 

às pessoas, por meio de intervenções tanto na rede social quanto na equipe de saúde. (Gomes-

Villas Boas et. al., 2009). 
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5.2.3 – O enfermeiro no ambulatório de adolescentes em condição crônica de saúde  

 

 

 5.2.3.1 – Enfermeiro: esse ser desconhecido 

  

 

 Nessa categoria, abordamos a percepção dos adolescentes quanto às ações do cuidado 

de enfermagem durante seu tratamento, retratando o conhecimento dos mesmos quanto a 

esses profissionais e expondo o contato e as experiências vividas com os mesmos. Espera-se, 

dessa forma, propor ações que sejam desenvolvidas pela equipe de enfermagem a fim de 

proporcionar o apoio socioemocional a esses adolescentes.   

 Em um primeiro momento, quando foi perguntado aos adolescentes se conheciam ou 

ao menos sabiam quem eram as enfermeiras do ambulatório de atenção ao adolescente em que 

se tratavam, a metade dos entrevistados desconhecia quem eram esse tipo de profissional, 

referindo conhecer apenas os médicos que os tratam.  

 

“Não sei quem são os enfermeiros, só sei quem me trata, que são os 

médicos. Não lembro de nenhuma enfermeira.” (A1)  

 

“Eu conheço os médicos daqui, que me tratam desde o começo, mas 

não sei muito bem quem são as enfermeiras não...” (A2) 

 

“Enfermeiros eu não sei não, só alguns médicos, porque, assim, eu já 

passei por consulta. Eu acho que nenhum enfermeiro teve muito 

contato não, até porque eu acho que são os médicos mesmo que 

cuidam.” (A4) 

 

“Enfermeiros eu não sei não, sei os médicos, eu não tinha visto 

muitos enfermeiros por aqui...” (A5) 

 

“Não sei quem são os enfermeiros daqui não. Sei lá, se é enfermeira 

eu não sei, mas eu não acho que participem de nada não” (A8) 

 

“Me trato aqui há bastante tempo, mas não sei quem são os 
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enfermeiros não. Não lembro de nenhum enfermeiro” (A10) 

 

“Só conheço os médicos” (A14) 

 

“Conheço as doutoras, mas só os médicos, enfermeiros não” (A17) 

 

“Aqui eu conheço o médico. Os enfermeiros eu não sei quem são, só 

os médicos mesmo, que conversam muito” (A18) 

 

 Mesmo que os adolescentes se lembrem de alguma enfermeira durante sua trajetória 

de tratamento da condição crônica de saúde, geralmente durante a internação hospitalar ou no 

momento dos medicamentos ou exames dentro do ambulatório, nenhum dos entrevistados 

relatou uma relação mais próxima, uma interação mais completa, como em uma consulta de 

enfermagem ou em um grupo de sala de espera realizado por enfermeiros.  

 

“Eu só sei que os enfermeiros tiram sangue e aplicam remédio, mas 

não sei quem são eles.” (A16) 

 

“Eu só conheço a enfermeira que me atendeu e me pesou, essas 

coisas.” (A15) 

 

“Teve uma enfermeira da outra médica, que ela tava ajudando a 

médica, aí a gente se deu bem.” (A14) 

 

“Só conheço alguns enfermeiros lá de cima, quando fiquei internada, 

mas não lembro de ninguém especial não. Eu acho que só os médicos 

pra tratar mesmo, porque enfermeiro não sabe de nada, só sabe dar 

remédio e só.” (A12) 

 

“Lembro de uma do hospital onde fiquei internada, mas não sei nem o 

nome.” (A11) 

          

           Verificou-se que a maioria, doze adolescentes, afirma não sentir necessidade de outro 

profissional para cuidar deles, achando que os médicos já atendem muito bem e são 
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suficientes, não precisando de mais ninguém para auxiliar no tratamento. 

 

 

 5.2.3.2 – Enfermeiro reconhecido 

 

 

           No que diz respeito ao reconhecimento por parte dos adolescentes do que os 

enfermeiros fazem ou como poderiam ajudar no seu tratamento, nenhum deles conhece as 

atividades desenvolvidas pela enfermagem.  

 Apenas três adolescentes se referiram a alguma enfermeira com uma lembrança 

afetuosa, reconhecendo o trabalho delas e se referindo com algum tipo de segurança ao lidar 

com essas profissionais. Seis adolescentes acham que as enfermeiras poderiam até ajudar mais 

no cuidado, porque são profissionais da saúde, mas não sabem como. Desta forma, não sabem 

dizer se sentem falta delas, porque desconhecem o que elas fazem ou o que poderiam fazer 

para contribuir. 

 

“Só conheço uma enfermeira, que foi quem me trouxe para cá, queria 

que essa enfermeira estivesse mais presente, porque eu me sinto 

segura com ela.” (A6) 

 

“Eu acho que teve uma enfermeira, que eu lembro que ela foi muito 

boa, porque ela me examinou bem, olhou todos os lugares, eu achei 

que ela entendeu quase de tudo.” (A7) 

 

“A única que eu lembro é uma moça muito legal que fica aqui, mas 

hoje não está - ela é enfermeira?” (A13) 

 

  

  Discussão 

  

 

 Observando as falas dos adolescentes e fazendo uma análise do conteúdo apreendido 

nas entrevistas, podemos notar que não existe uma interação entre esses sujeitos e a 

enfermagem, havendo uma perda de oportunidade de se desenvolver uma relação terapêutica. 
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 Teoricamente, o enfermeiro é reconhecido como principal elo entre a equipe de saúde 

e as redes de apoio social, por conseguir estabelecer uma relação de proximidade com as 

pessoas e suas famílias e encontrar-se numa posição privilegiada para promover recursos de 

apoio disponíveis às pessoas, até mesmo pelo tempo em que se encontra presente nos locais 

de trabalho (Gomes-Villas Boas et. al., 2009). A partir do que os autores falam, nota-se que a 

falta de interação com os enfermeiros pode ser um prejuízo no que diz respeito à promoção de 

apoio socioemocional, já que estes profissionais são aqueles considerados principais elos 

nessa corrente de apoio.  

 É importante destacar, frente à falta de reconhecimento do papel do enfermeiro pelos 

adolescentes, as condições de trabalho e inserção do enfermeiro no cenário em estudo. 

Segundo informações concedidas pela a enfermeira responsável pelo ambulatório – cenário 

desse estudo, durante a leitura inicial dos dados coletados, há dificuldades institucionais para 

o desenvolvimento pleno do trabalho de enfermagem junto aos adolescentes do referido 

ambulatório, estando estas relacionadas à relação médico-enfermeiro e a multidisciplinaridade 

por se tratar de um ambulatório de especialidade médica. 

            A questão do espaço físico também se torna um problema, visto que a sala de consulta 

de enfermagem foi desviada para ser usada em outra atividade, atrapalhando assim o 

desenvolvimento dessa atividade pelas enfermeiras. Além disso, a enfermagem tem 

dificuldade de atender aos adolescentes, em função da prioridade dada ao atendimento 

médico. Desse modo, a enfermagem acaba por somente conseguir fazer o atendimento aos 

adolescentes em dias em que o ambulatório encontra-se mais vazio, com mais salas 

disponíveis, pois a dinâmica do atendimento médico não fica “prejudicada”. Aqui se constata 

a reprodução de uma dificuldade histórica do desenvolvimento da enfermagem - a hegemonia 

do poder médico.  

            É notório que a estrutura física do serviço, também, causa problemas relacionados à 

integração do atendimento primário, secundário e terciário aos adolescentes, visto que ficam 

localizados em lugares relativamente distantes um do outro, gerando transtornos para o 

encontro desses profissionais, na tentativa de solucionar e discutir as possíveis falhas e 

problemas identificados. A identificação do profissional de enfermagem é outro problema, 

pois apesar de serem realizadas atividades junto aos adolescentes, esses profissionais ainda 

não conseguiram que esses sujeitos os identificassem como sendo da enfermagem, pois no 

entendimento desses adolescentes sempre quem realiza os atendimentos são os médicos, o que 

prejudica a visibilidade e o reconhecimento do trabalho que a enfermagem vêm 

desenvolvendo. Enfim, existem muitas dificuldades, relacionadas ao trabalho do enfermeiro 
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nesse ambulatório, que passam pela própria organização e projeto de serviço. 

 Outro aspecto que chama atenção em relação à fala dos adolescentes sobre o trabalho 

dos enfermeiros com os mesmos corresponde às necessidades de atenção estarem centradas 

nos problemas de natureza estritamente biológico e farmacológico - se fazendo presente no 

momento da medicação, do exame físico e da coleta de material para exames laboratoriais. É 

inexistente a preocupação com suas demandas socioemocionais. Beltrão et. al., (2007) 

afirmam que devemos considerar que o adolescente vivencia sentimentos e situações 

complexas no cotidiano da doença crônica, o que determina a importância dos profissionais 

de saúde em conhecer essas demandas e as incorporarem ao plano de cuidados. Gomes-Villas 

Boas, (2009, Pág. 395) ratifica ao afirmar que “Nessa perspectiva, o apoio social deverá ser 

incluído no plano de cuidados, para que a pessoa possa enfrentar positivamente as demandas 

impostas pela doença.” 

 Uma questão que pode ser discutida a partir do que foi exposto nesta subcategoria é a 

autonomia do enfermeiro dentro dos serviços de saúde como causa ainda a ser conquistada. É 

importante observarmos que o desconhecimento, por parte dos adolescentes dos profissionais 

de enfermagem e das atividades desenvolvidas por eles, pode estar acontecendo devido a essa 

falta de autonomia. O profissional enfermeiro atua de forma acrítica e passiva, 

correspondendo, na maioria das vezes, aos objetivos controladores da instituição, sem exercer 

autonomia (Bueno e Queiroz, 2006). 

 Uma causa para a falta de autonomia profissional do enfermeiro diz respeito à 

subjetividade inscrita na sua atuação profissional e a falta de clareza social sobre o impacto de 

sua intervenção sobre os pacientes. A subjetividade confere complexidade à ação do 

enfermeiro, sendo essencial para o seu bom desempenho, já que esta é uma profissão que 

pode ser considerada relacional e inter-relacional. Por outro lado, sua atuação, por vezes 

estritamente técnica, o leva a uma posição subjugada em relação à atuação médica.  

        Enquanto a autonomia da enfermagem for relacionada aos procedimentos 

intervencionistas biomédicos, dando prioridade a estes em relação à subjetividade essencial à 

profissão, existirá uma limitação ao se comparar com demais profissões e profissionais, 

essencialmente mais objetivos. Assim, a autonomia profissional tende a ser representada como 

algo ainda não completamente estabelecida, apesar de não ser ausente ou inexistente. 

Autonomia é representada, essencialmente, como processo, como algo que está sendo 

construído, apesar das contradições vivenciadas no cotidiano da profissão. (Gomes e Oliveira, 

2005).  

 Sendo assim, podemos entender que a autonomia da enfermagem ainda vem sendo 
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construída e poderá ser conquistada com a vontade diária dos profissionais da enfermagem de 

qualificar o seu campo de ação profissional. Coletivamente, os enfermeiros ainda não 

defendem o processo ampliado de cuidar e de cuidado como foco do seu trabalho, o qual pode 

de fato abrir espaço para a conquista de sua autonomia, não se limitando a reproduzir 

conhecimentos de outros profissionais. (Bueno e Queiroz, 2006).  

  

 

 5.2.3.3 – Possibilidades de atuação do enfermeiro diante das necessidades 

 socioemocionais observadas na entrevista com adolescentes 

 

 

 Ainda que não tenham sido identificadas pelos adolescentes entrevistados medidas 

relacionadas ao apoio socioemocional, que tenham sido desenvolvidas com eles, observamos, 

a partir de uma análise mais ampla de sua vivência com a doença crônica, necessidades de 

cunho socioemocional que poderiam ser observadas e cuidadas pela enfermagem, se houvesse 

um maior contato e interação com esses sujeitos.  

  A seguir, trazemos alguns depoimentos que indicam necessidades socioemocionais 

que poderiam ser trabalhadas pelos enfermeiros. 

 

“Eu choro à toa por causa do meu problema. Eu não me acho uma 

pessoa normal, tudo pra mim é difícil.” (A1)  

 

“Antes eu era normal, não tinha nada. Agora eu não posso nada. 

Afeta a minha vida.” (A12)  

 

“Senti medo assim de ir pro hospital, esses negócios assim, ficar lá. 

Tenho medo de ficar internado de novo, porque não é a mesma coisa 

de ficar em casa né.” (A18) 

 

“Fico com medo porque eu corria risco de vida se eu não me 

cuidasse. E o tratamento é meio pesado assim.” (A17). 

 

“Senti mal, sentimento ruim, eu não queria estar com aquela doença, 

mas estava, medo, insegurança. Sou limitada de muitas coisas.” (A4) 

 

“Senti mais pela parte da limitação, porque eu não podia fazer as 

coisas que as outras crianças faziam.” (A5) 

 

“Eu não achava normal de me olhar e me ver assim com umas 

manchas.” (A14) 
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“Me limita porque antigamente eu trabalhava, fazia as coisas e agora 

eu não posso fazer mais.” (A11) 

 

“Eu tenho vergonha também, né, às vezes algumas pessoas não 

entendem, não sabem...” (A10) 

 

“Eu achava estranho porque minhas colegas não tinham e eu tinha.” 

(A9) 

 

“Só ficava com raiva de tomar Benzetacil, isso é ruim, às vezes fico 

sem tomar.” (A13)  

 

 

 É importante ainda salientarmos a necessidade do desenvolvimento de um cuidado 

integral baseado na ação de uma equipe multiprofissional. Uma equipe, que seja composta por 

vários profissionais das áreas da saúde, será capaz de melhor atender esses adolescentes pelo 

fato de que terá capacidade de reconhecer as múltiplas necessidades e atendê-las de forma 

completa, já que poderá haver os encaminhamentos, no caso da identificação de algum tipo de 

necessidade específica que não possa ser atendida por determinada profissão.   

 O enfermeiro é reconhecido pelos demais profissionais da saúde como um profissional 

articulador e integrador dos diferentes saberes, principalmente, por ser presença constante 

junto ao paciente, o que o proporciona detectar com maior facilidade as alterações que se 

processam ao longo do tratamento. Dessa forma, o enfermeiro opera como elo de ligação da 

equipe de saúde, possibilitando a comunicação multiprofissional (Nascimento, et. al., 2008). 

Apesar dessa realidade, precisamos chamar atenção para o fato de não querer dizer que apenas 

a equipe de enfermagem seja capaz de lidar com as necessidades expostas pelos sujeitos. 

Muito pelo contrário, é imprescindível que os demais profissionais de saúde que cuidam de 

adolescentes, como os médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc, estejam 

envolvidos com o apoio socioemocional, pois se a equipe de saúde não estiver integrada, o 

trabalho pode não ser adequado, havendo uma lacuna no cuidado a esses sujeitos.  

        Segundo o Ministério da Saúde, Pag. 45, 2008, “A atenção integral à saúde dos 

adolescentes e jovens requer a participação de profissionais de diversas disciplinas, que 

devem interagir por meio de um enfoque interdisciplinar. O atendimento por equipe 

concentra-se no problema, evitando-se visões fragmentadas, apenas de cada especialidade 

e/ou disciplina.” 

 A equipe multiprofissional tem papel essencial sobre os diversos fatores que 

interferem nas condições de saúde dos indivíduos em situação crônica de saúde, pois é capaz 
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de proporcionar um cuidado integral a esses sujeitos. A importância desta atuação está no 

momento em que os diferentes profissionais de saúde interagem e articulam suas ações, a fim 

de compreender as limitações e restrições que a doença provoca no cotidiano e, 

consequentemente, no contexto em que os indivíduos se inserem. O modelo multiprofissional 

transforma o cuidado, considerando o paciente como um todo, percebendo um sujeito ativo, 

com sofrimentos e problemas que devem ser considerados. (Dias et. al., 2010). 

           Abaixo, destacamos como subcategorias de análise os principais eixos de ação 

profissional do enfermeiro junto ao adolescente, que convive com doenças crônicas: 

promover a autonomia do adolescente e ajudá-lo a lidar com as emoções. 

 

 

  5.2.3.4 - Promover a autonomia do adolescente 

  

 

 A limitação é uma das principais queixas dos adolescentes em relação à doença 

crônica, seja por motivos de atividade física, alimentação, horários de medicação ou outras 

atividades diárias. Trazemos a seguir alguns depoimentos relacionados à limitação. 

 

“Agora eu não posso nada. Afeta minha vida.” (A12) 

 

“Tudo pra mim é difícil... Afeta muito a minha vida.” (A1) 

 

“Eu gostava muito de andar de bicicleta, agora eu não posso andar 

como eu andava antes.” (A17) 

 

“Eu não gosto porque eu sou limitada de muitas coisas.” (A4) 

 

“Senti mais pela parte da limitação...” (A5) 

 

“Eu não posso mais correr muito porque o médico falou.” (A3) 

 

“Me limita porque antigamente eu trabalhava, fazia as coisas e agora 

eu não posso fazer mais.” (A11) 

 

“Dor no corpo que dá me incomoda e atrapalha às vezes.” (A13) 

 

 

          Em relação a esse tipo de necessidade socioemocional, trazida por eles, os enfermeiros 

podem agir no sentido de estimulá-los para o que pode ser feito – aumentando sua autonomia, 
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ao invés de se aterem ao que não pode.  

         Durante uma consulta de enfermagem, por exemplo, o próprio adolescente irá trazer os 

problemas que o limitam e o incomodam, cabendo ao enfermeiro, mediado pela interação 

terapêutica, buscar mostrar o que de bom ele ainda pode fazer para ter prazer. A enfermeira 

pode atuar promovendo suporte emocional, avaliando as dificuldades e buscando meios de 

supri-las, bem como educando de forma a exaltar o que de bom o adolescente ainda é capaz 

de fazer, evitando comparar o antes com o atual, o que poderia trazer lembranças de como a 

doença crônica veio limitando suas atividades (Moreira e Dupas, 2006). Dessa forma, a 

limitação acaba ficando em segundo plano e o adolescente pode perceber que seus planos não 

precisam parar por conta da situação de saúde, apenas podem ser modificados e adaptados à 

realidade em que se encontra.  

 Para que as limitações possam não ser um problema para esses adolescentes, a questão 

da promoção da autonomia desses adolescentes é fundamental, pois os mesmos se tornam 

sujeitos de seu cuidado, não sendo apenas um objeto de cuidado dos profissionais, reféns do 

que a instituição determina e do que os profissionais desejam. É importante a função 

educativa do enfermeiro, sempre em uma postura ética, que visualize o usuário como capaz de 

ação própria e resolutiva para a solução de seus problemas, contribuindo, dessa forma, para a 

libertação desse sujeito, pois, consequentemente, o cuidado seria menos uma limitação 

encontrada na doença crônica (Barros e Chiesa, 2007). A manutenção da autonomia minimiza 

a angústia criada com a doença e o medo do desconhecido, promovendo um certo controle de 

suas vidas, apesar da situação de saúde. De fato, ocorrem limitações, porém, quando esses 

adolescentes se sentem com poder sobre sua vida, mesmo com a doença, o sentimento de estar 

limitado pode se tornar menos intenso (Vieira e Lima, 2002). 

 A manutenção de uma posição ativa do adolescente dentro de seu cuidado, tanto pelo 

profissional de saúde, inclusive os de enfermagem, como pela família e escola, preservando 

sua autonomia e respeitando seus desejos e opiniões dentro do possível, acaba por permitir 

que esse sujeito desenvolva suas potencialidades, assim como qualquer outro adolescente que 

não possua uma condição crônica de saúde. Dessa forma, no entendimento desse adolescente, 

existe uma “recuperação” de sua normalidade, retirando a ideia de que são muito diferentes 

dos seus amigos, já que apesar da condição, podem realizar algumas atividades que os demais 

também realizam. (Vieira e Lima, 2002).  

 Segundo Ministério da Saúde (2008), encorajar as atividades, tendo em vista as 

limitações impostas pela doença em cada situação, pode ser uma maneira de socializar o 

adolescente doente, ou seja, encorajar o que pode ser feito, respeitando as limitações de cada 
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adolescente, faz com que ele se socialize, apesar de sua condição de saúde, o que favorece a 

questão da manutenção da sua “normalidade”, não permitindo que as limitações estabelecidas 

com a doença crônica sejam motivo para uma vida sem prazeres ou atividades, assim como a 

vida de qualquer outro adolescente que faça parte do seu círculo de amizades e do seu círculo 

familiar.  

 Assim, observamos que a não exaltação das limitações impostas pela situação crônica 

de saúde, assim como a manutenção da autonomia desses adolescentes, faz com que sejam 

ativos do seu processo de cuidado e, dessa maneira, possam conviver com menos afetações de 

seu cotidiano, favorecendo um melhor convívio com a doença crônica.   

 

 

            5.2.3.5- Ajudar a lidar com as emoções negativas 

  

 

 A raiva quanto aos medicamentos e demais procedimentos é outra necessidade 

identificada, podendo trazer até mesmo comportamentos pouco saudáveis a esses 

adolescentes, já que, por muitas vezes, eles se negam a tomar a medicação ou ir a uma 

consulta por estarem com raiva. A seguir, encontram-se alguns dos depoimentos nas quais 

emoções negativas podem ser identificadas. 

 

“Ficava com raiva de tomar Benzetacil.” (A13) 

 

“Eu achava estranho porque minhas colegas não tinham e eu tinha.” 

(A9) 

 

“Eu tenho vergonha também,né.” (A10) 

 

“Eu tava meia triste...” (A7) 

 

“Eu sentia medo porque eles falavam que não ia parar.” (A5) 

 

“Senti mal, medo, insegura...” (A4) 

 

“A gente fica com medo.” (A17) 

 

“Eu fiquei triste assim...” (A12) 

 

“Eu choro à toa por causa do meu problema, eu não me acho uma 

pessoa normal.” (A1) 

“Senti medo assim.” (A18) 
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               Aqui a atuação da enfermagem precisa ser direcionada a escuta sensível desse 

sujeito, deixando que ele exponha sua raiva e seus motivos, procurando ganhar confiança para 

que consiga uma aproximação e, consequentemente, espaço para auxiliar no entendimento da 

necessidade da medicação ou de outros procedimentos. Logo, busca-se deixar claro o que a 

não realização dos mesmos pode trazer de malefícios para sua saúde. Ouvir o adolescente, 

dando oportunidade para que fale sobre sua doença e seus sentimentos, é importante para o 

tratamento desses sujeitos. Ouvir, porém, não esgota a extensão da assistência ao adolescente 

em situação crônica de saúde. É preciso compreender seus comportamentos, medos e anseios, 

a fim de apoiá-los nessa experiência, que inclui tanto o físico, quanto o emocional e o social 

(Moreira e Dupas, 2006). 

             Para auxiliar nesse diálogo, podem ser usados gráficos, painéis, fôlderes, entre outras 

estratégias educativas que possam aproximar esses adolescentes da sua realidade, ampliando 

seus conhecimentos sobre o tratamento e a promoção da qualidade de vida. As salas de espera 

e a formação de grupos de adolescentes podem auxiliar nesse tipo de ação. “Um outro aspecto 

que pode auxiliar na conquista de autoconfiança é a troca de experiências entre adolescentes 

que vivenciam problemas similares de saúde. Esta interação pode ser realizada no espaço do 

serviço, em atividades de sala de espera, grupos terapêuticos ou ainda em programações 

recreativas extramuros.” (Ministério da Saúde,  2008, Pág. 50.) 

 O sentimento de estranheza em relação aos amigos, o medo do preconceito e da 

exclusão também podem ser apontados como necessidades socioemocionais desses 

adolescentes, principalmente diante da importância que de ser aceito pelo grupo de amigos 

tem para eles. Mais uma vez, a enfermagem pode agir na formação de grupos de adolescentes 

que estejam em situação crônica de saúde. Misturar as idades, os sexos e os tipos de 

diagnóstico, a fim de que esses sujeitos entendam que não são únicos e que existem outros 

problemas que não o dele. Dessa forma, também é possível que troquem ideias relacionadas a 

sua condição de saúde, descobrindo comportamentos que podem auxiliar no seu tratamento e 

na sua aceitação.  

 Na área de enfermagem, a utilização de grupos não se constitui propriamente em uma 

novidade, o que favorece com que esses profissionais possam atuar, formando esses grupos 

entre os adolescentes. Já que por natureza, o enfermeiro é um profissional que desenvolve seu 

trabalho em grupo tanto na assistência, nas atividades junto à equipe de enfermagem e às 

equipes multiprofissionais, como no ensino, realizando grupos de discussão de casos ou como 

estratégia em disciplinas nas quais o grupo funciona como parte da aprendizagem. (Munari e 

Rodrigues, 1997). 
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            Outra medida que pode ser feita pela enfermagem é uma educação em saúde com os 

adolescentes que não estão em situação crônica de saúde, seja com palestras em escolas e 

parcerias com unidades básicas de saúde, no que o próprio Ministério da Saúde chama de 

programações extramuros a fim de que esses adolescentes “normais” sejam conscientizados e 

entendam o que é uma doença crônica e porque ela acontece. Razão esta que muitos desses 

que excluem e estigmatizam, o fazem por não conhecerem e não saberem com o que estão 

lidando. Logo, havendo essa educação, é possível que haja uma compreensão maior e até 

mesmo uma prevenção de algumas doenças que podem ser evitadas. “Apoiar os adolescentes 

nas suas dificuldades na escola e no trabalho é também uma tarefa da equipe de saúde, com 

parcerias interinstitucionais e intersetorias. Estas parcerias podem facilitar atividades de 

educação e saúde, visto que, entre outras coisas, permitem uma reflexão sobre cidadania, 

direitos e deveres do indivíduo.” (Ministério da Saúde, Pag. 50, 2008). 

 Com relação ao medo que é, muitas das vezes, relatado como um sentimento 

relacionado a sua condição crônica de saúde, é necessário saber que tipo de medo e ao que 

este medo se relaciona, para que possa ser trabalhado e não venha a ser um fator limitante 

para esses adolescentes, ou seja um motivo de tristeza e adoção de comportamentos errados. É 

importante ressaltar que para que a enfermagem consiga ter acesso a esse conhecimento do 

que esse medo está atrelado, é necessário que seja desenvolvida uma relação terapêutica, de 

confiança e segurança, para que haja liberdade na comunicação e os significados desse medo 

sejam relatados e transpareçam aos olhos do profissional, para que, dessa forma, seja 

trabalhado, modificado e desmistificado a fim de tornar a convivência com a doença crônica 

menos dificultosa ao adolescente. Nesse sentido, Towsend (2002) afirma que sintonia ou 

harmonia, confiança, respeito, autenticidade e empatia são essenciais no desenvolvimento de 

uma comunicação adequada entre profissional e paciente, a fim de que haja a interação 

pessoal entre ambos e, com isso, seja desenvolvida a relação de ajuda terapêutica.  

         Almeida (2004) destaca ser importante que os profissionais de enfermagem, que 

atendem os adolescentes, trabalhem de forma coesa e mantenham uma boa interação, 

objetivando assim uma comunicação que seja eficiente para que o adolescente mantenha a 

confiança naqueles que o assistem.  

            Para o Ministério da saúde (2008), apenas a formação de uma “aliança terapêutica” 

entre profissional e adolescente pode favorecer um melhor controle das doenças crônicas. 

Essa questão da formação da aliança terapêutica é estabelecida a partir do relacionamento que 

o enfermeiro e os adolescentes desenvolvem durante o processo de cuidado. E para que esse 

relacionamento se estabeleça de forma terapêutica e saudável, é preciso que o profissional 
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atenha-se a questões como respeito, harmonia, confiança, empatia e autenticidade (Towsend, 

2002). Essas questões são importantes nessa relação, pois com a atenção voltada para que elas 

sejam alcançadas, é possível que haja uma maior aproximação desses adolescentes, fazendo 

com que eles se sintam mais livres para se abrir e trazer suas angústias, medos, dúvidas para 

serem trabalhadas junto aos profissionais de enfermagem. 

  Ministério da Saúde (2008, Pág. 50) afirma que “É essencial fornecer ao adolescente 

informações sobre a sua doença, para que ele aprenda a evitar as situações que exacerbem sua 

condição e enfrente as limitações cotidianas impostas por ela. A inclusão do adolescente como 

participante ativo de seu tratamento, compartilhando a responsabilidade pelas decisões e 

resultados, é fundamental.” Ou seja, havendo o fornecimento de informações, o adolescente 

entenderá melhor a sua situação, o que favorece uma melhor convivência, evitando que haja 

medo de situações que já serão esclarecidas para ele. É importante que os profissionais que 

assistem os adolescentes, incluindo aqueles de enfermagem, expliquem, orientem e 

tranquilizem esses sujeitos, jamais se esquecendo de considerar seu desenvolvimento e se 

preocupando em utilizar uma linguagem que possa ser compreendida. (Moreira e Dupas, 

2006).  

 Com o fornecimento de informações adequadas, o desenvolvimento dessa relação 

entre enfermeiro-adolescente e o estabelecimento da aliança terapêutica ficam favorecidos, 

pois haverá confiança entre esses sujeitos e a aproximação do sujeito é facilitada, havendo 

também uma facilitação do trabalho desse profissional com as dificuldades trazidas pelo 

adolescente com relação ao convívio com a condição crônica de saúde, o que poderá 

favorecer o desenvolvimento da resiliência por parte desses indivíduos, possibilitando aos 

profissionais trabalharem de forma prioritária com a saúde, deslocando a ênfase da dimensão 

de negatividade da doença, para as potencialidades das pessoas. (Silva et. al. 2005).   

 A tristeza também aparece como sendo uma necessidade socioemocional que merece 

atenção da enfermagem, pois é um sentimento que poderá limitar o adolescente da mesma 

forma que o medo. Para que seja evitado que o sujeito fique triste, é importante que todas as 

atividades, até então relatadas, sejam realizadas pela enfermagem, pois cada necessidade 

exposta pelos adolescentes pode ser uma causadora de tristeza, se não for bem trabalhada e 

cuidada pelos profissionais. Consequentemente, a partir do momento que o adolescente se 

sente triste, ele pode tomar atitudes inadequadas e desencadear inúmeras outras necessidades, 

já citadas, que irão prejudicar sua condição de saúde. 

 Observa-se uma grande associação entre doenças crônicas e depressão, havendo 

necessidade de atenção dos profissionais de saúde, inclusive os de enfermagem, aos 
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comportamentos e emoções que indiquem depressão não justificada pela doença de base, para 

que esta possa ser diagnosticada precocemente e se proceda ao pronto encaminhamento, na 

tentativa de que essa depressão não venha prejudicar o tratamento e o desenvolvimento do 

convívio do adolescente com a doença crônica. (Ministério da Saúde, 2008). 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 

 O estudo se propôs a refletir sobre o cuidado sócio-emocional de enfermagem aos 

adolescentes em situação crônica de saúde a partir dos sentidos apresentados pelos 

adolescentes em relação ao convívio com a doença e seu tratamento. 

 No que diz respeito ao modo como a situação crônica de saúde afeta o estilo de vida 

do adolescente e a sua forma de relacionamento social, notamos que a doença crônica pode 

afetar de formas diferentes cada adolescente, dependendo muito da singularidade de cada um. 

Existem aqueles que convivem a despeito dos problemas, não considerando que a sua 

condição de saúde afeta de alguma forma a sua vida, seja por uma resiliência desenvolvida 

por aquele indivíduo, ou por uma negação da situação - mecanismo de defesa comum a este 

tipo de situação. Há ainda os que convivem de forma negativa, considerando que a doença 

gera dificuldades na sua vida. Essa convivência negativa foi atribuída, na maioria dos casos às 

limitações trazidas pela condição de saúde, assim como também ao medo de estigmatização e 

exclusão por parte de seus círculos de amizade. Quanto aos adolescentes que convivem entre 

altos e baixos com a doença crônica, percebemos que as fases de convivência com a doença 

influenciam no bom e mau convívio com a mesma, adaptação à doença é uma fase pela qual 

eles passarão e irão lidar de forma mais amena, assim como a negação e a barganha 

observadas nos depoimentos, são fases que tornam o convívio mais complicado.  

 Ainda no que diz respeito ao convívio desses adolescentes com sua condição de saúde 

e como isso afeta o estilo de vida desses sujeitos, foi observado que o tempo influencia nessa 

adaptação à doença crônica, pois quanto mais tempo de tratamento os adolescentes possuíam, 

percebíamos um melhor convívio e uma maior aceitação das condições e modificações que a 

doença crônica impunha na sua vida, melhorando o entendimento dos processos que ocorriam 

durante o tratamento e os familiarizando com a situação que estavam enfrentando.  

 Quando observamos o relacionamento social desses adolescentes, pudemos notar que 

o medo do estigma e da não aceitação por parte dos amigos é a principal questão trazida por 

eles como dificuldade, sempre afirmando que não contam para todos os amigos de sua 

condição, pois temem a reação de pessoas que não entendem o que é a doença crônica. Mas 

no que se relaciona ao relacionamento com a família, nenhum adolescente dessa população de 

estudo trouxe isso como uma dificuldade, pelo contrário, comentaram que houve uma 

melhora do relacionamento familiar após o surgimento da doença, já que as pessoas da família 

passaram a ter mais cuidado com eles devido ao tratamento e a condição de saúde. 
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 Quanto às necessidades de natureza sócio-emocional, identificamos que as 

necessidades sociais e emocionais se diferenciam uma das outras, porém se complementam. A 

emoção mais presente entre os adolescentes foi tristeza, em geral relacionada a fase de 

descoberta da doença crônica. O medo foi outra emoção expressa emergindo nos depoimentos 

de várias formas: medo da medicação, da gravidade da doença, da discriminação, do 

desconhecido e da solidão. Defendemos nesse estudo a importância de darmos atenção ao 

emocional desses adolescentes, por considerar que as emoções assim como os aspectos 

biológicos e sociais são centrais na atenção a saúde do adolescente em situação crônica de 

saúde. 

             No que diz respeito às necessidades sociais desses sujeitos, o isolamento decorrente 

da exclusão se destaca, chamando atenção para o medo de ser estigmatizado por conta da 

situação crônica de saúde, o que se torna um grande problema, considerando-se que na fase 

pela qual estão passando, a aceitação dos outros, principalmente dos colegas é um fato que faz 

total diferença na vida desses adolescentes, já que os laços emocionais estreitos entre as 

pessoas são fatores protetores da saúde, de modo que as pessoas mais importantes para nós 

são importantes para nossa saúde. Dessa forma, a exclusão pode ser prejudicial tanto para a 

saúde clínica desses adolescentes, como também pode favorecer o surgimento de mais 

necessidades emocionais.   

 A partir da observação das falas podemos observar também que a questão tecnológica 

da doença não é o maior problema para esses adolescentes, pois eles sabem o que precisa ser 

feito e entendem a necessidade de ser feito. Mas quando observamos as falas dos mesmos 

adolescentes, porém relacionadas a questões sócio-emocionais, vemos a carência de uma 

atenção despendida pelos profissionais de enfermagem na tentativa de cuidar dessas 

necessidades. O que deve ser melhor observado para que haja maior atenção desses 

profissionais com relação a esse tipo de cuidado. 

 Quanto às ações de natureza sócio-emocional que podem ser desenvolvidas pela 

enfermagem, primeiramente chegamos a conclusão de que o enfermeiro não se faz 

suficientemente presente no ambulatório, não sendo, portanto, reconhecido pelos 

adolescentes. Porém, as condições de trabalho e a inserção de enfermeiro neste cenário de 

estudo podem ser dificultadas por questões de dificuldades institucionais para o 

desenvolvimento pleno do trabalho de enfermagem junto aos adolescentes do referido 

ambulatório, estando estas relacionadas a relação médico-enfermeiro e a multidisciplinaridade 

por se tratar de um ambulatório de especialidade médica. A questão do espaço físico também 

se torna um problema, visto que os médicos têm prioridade de uso das salas do local, 
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limitando assim as ações que poderiam ser desenvolvidas pela enfermagem nesses locais, 

como as consultas de enfermagem. 

 As possibilidades de atuação do enfermeiro diante das necessidades sócio-emocionais 

são desenvolvidas a partir da promoção de autonomia dos adolescentes, buscando fazê-los 

atores de seu cuidado, não somente sendo objeto de cuidado dos profissionais. Essa 

autonomia pode ser estimulada a partir da exaltação das possibilidades do que ainda pode ser 

feito ao invés do que não pode ser feito devido a doença crônica, pois a não exaltação das 

limitações impostas pela situação crônica de saúde, assim como a manutenção da autonomia 

desses adolescentes, faz com que sejam ativos do seu processo de cuidado, e, dessa maneira, 

possam conviver com menos afetações de seu cotidiano, favorecendo um melhor convívio 

com a doença crônica.   

 Ajudar a lidar com as emoções negativas trazidas pela condição crônica de saúde 

também é uma possível ação da enfermagem, que pode ser desenvolvida a partir da escuta 

sensível desses sujeitos, assim como com o esclarecimento e clarificação das dúvidas desses 

sujeitos, desmistificando possíveis medos desses adolescentes. A formação de grupos 

terapêuticos de adolescentes que possuem os mesmos tipos de condição de saúde facilita que 

não se sintam sozinhos, e descubram que existem pessoas como eles. A educação em saúde, 

buscando informar adolescentes que não possuem doença crônica é outra forma de ação. 

 A formação da aliança terapêutica com o adolescente se torna a maior ação de 

enfermagem destacada nesse estudo, pois é a partir dessa interação, com o desenvolvimento 

de respeito e confiança junto a esse sujeito, que o enfermeiro poderá chegar mais perto e 

participar ativamente desse tratamento, dando o suporte sócio-emocional que for necessário e 

identificado como prioridade. 

 A ação de enfermagem junto a família desses adolescentes também merece atenção 

dos enfermeiros, já que representam uma grande parte da rede de apoio social com a qual 

esses adolescentes poderão contar. Apesar dos sujeitos desse estudo não terem destacado 

nenhuma dificuldade familiar, e a família não ter sido o foco principal dessa pesquisa, 

apontamos como um importante tema para futuros estudos, assim como a abordagem da 

conquista da autonomia da enfermagem e continuação de estudos propondo o 

desenvolvimento de ações sócio-emocionais de enfermagem junto aos pacientes. 
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8 - APÊNDICES 
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8.1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: A ABORDAGEM SÓCIO-EMOCIONAL DE ENFERMAGEM AO 

ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO CRÔNICA DE SAÚDE 

Pesquisador responsável: Cláudia Mara de Melo Tavares  

Instituição a que pertence o pesquisador responsável:Universidade Federal Fluminense 

Autora: Aline Schütz Balistieri 

Telefones para contato:(21)94685897 - (21)38996649 - (21)91915906 

Nome do 

voluntário:_____________________________________________________________ 

Idade:_______________anos          R.G.:_________________ 

Responsável 

legal:_______________________________________________________________ 

R.G. responsável 

legal:___________________________________________________________ 

  O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A 

ABORDAGEM SÓCIO-EMOCIONAL DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE EM 

SITUAÇÃO CRÔNICA DE SAÚDE”, de responsabilidade do pesquisador Cláudia Mara de 

Melo Tavares. A presente pesquisa tem os objetivos de: Identificar necessidades de saúde de 

natureza sócio-emocional do adolescente portador de doença crônica; Analisar o modo como 

a doença crônica afeta o estilo de vida do adolescente e sua forma de relacionamento social; 

Discutir medidas de natureza sócio-emocional que possam ser realizadas pela equipe de 

saúde. Justifica-se pela necessidade de apoio por parte dos adolescentes ao descobrirem-se 

portadores de uma doença que os acompanhará para o resto da vida, pois com um 

acompanhamento correto, poderão sentir-se mais acolhidos, o que, possivelmente, poderá 

trazer menos prejuízos para suas vidas.  

A pesquisa não oferecerá nenhum risco para o entrevistado, assim também como não o 

irá expor a nenhuma situação desconfortável. Espera-se que haja benefícios para a 

comunidade, no sentido de que os adolescentes ficarão melhores assistidos ao descobrirem 

serem portadores de uma doença crônica, possibilitando uma melhor adesão ao tratamento e 

uma melhor convivência com a doença, o que trará benefícios ao longo prazo da vida desses 

jovens.  

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas que surjam relacionadas a pesquisa, 

procurar os telefones para contato citados acima. 

A participação nessa pesquisa é voluntária, e em caso de mudança de opinião, esse 

termo de consentimento poderá ser retirado e anulado a qualquer momento, sem que haja 

nenhum prejuízo para o voluntário. 

Todos os dados do voluntário serão mantidos em sigilo total.   

Eu, ________________________________________, RG nº_________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito.                                                                              

OU 

Eu, _________________________________________, RG nº__________________ 

responsável legal por ________________________, RG nº__________________ declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Rio de Janeiro, ___de___________de______. 

______________________________                  ____________________________________ 

Nome e assinatura de paciente ou seu responsável legal                 Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento 
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8.2 - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

Cor: (  )1.branca  (  ) 2.preta  (  ) 3.parda     (  ) 4.amarela    (  ) 5. indígena 

Município de origem:  

 

Diagnóstico: 

Tempo de tratamento: 

Como você obteve informações sobre seu problema de saúde? 

(  ) 1.no serviço (  )medico  (  )enfermeiro  (  ) assistente social (  ) psicólogo  (  ) outro______ 

(  ) 2.internet 

(  ) 3.amigos  

(  ) 4. familiares (  )pai  (  )mãe  (  ) irmão (  ) tia/tio (  ) outros________ 

(  ) 5. outro __________ 

 

 

1 – O que está fazendo neste momento? Trabalha, estuda? 

 a) O que gosta de fazer no seu dia-a-dia? (onde gosta de ir, gosta de música, namora, 

com quem mora, como convive) 

 b) Como está sua vida? E a sua saúde? 

2 – Como foi para você quando recebeu o diagnóstico de doença crônica? 

 a) Sentimentos/emoções 

 b) Mudou relação com família e amigos/convivência? 

 c) Como é o acesso aos serviços de saúde necessários? (acesso a medicações, exames, 

consultas) Você resolve isso sozinho ou alguém te ajuda? Quem? 

3 – E hoje em dia, o que mudou? Como você se sente? 

 a) A doença crônica afeta de alguma forma a sua vida? 

 b) Como é a convivência com outros adolescentes portadores de doença crônica? 

Participa de grupos? 

 c) Como você acha que os outros adolescentes vêem a doença crônica? 

4 – Você participa de quais atividades nesse ambulatório? 

 a) Você sabe quem são os enfermeiros que trabalham aqui e o que eles fazem para 

cuidar de você? 

 b) Você lembra de alguma enfermeira que esteve em contato com você? Como foi essa 

relação? 

 c) As enfermeiras participam das atividades que você faz aqui? 

 d)Você acha que as enfermeiras poderiam ajudar você a ter mais saúde? Como? 

 e) Como foram os encontros que você teve com a enfermagem aqui até agora? Você 

gostaria que fosse diferente? 

            f) Quais suas sugestões para esse ambulatório? E para os enfermeiros? 

 

Ao final da entrevista 

Faça um desenho sobre as experiências vivenciadas com a doença crônica. 
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9 – ANEXOS 
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9.1 - PARECER SOBRE O PROJETO DE PESQUISA – CEP CMM/HUAP 
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9.2 - PARECER SOBRE O PROJETO DE PESQUISA – NESA/UERJ 

 

 

 

 

 

 


