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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Ao longo do século XX, temos vindo a assistir a uma importante alteração na 

concepção da doença. As abordagens tradicionais centravam-se no Modelo Biomédico o 

qual enfatizava o contributo dos agentes infecciosos, do tratamento médico e da 

reparação dos danos físicos. Posteriormente, o aumento da prevalência das doenças 

crónicas e degenerativas à medida que as pessoas vivem mais anos, veio sublinhar as 

limitações do Modelo Biomédico, direccionado para o tratamento das doenças agudas. 

Consequentemente as abordagens mais recentes passaram a adoptar uma concepção 

mais ampla da doença centrada no Modelo Biopsicossocial (Engel, 1977), segundo o 

qual a doença é conceptualizada como o produto de interacções entre factores 

psicossociais e factores biológicos, dando assim lugar ao papel da Psicologia, mais 

concretamente da Psicologia da Doença, como complemento das intervenções 

biomédicas na eliminação da doença nos processos agudos e no confronto e adaptação à 

doença e suas consequências nos processos crónicos e terminais.  

 Tal como o leitor se pode aperceber através da leitura do título deste trabalho, 

esta tese integra dois estudos que visam demonstrar a contribuição da Psicologia da 

Doença nas patologias reumáticas.  

Por um lado, incorpora um estudo desenvolvimentista, que visa a caracterização, 

segundo o modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005), das 

significações ou pensamentos dos doentes com osteoartroses, discopatias e doenças 

reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, sobre três 

dimensões do processo de doença: adesão ao tratamento, controlo de sintomas e  

vivência da doença.  

Por outro lado, integra um estudo, de carácter interventivo, que tem como 

objectivo avaliar a eficácia da intervenção auto-sugestiva, como complemento do 

tratamento médico, na percepção da evolução, auto-eficácia e controlo sintomático nos 

pacientes referidos centrando-se também na influência de variáveis como a patologia 

predominante, o(s) sintoma(s) prevalecente(s), a idade e as significações sobre a doença 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005) na eficácia dessa intervenção. A designação percepção 

pode apresentar várias asserções mas no contexto desta tese é utilizada no sentido de 

significação de Joyce-Moniz e Barros (2005).   
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 Os dois estudos referidos diferem nos destinatários, sendo o primeiro, estudo 

desenvolvimentista, orientado principalmente para os profissionais de saúde, em 

particular os médicos responsáveis pelos diagnósticos e planos de tratamento dos 

doentes que apresentam as patologias e sintomas integrados nesta tese. Neste sentido, 

uma leitura psicológica focada nos modos de pensar dos doentes acerca da sua doença e 

processos associados permite aos clínicos uma melhor compreensão da sua 

sintomatologia e sofrimento bem como dos seus critérios para a adesão ao tratamento 

médico, facilitando, deste modo, a comunicação médico-doente.  

O segundo, sendo um estudo de intervenção, é dirigido sobretudo para os 

pacientes que, poderão beneficiar da utilização das metodologias propostas no estudo, 

no caso de se verificar a sua eficácia. 

 Deste modo, enquanto o estudo desenvolvimentista objectiva o lado mais 

racional e prescritivo da tese, não só para psicólogos mas sobretudo para os médicos e 

outros profissionais, o estudo de intervenção objectiva o lado mais metodológico e 

tradicionalmente clínico. 

Em termos estruturais esta tese encontra-se organizada em seis capítulos.  

 O capítulo 2 inicia-se com a apresentação das patologias e sintomatologia 

incluídas nos estudos bem como de três variáveis psicológicas associadas, à qual se 

segue a fundamentação, com base em estudos anteriores, da importância da intervenção 

psicológica, como complemento do tratamento médico, nestas patologias. Este capítulo 

comporta também uma apresentação: a) da Psicologia da Doença na qual se insere esta 

investigação bicéfala, b) da abordagem desenvolvimentista que caracteriza o estudo 

desenvolvimentista e c) das duas metodologias da Psicologia da Doença baseadas na 

sugestão e auto-sugestão que integram o estudo de intervenção, nomeadamente o 

relaxamento e a automonitorização. São também abordadas as aplicações destas 

metodologias em diversos contextos clínicos e no contexto específico das patologias 

reumáticas incluídas nesta tese. 

 No capítulo 3 são apresentados os objectivos gerais, a amostra, o local e os 

instrumentos, metodologias, complementos metodológicos e procedimentos comuns aos 

dois estudos.  

O capítulo 4 reporta-se ao estudo desenvolvimentista das significações dos 

doentes sobre adesão ao tratamento, controlo de sintomas e vivência da doença e 

descreve os seus objectivos específicos, hipóteses, procedimentos da análise 
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desenvolvimentista bem como os níveis de significação, critérios, permanências e 

desfasamentos considerados neste estudo. São ainda apresentados os resultados e as 

conclusões do estudo desenvolvimentista. 

O capítulo 5 consiste na descrição do estudo de intervenção para o aumento da 

auto-eficácia e controlo, e a diminuição da sintomatologia percebida. Concretamente, 

este capítulo inclui os objectivos específicos, hipóteses, grupos amostrais, instrumentos, 

metodologias, complementos metodológicos e variáveis dependentes deste estudo. 

Inclui ainda os procedimentos, a análise dos resultados, os resultados e as conclusões do 

estudo de intervenção. 

 No capítulo 6 é apresentada a súmula dos resultados do presente trabalho e uma 

nota final que integra os dois estudos nele incluídos. 

 


