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4. ESTUDO DESENVOLVIMENTISTA DAS SIGNIFICAÇÕES 

DOS DOENTES SOBRE ADESÃO AO TRATAMENTO, 

CONTROLO DE SINTOMAS E VIVÊNCIA DA DOENÇA 

 

 

4.1. Objectivos específicos e hipóteses 

 

O estudo desenvolvimentista visa os seguintes objectivos específicos: 

1. Apresentar exemplos de verbalizações dos doentes, ilustrativas dos 

diferentes níveis de significação e mais concretamente dos critérios 

utilizados em cada uma das três hierarquias integradas no estudo. 

2. Analisar o(s) nível(eis) de significação prevalecente(s) e menos frequente(s) 

em cada uma das três hierarquias. 

3. Analisar a frequência dos critérios utilizados pelos sujeitos em cada uma das 

hierarquias. 

4. Analisar as permanências invariáveis num mesmo nível de significação e os 

desfasamentos verticais e horizontais.  

 

No seguimento dos objectivos descritos foram formuladas as seguintes 

hipóteses: 

1. As significações mais simples, concretas e particulares que integram o(s) 

nível(eis) mais inferior(es) (e.g., 1, 2) são as mais prevalecentes em cada 

uma das três hierarquias e as significações mais complexas, abstractas e 

universais que integram o(s) nível(eis) mais superior(es) (e.g., 4, 5) são as 

menos frequentes. 

2. Em cada uma das hierarquias os sujeitos utilizam, com maior frequência, 

critérios relativos ao(s) nível(eis) de significação mais inferior(es) e, com 

menor frequência, critérios relativos ao(s) nível(eis) de significação mais 

superior(es). 

3. Os sujeitos utilizam permanências invariáveis num mesmo nível de 

significação mas também desfasamentos. 
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4. Os desfasamentos verticais mais frequentes são o uso concomitante e o uso 

alternado de níveis diferentes num dado período e/ou circunstância, e os 

menos frequentes são a regressão provisória da pessoa para um nível inferior 

ao predominante e o avanço brusco para um nível superior ao que é utilizado 

mais frequentemente. 

5. Os desfasamentos horizontais entre os níveis mais inferiores (e.g., 1, 2) são 

os mais prevalecentes, enquanto os desfasamentos entre os níveis mais 

superiores (e.g., 4, 5) e os níveis mais inferiores são os menos frequentes. 

 

 

4.2. Procedimentos da análise desenvolvimentista 

 

De forma a responder aos objectivos do estudo desenvolvimentista, após a 

recolha das significações através da entrevista semi-estruturada realizada na primeira 

sessão, procedeu-se à análise desenvolvimentista dessas significações, a qual consistiu 

nos seguintes procedimentos para cada um dos sujeitos: 

a) para cada uma das três hierarquias anteriormente referidas, nomeadamente, 

condições para a adesão ao tratamento (representativa da dimensão da 

adesão ao tratamento), processos alvo de somatização (representativa da 

dimensão do controlo de sintomas) e evolução percebida da doença 

(representativa da dimensão da vivência da doença), procedeu-se à selecção 

de todas as significações relativas a essas hierarquias, incluindo as que foram 

espontaneamente referidas pelo sujeito e as que foram verbalizadas na 

sequência da inquirição da investigadora;  

b) para cada uma das três hierarquias, procedeu-se à classificação das 

significações segundo os cinco níveis de significação do modelo 

desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005); 

c) análise do(s) nível(eis) prevalecente(s) e menos frequente(s) em cada uma 

das três hierarquias;   

d) análise das permanências invariáveis num mesmo nível de significação e dos 

desfasamentos verticais e horizontais;  
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e) definição de critérios específicos para cada um dos níveis de significação de 

cada hierarquia e classificação das significações de acordo com esses 

critérios; 

f) análise do(s) critério(s) utilizado(s) mais frequentemente e menos 

frequentemente pelos sujeitos em cada uma das três hierarquias; 

g) selecção de verbalizações ilustrativas de cada um dos critérios e níveis de 

significação para cada uma das hierarquias.  

 

 

4.3. Níveis de significação e critérios da análise desenvolvimentista 

 

No que se refere à hierarquia centrada nas condições para a adesão ao 

tratamento, seguem-se a definição de cada um dos níveis de significação e os 

respectivos critérios: 

 

Nível 1 

 

Definição: A adesão ao tratamento depende dos seus custos físicos, familiares e 

financeiros, face ao sofrimento sentido, mas sem integrar as implicações do diagnóstico 

nas do tratamento (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Custos gerais e específicos (e.g., físicos, familiares, financeiros) do tratamento 

sem integração 

 Aceitação incondicional baseada em custos/benefícios sem integração / Simples 

obediência à prescrição 

 Reprodução simples da racionalização do médico 

 

Nível 2 

 

Definição: A adesão ao tratamento depende das capacidades instrumentais próprias para 

responder às suas exigências, sendo estas legitimadas pela sua utilidade objectiva 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005). 
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Critérios: 

 Utilidade efectiva do tratamento questionada,
3
 racionalizada

4
 e/ou relativizada

5
 

em termos pragmáticos ou oportunistas 

 Capacidades instrumentais próprias para responder às exigências do tratamento 

 Proposta/decisão efectiva e própria de iniciação, modificação ou de não adesão 

ao tratamento, legitimada pelos custos ou utilidade do tratamento ou pelas 

capacidades próprias para responder às suas exigências 

 

Nível 3 

 

Definição: A adesão ao tratamento depende da autoconfiança nas capacidades físicas e 

psicológicas requeridas e da proximidade afectiva dos recursos de ajuda, no âmbito da 

incerteza acerca da eficácia desse tratamento (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Incerteza acerca da eficácia do tratamento devido a considerações pragmáticas, 

funcionais ou físicas 

 Proximidade ou falta de proximidade (funcional ou afectiva) dos recursos de 

ajuda 

 Confiança ou falta de confiança nas capacidades próprias físicas, funcionais, 

psicológicas e/ou emocionais 

 

Nível 4 

 

Definição: A adesão ao tratamento depende da avaliação rigorosa das capacidades 

próprias para cumpri-lo, após análise da racionalidade clínica e científica do tratamento, 

dado os termos do diagnóstico do médico (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Análise da racionalidade clínica e científica do tratamento baseada na 

informação que o paciente lê 

 Análise da racionalidade clínica e científica do tratamento baseada nas 

explicações dos médicos/especialistas 
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 Análise racional, clínica, científica e/ou hipotética das consequências do 

tratamento 

 Análise da racionalidade clínica e científica do tratamento baseada nos exames 

médicos ou outros métodos de avaliação médica 

 Análise da racionalidade clínica e científica do tratamento baseada nas opiniões 

dos médicos/especialistas e/ou na sua credibilidade científica 

 

Nível 5 

 

Definição: A adesão ao tratamento depende da articulação entre as obrigações 

instrumentais, os sintomas experienciados e os imperativos existenciais, num contexto 

de integração das significações médicas (ou do cuidador) com as significações próprias 

de autonomia decisória (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Integração, ou tentativa de integração, das significações do médico com as 

significações próprias, justificadas pela autonomia decisória, e/ou por 

considerações sintomáticas/experienciais/existenciais 

 Integração, ou tentativa de integração de sintomas físicos, 

psicológicos/existenciais em contexto de autonomia funcional 

 

 

Relativamente à hierarquia centrada nos processos alvo de somatização, 

seguem-se a definição de cada um dos níveis de desenvolvimento das significações e os 

respectivos critérios. 

 

Nível 1 

 

Definição: Centração na experiência sensorial e motora do sofrimento, que se impõe de 

forma peremptória e avassaladora (e.g., cansaço e dores que impedem a resposta às 

necessidades básicas; receio de rejeição dos cuidadores) (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 
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Critérios: 

 Experiência de sofrimento peremptória e avassaladora centrada nos sintomas 

sensoriais e físicos genéricos (e.g., dores, cansaço, alterações da sensibilidade) 

 Centração na disfuncionalidade motora não específica/genérica (e.g., não 

conseguir fazer as coisas, estar de pé, subir, descer) 

 Impedimento da resposta às necessidades básicas (e.g., não ser capaz de comer, 

dormir, descansar) 

 Receio de rejeição dos cuidadores 

 

Nível 2 

 

Definição: Centração nas consequências concretas da doença, às quais se pode atribuir a 

diminuição do rendimento funcional, ou da resposta às necessidades hedónicas (e.g., 

menos força e oportunidade para fazer coisas, decréscimo do desejo e prazer sexual) 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Diminuição do rendimento funcional relacionado com uma ou várias 

disfuncionalidades motoras relativamente específicas e/ou com a diminuição da 

capacidade para desempenhar uma ou várias tarefas/actividades específicas 

 Diminuição da resposta às necessidades/actividades hedónicas 

 

Nível 3 

 

Definição: Centração nos processos somáticos considerados (embora de modo incerto) 

deficientes, relacionados com processos psicológicos pouco diferenciados, que afectam 

o sentido da vida relacional (e.g., menos contacto com os amigos, dúvidas quanto à 

expressão do sofrimento/sintomas, receio de já não agradar aos outros) (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Processos somáticos e psicológicos afectam a relação com os outros 

 Centração na motivação 
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 Centração nos processos psicológicos indiferenciados 

 Relação dos processos somáticos com processos psicológicos indiferenciados 

 Centração na dependência funcional 

 Incompreensão por parte dos outros do sofrimento próprio 

 Receio de já não agradar aos outros 

 Centração na ajuda afectiva e/ou instrumental de outros 

 

Nível 4 

 

Definição: Centração nos processos somáticos e psicológicos disfuncionais, que 

afectam o sentido de ordem e dever individual (e.g., dificuldades de raciocínio, 

decréscimo da capacidade de trabalho, perda da responsabilização) (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Afectação do sentido de dever relacionado com as responsabilidades familiares, 

domésticas e/ou laborais 

 Afectação do sentido de dever relacionado com responsabilidades não 

especificadas 

 Racionalização dos processos somáticos e psíquicos que afectam o sentido de 

dever e suas consequências na motivação 

 Centração nos processos psicológicos disfuncionais que afectam o sentido de 

ordem individual 

 

Nível 5 

 

Definição: Centração nas transformações psíquicas e somáticas perturbadoras, que 

afectam o sentido de integridade individual (e.g., perda de autonomia, impossibilidade 

de descrever/definir as experiências) (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Perda de autonomia 

 Impossibilidade de descrever as experiências 
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 Centração nas transformações psíquicas, somáticas ou funcionais que afectam o 

sentido de integridade individual e a qualidade de vida (geral, existencial) 

 Controlo dos aspectos psicológicos relativamente diferenciados que afectam a 

integridade psicológica 

 Metacognição dos sintomas 

 

 

Relativamente à hierarquia centrada na evolução percebida da doença, seguem-

se a definição de cada um dos níveis de desenvolvimento das significações e os 

respectivos critérios. 

 

Nível 1 

 

Definição: A evolução percebida da doença e da sua disfuncionalidade confunde-se com 

a vivência no dia-a-dia dos sintomas somato-emocionais (Joyce-Moniz & Barros, 

2005). 

 

Critérios: 

 Centração na manutenção, diminuição ou aumento progressivo da experiência de 

sofrimento peremptória e avassaladora centrada nos sintomas sensoriais e físicos 

genéricos (e.g., dores, cansaço, alterações da sensibilidade) 

 Centração na manutenção, diminuição ou aumento progressivo da 

disfuncionalidade motora não específica/genérica (e.g., não conseguir fazer as 

coisas, mexer, andar, estar de pé)  

 Centração na manutenção, diminuição ou aumento progressivo da resposta às 

necessidades básicas (e.g., não ser capaz de dormir, descansar) 

 

Nível 2 

 

Definição: A evolução percebida da doença e da sua disfuncionalidade centra-se no 

rendimento cada vez mais/menos disfuncional do corpo (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 
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Critérios: 

 Centração no rendimento cada vez mais/menos disfuncional relacionado com 

uma ou várias disfuncionalidades motoras relativamente específicas e/ou com 

a(o) diminuição/aumento progressiva(o) da capacidade para desempenhar uma 

ou várias tarefas/actividades específicas  

 Centração no rendimento cada vez mais/menos disfuncional relacionado com 

a(o) diminuição/aumento progressiva(o) da resposta às necessidades/actividades 

hedónicas 

 

Nível 3 

 

Definição: A evolução percebida da doença e da sua disfuncionalidade centra-se na(o) 

diminuição/aumento progressiva(o) das actividades relacionais e sócio-emocionais, ou 

na antecipação dessa(e) diminuição/aumento (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Centração na(o) diminuição/aumento progressiva(o) da interferência dos 

processos somáticos e psicológicos na relação com os outros  

 Centração na(o) diminuição/aumento progressiva(o) da interferência dos 

sintomas somáticos nos processos motivacionais e psicológicos indiferenciados  

 Centração na(o) diminuição/aumento progressiva(o) da dependência funcional 

 

Nível 4 

 

Definição: A evolução percebida da doença e da sua disfuncionalidade centra-se na(o) 

diminuição/aumento progressiva(o) das capacidades físicas e intelectuais para cumprir 

deveres e responsabilidades, ou na antecipação dessa(e) diminuição/aumento (Joyce-

Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Centração na(o) diminuição/aumento progressiva(o) das capacidades físicas e 

intelectuais para cumprir deveres e responsabilidades familiares, domésticas 

e/ou laborais, ou na antecipação dessa(e) diminuição/aumento  
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 Centração na(o) diminuição/aumento progressiva(o) das capacidades físicas e 

intelectuais para cumprir deveres e responsabilidades não especificadas, ou na 

antecipação dessa(e) diminuição/aumento 

 

Nível 5 

 

Definição: A evolução percebida da doença e da sua disfuncionalidade centra-se na(o) 

diminuição/aumento progressiva(o) da autonomia existencial, ou na antecipação 

dessa(e) diminuição/aumento (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

Critérios: 

 Centração na(o) diminuição/aumento progressiva(o) da autonomia existencial, 

ou na antecipação dessa(e) diminuição/aumento  

 Centração nas transformações psíquicas, somáticas ou funcionais progressivas 

que afectam o sentido de integridade individual e a qualidade de vida (geral, 

existencial) 

 

 

4.4. Permanências invariáveis e desfasamentos entre níveis de 

significação 

 

 Para além dos níveis de significação e dos critérios apresentados foram 

considerados neste estudo desenvolvimentista: 

 permanências invariáveis num mesmo nível de significação de hierarquias 

diferentes e em cada uma das hierarquias; 

 desfasamentos entre níveis de significação de hierarquias diferentes 

(horizontais) e em cada uma das hierarquias (verticais), sendo estes últimos o 

uso concomitante de níveis diferentes, o uso alternado de níveis diferentes, a 

regressão provisória para um nível inferior ao predominante e o avanço 

brusco para um nível superior ao que é utilizado mais frequentemente.  
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A classificação das significações de acordo com os níveis de significação e os 

critérios específicos bem como a análise dos desfasamentos e permanências no mesmo 

nível foram efectuados por três júris (incluindo a investigadora). 

 

 

4.5. Resultados 

 

Conforme explicitado anteriormente, a análise desenvolvimentista efectuada 

possibilitou a:  

1. apresentação de exemplos de verbalizações dos doentes ilustrativas dos 

diferentes níveis de significação e critérios utilizados em cada uma das três 

hierarquias desenvolvimentistas integradas no estudo: condições para a 

adesão ao tratamento (dimensão da adesão ao tratamento), processos alvo de 

somatização (dimensão do controlo de sintomas) e evolução percebida da 

doença (dimensão da vivência da doença); 

2. análise dos níveis de significação prevalecentes e menos frequentes em cada 

uma das três hierarquias; 

3. análise da frequência dos critérios utilizados pelos sujeitos; 

4. análise das permanências invariáveis num mesmo nível de significação e dos 

desfasamentos verticais e horizontais.  

 

 

4.5.1. Exemplos de verbalizações ilustrativas de cada um dos critérios e 

níveis de significação para cada uma das hierarquias 

 

Nos Quadros 7 a 21 encontram-se representados exemplos de significações dos 

sujeitos, recolhidos através da entrevista semi-estruturada realizada na primeira sessão, 

e que são ilustrativos dos critérios definidos para cada um dos níveis de significação de 

cada uma das hierarquias.  
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Quadro 7 – Exemplos de significações para cada critério do nível 1 da hierarquia 

centrada nas condições para a adesão ao tratamento  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Custos gerais e 

específicos (e.g., 

físicos, familiares, 

financeiros) do 

tratamento sem 

integração 

 

 

O mal dos medicamentos é que para fazerem bem a uma coisa, 

têm de fazer mal a outra.  

 

O meu medo é que embora tome todos os dias uma cápsula do 

omeprazol, de manhã, para proteger o estômago, muitas vezes 

já tenho dores no estômago. Quando é ao fim do dia, há alturas 

em que fico com dores no estômago. E eu penso assim: “A 

longo prazo o meu estômago não vai aguentar com tanta 

medicação. E depois como é que vai ser?  

 

 

Aceitação 

incondicional 

baseada em 

custos/benefícios 

sem integração / 

Simples obediência 

à prescrição 

 

 

O médico é que sabe. Eu não sei nada. Eu não percebo nada. 

Se o médico me disser: “Tem vantagens. Fica melhor. Corre 

tudo bem”. O correr tudo bem nós nunca sabemos. Mas se ele 

me disser: “É melhor para si”, eu aceito ser operada. Já fui 

operada uma data de vezes, embora com receio mas fui. 

 

Eu só tomo comprimidos em último caso. Só quando as dores 

incomodam muito é que recorro a eles. Porque não quero estar 

a tomar medicamentos por tudo e por nada. Mesmo quando 

tenho dores de cabeça, chego a casa e deito-me um bocadinho e 

aquilo acaba por passar. Mas, por exemplo, se o médico me 

disser “Faça este tratamento”, eu sigo com ele até ao fim. Nem 

que me sinta melhor, não vou interromper. Se ele me mandou 

fazer, eu cumpro à risca. 

 

 

Reprodução simples 

da racionalização do 

médico 

 

A médica tinha-me dito “ Vamos experimentar fazer uns 

tratamentos de fisioterapia para ver se melhora”. 

 

E agora, em Novembro, quando andei outra vez com a mesma 

situação drástica na coluna, a Drª viu-me e disse: “Tem de 

levar outra vez as injecções como levou da outra vez”. 
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Quadro 8 – Exemplos de significações para cada critério do nível 2 da hierarquia 

centrada nas condições para a adesão ao tratamento  

 
 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Utilidade efectiva do 

tratamento 

questionada, 

racionalizada e/ou 

relativizada em 

termos pragmáticos 

ou oportunistas 

 

 

Agora os medicamentos não fazem efeito nenhum. 

 

Tomo os medicamentos porque me sinto melhor.  

 

Com os algimates aquilo abrandava, mas a dor nunca se ia 

embora de todo.  

 

Capacidades 

instrumentais 

próprias para 

responder às 

exigências do 

tratamento 

 

 

Por enquanto vou fazendo aquilo que posso (e.g., hidroterapia). 

Daqui a uns tempos logo se vê. 

 

E depois, na última vez que lá estive, disse-me que me 

aconselhava a fazer natação. E eu disse-lhe: “Sr. Doutor, eu 

não sei nadar. Por acaso até gostava de saber. Pode ser que 

com o tempo eu aprenda.” E ele disse-me para continuar então 

a fazer a hidroterapia porque isso ajuda, porque o corpo tem 

menos de metade do peso dentro de água e consigo fazer 

alguns movimentos. 

 

 

Proposta/decisão 

efectiva e própria de 

iniciação, 

modificação ou de 

não adesão ao 

tratamento, 

legitimada pelos 

custos ou utilidade do 

tratamento ou pelas 

capacidades próprias 

para responder às 

suas exigências 

 

 

Fiz quinze tratamentos e não quis fazer mais porque tenho de 

pagar a gasolina. E então já não quis fazer mais. Depois 

noutra altura torno a fazer outra vez. 

 

Eu faço a minha própria fisioterapia embora ultimamente ande 

um bocado preguiçosa. Eu recuso-me a fazer fisioterapia no 

hospital. Tenho um livrinho de exercícios que faço sobretudo 

quando ando mais aflita. Recuso-me a aceitar tratamentos de 

fisioterapia que até podem ser muito bons mas eu sei que pioro 

com eles. Embora possa vir a ter depois melhoras, mas eu 

pioro sempre. Por isso é que me recuso a aceitar a piorar. 

 

Estou na cama e não tenho sono. Então penso: “Vou tomar um 

comprimido.” 
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Quadro 9 – Exemplos de significações para cada critério do nível 3 da hierarquia 

centrada nas condições para a adesão ao tratamento  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Incerteza acerca da 

eficácia do 

tratamento devido a 

considerações 

pragmáticas, 

funcionais ou físicas 

 

 

Leva-me a crer que a fisioterapia faça bem. Não sei. 

 

Não sei até que ponto alguns dos exercícios da hidroginástica 

me prejudicarão. Há certos exercícios que não sei se serão 

benéficos para a lombo-sagrada. 

 

Agora ando a tomar para ver se isto desaparece, mas acho 

difícil. 

 

 

Proximidade ou 

falta de proximidade 

(funcional ou 

afectiva) dos 

recursos de ajuda 

 

 

O meu marido nunca me deixou e ia ver-me todas as semanas.  

 

Agora a minha médica receitou-me um creme que é muito bom. 

O meu marido é que me põe o creme.  

 

Só tenho medo é de apanhar o vírus e também tenho medo do 

pós-operatório porque depois da operação a minha prima não 

pôde fazer nada durante o tempo que o médico lhe disse. Ela diz 

que já não lhe doía mas que o médico lhe mandou não fazer 

nada. E eu sei que não sou capaz porque não tenho ajuda. A 

minha filha anda a trabalhar. O meu marido também.  

 

 

Confiança ou falta 

de confiança nas 

capacidades 

próprias físicas, 

funcionais, 

psicológicas e/ou 

emocionais 

 

 

Eu tinha força de vontade para me tratar, para me curar.  

 

… Mas quando piorei a nível psicológico fiquei com a fobia da 

água da piscina e deixei de fazer natação.  

 

Eu fico apavorada quando entro neste hospital porque eu já 

passei por vários hospitais em Coimbra quando estive internada 

aos dezasseis anos. 
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Quadro 10 – Exemplos de significações para cada critério do nível 4 da hierarquia 

centrada nas condições para a adesão ao tratamento  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Análise da racionalidade clínica 

e científica do tratamento 

baseada na informação que o 

paciente lê 

 

 

No folheto do medicamento diz que aquilo fez uma 

descida no rato e no coelho. Se faz bem aos animais 

também faz às pessoas. 

 

 

Análise da racionalidade clínica 

e científica do tratamento 

baseada nas explicações dos 

médicos/especialistas 

 

 

O médico explicou-me que quando for operada vai 

tentar pôr-me uma plaquinha flexível mas que se 

calhar tem de ser fixa. 

 

 

Análise racional, clínica, 

científica e/ou hipotética das 

consequências do tratamento 

 

 

Se o médico não me aconselhar não sou operado. 

Mas se ele me garantir 80% a 90% de sucesso, vou 

ser operado. 

 

 

Análise da racionalidade clínica 

e científica do tratamento 

baseada nos exames médicos 

ou outros métodos de avaliação 

médica 

 

 

Daqui a três meses vou fazer um exame à carga viral 

para ver se está a fazer efeito ou não. Se der, é para 

continuar até ao final do ano. Senão paro porque não 

vale a pena continuar. 

 

 

Análise da racionalidade clínica 

e científica do tratamento 

baseada nas opiniões dos 

médicos/especialistas e/ou na 

sua credibilidade científica 

 

 

Aparentemente é uma pessoa que sabe muito. Foi o 

primeiro médico a ser formado cá em Reumatologia. 

Agora quanto ao resto, não sei. Se ele me está a 

tratar como deve ser… Pelo menos tenho de fazer o 

que ele me manda. Ele tem a obrigação de saber o 

que está a fazer, pois ensina aos outros e escreve 

para as revistas e livros. 
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Quadro 11 – Exemplos de significações para cada critério do nível 5 da hierarquia 

centrada nas condições para a adesão ao tratamento  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Integração, ou tentativa de 

integração, das 

significações do médico 

com as significações 

próprias, justificadas pela 

autonomia decisória, e/ou 

por considerações 

sintomáticas/experienciais/e

xistenciais 

 

 

Já estive para ser operada à minha hérnia mas 

entretanto o médico dizia que era melhor eu tentar ver se 

aguentava porque mexer é sempre mexer. E a minha 

opinião também era não mexer. 

 

Fiz uma ruptura muscular há oito anos. Eu notei quando 

ia a pegar nuns pratos em casa do Dr. C. e quando 

cheguei ao meio tive de voltar para trás. Depois fui fazer 

um exame. O Dr. C. até me disse: “Eu até lhe cosia isso 

mas acho que é de evitar porque depois pode não correr 

bem.” Aquilo até nem foi muito agradável de ouvir. Ele 

achava que não me podia coser o ombro porque podia 

não ficar boa. O Dr. B. também me disse que não podia 

ser operada e eu no fundo até concordo porque se é para 

ficar pior vale mais ir andando porque para as minhas 

dores num dia tomo um comprimido, outro dia já não 

tomo para não estar sempre a tomar medicamentos, um 

dia choro, outro dia riu. 

 

 

Integração, ou tentativa de 

integração de sintomas 

físicos, 

psicológicos/existenciais 

em contexto de autonomia 

funcional 

 

 

Já estive para ser operada à cervical mas não quis 

porque era muito nova e havia a hipótese de poder ficar 

numa cama. Então desisti da ideia e andei a fazer 

tratamentos no hospital. Como tinha tromboflobite não 

podia fazer muitas massagens. Tinha muitas dores. Disso 

melhorei. Mas agora sinto, às vezes, esta dor mas sei que 

é a coluna. 

 

Já não me sinto aquela pessoa que eu era. Ganhei uma 

depressão muito grande. E se não houver um tratamento 

que possa melhorar, acabo por ir abaixo. Mas há outros 

momentos em que me agarro às coisas com muita força e 

faço. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Estudo desenvolvimentista 

 

 

81 

 

Quadro 12 – Exemplos de significações para cada critério do nível 1 da hierarquia 

centrada nos processos alvo de somatização  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Experiência de sofrimento 

peremptória e avassaladora 

centrada nos sintomas 

sensoriais e físicos 

genéricos (e.g., dores, 

cansaço, alterações da 

sensibilidade) 

 

 

Tenho muitas dores. 

 

É um mal-estar, umas dores que se tornam difíceis de 

suportar. Então ao fim do dia estou já tão exausta que 

tenho de me ir deitar… 

 

De manhã, quando acordo, estou dormente. 

 

 

Centração na 

disfuncionalidade motora 

não específica/genérica 

(e.g., não conseguir fazer 

as coisas, estar de pé, subir, 

descer) 

 

 

Não consigo fazer certas coisas que queria fazer. 

 

Mexe muito comigo o querer andar ou mexer-me e não 

poder. 

 

A limitação é que tem sido mais difícil para mim. 

 

 

Impedimento da resposta 

às necessidades básicas 

(e.g., não ser capaz de 

comer, dormir, descansar) 

 

 

Não durmo. Não consigo. Vejo as horas todas. 

 

Esta semana tenho-me visto perdida outra vez da 

garganta. Uma pessoa quer comer e não consegue. 

 

Hoje eram quatro da manhã e ainda não tinha 

conseguido dormir. Mesmo que queira descansar a 

cabeça não consigo. 

 

 

Receio de rejeição dos 

cuidadores 

 

 

O meu filho já me tem dito: “Ó mãe orienta-te porque eu 

não tenho a obrigação de te sustentar. Tenho de ir à 

minha vida”. Mas no dia seguinte já me vem pedir 

desculpa e dizer que não me vai faltar com nada. Mas o 

que é certo é que há sintomas que tenho e necessidades 

que com a idade já tenho. E eles deviam de compreender 

isso. 
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Quadro 13 – Exemplos de significações para cada critério do nível 2 da hierarquia 

centrada nos processos alvo de somatização  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Diminuição do rendimento 

funcional relacionado com uma 

ou várias disfuncionalidades 

motoras relativamente 

específicas e/ou com a 

diminuição da capacidade para 

desempenhar uma ou várias 

tarefas/actividades específicas 

 

 

Os dedos prendem-me.  

 

A minha coluna às vezes não circula e fica tensa…  

 

Não sou capaz de fechar as mãos. Tenho de ir com a 

outra ajudar. 

 

Se dobrar os dedos já não voltam para trás. E 

também não me posso dobrar por causa dos joelhos. 

 

Houve alguns dias em que tive de deixar de levar o 

carro para o trabalho porque não conseguia. 

 

 

Diminuição da resposta às 

necessidades/actividades 

hedónicas 

 

 

Essas pequenas coisas que ajudam a passar o tempo 

e que gostava de fazer tenho dificuldade. 

 

Eu gosto muito de fazer renda mas não consigo 

fazer… Se estiver a ler duas ou três páginas de um 

livro, já fico à rasca. 

 

Adoro fazer arraiolos mas não posso estar a fazer 

durante muito tempo. Tenho de fazer um bocadinho 

e depois ir dar uma volta e depois vou fazer outro 

bocadinho. Porque aí incomoda-me a vista e as 

costas. 

 

Eu gosto muito de nadar mas tenho medo porque 

não me posso esforçar muito, não posso fazer 

abertura de pernas. 
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Quadro 14 – Exemplos de significações para cada critério do nível 3 da hierarquia 

centrada nos processos alvo de somatização  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Processos somáticos e 

psicológicos afectam a 

relação com os outros 

 

 

Nessas alturas, não tenho paciência nem para falar nem 

para ouvir ninguém. 

 

Centração na motivação 

 

 

Fico sem vontade para nada. Perco a vontade de fazer 

as coisas. 

 

 

Centração nos processos 

psicológicos indiferenciados 

 

Eu acho que a parte emocional é muito importante. Isso 

é o que eu sinto que mais me ataca em força. Parece um 

choque eléctrico. 

 

 

Relação dos processos 

somáticos com processos 

psicológicos indiferenciados 

 

 

As dores apanham-me o sistema nervoso e isso provoca-

me certos problemas de saúde. 

 

Centração na dependência 

funcional 

 

Quando estou com aquelas crises, é o meu marido que 

me tem de dar banho. 

 

 

Incompreensão por parte 

dos outros do sofrimento 

próprio 

 

 

As pessoas não compreendem. Pensam que estou a 

fingir. 

 

Receio de já não agradar aos 

outros 

 

Eu até tenho vergonha de ir para a rua porque tenho a 

cara toda inchada. Mas isto acontece várias vezes. 

Quando estou com a cara inchada não vou para a rua. 

 

 

Centração na ajuda afectiva 

e/ou instrumental de outros 

 

Sinto que não ando bem e que não tenho ninguém que 

me diga: “Tem calma”. 
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Quadro 15 – Exemplos de significações para cada critério do nível 4 da hierarquia 

centrada nos processos alvo de somatização  

  

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Afectação do sentido de 

dever relacionado com as 

responsabilidades 

familiares, domésticas e/ou 

laborais 

 

 

A casa não me diz nada. Não me sinto capaz de fazer 

nada, esteja como a casa estiver. Ainda hoje de manhã, 

quando andei a limpar a casa, disse para mim: “Ai meu 

Deus. Eu devia de fazer mais coisas.” Mas só se me der 

aquela coisa de repente é que pego nas coisas. Se não me 

der, não faço nada. Não sou capaz. 

 

No dia-a-dia interfere com o meu trabalho. Eu trabalho 

na Santa Casa da Misericórdia com idosos e lá tem de se 

fazer muita força. Temos de pegar em pessoas acamadas 

e metê-las em cadeiras de rodas. É um trabalho muito 

esforçado. 

 

 

Afectação do sentido de 

dever relacionado com 

responsabilidades não 

especificadas 

 

 

Tenho de ter paciência quando vejo o serviço ficar por 

fazer. 

 

Depois uma pessoa vê as coisas por fazer e tem vontade 

de fazer e não é capaz. 

 

 

Racionalização dos 

processos somáticos e 

psíquicos que afectam o 

sentido de dever e suas 

consequências na 

motivação 

 

 

Ultimamente fui-me muito abaixo porque os problemas 

são muitos. E depois com as dores, tenho falta de 

vontade. Eu era uma pessoa muito activa, e agora não 

me consigo vestir, não me consigo calçar, não consigo 

abrir a torneira… Ainda no outro dia a minha filha é que 

teve de fazer tudo em casa. Eu tentei fazer a cama e não 

consegui. 

 

Eu fui sempre assim e espero continuar a ser: Tento não 

dar muito valor. Tento pensar que não tenho nada. 

Porque há dias que se fosse fazer a vontade ao corpo 

nem me mexia, e não podia ser. 

 

 

Centração nos processos 

psicológicos disfuncionais 

que afectam o sentido de 

ordem individual 

 

Nessas alturas, apanha-me a cabeça, o raciocínio, tudo.  

 

Quando ando aflita, isto apanha-me também o 

raciocínio. Às vezes tenho de escrever as coisas. Quando 

ando mais cansada é pior. Apanha-me a parte da cabeça. 

Eu costumo dizer que me apanha os neurónios. 
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Quadro 16 – Exemplos de significações para cada critério do nível 5 da hierarquia 

centrada nos processos alvo de somatização  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Perda de autonomia 

 

 

Às vezes sinto-me inutilizada, dependente do meu 

marido e da minha filha e eu não queria ser dependente. 

 

 

Impossibilidade de descrever 

as experiências 

 

 

Para mim é muito. Mas ao tentar explicar aos outros, 

não é nada. E como não demonstro, dá a impressão que 

está tudo bem. Por exemplo, hoje apanhou-me e se 

marco uma consulta, quando lá chego já não tenho 

nada. 

 

 

Centração nas 

transformações psíquicas, 

somáticas ou funcionais que 

afectam o sentido de 

integridade individual e a 

qualidade de vida (geral, 

existencial) 

 

 

Eu gostava de ter mais um bocadinho de qualidade de 

vida. Mas penso: “Não sei como. Não sei o que hei-de 

fazer.” 

 

 

Controlo dos aspectos 

psicológicos relativamente 

diferenciados que afectam a 

integridade psicológica 

 

 

Às vezes tenho dias de angustia e de tristeza comigo 

mesma. Fico triste por já não ser aquilo que era. Mas 

depois penso assim: “Não sou aquilo que era mas ainda 

sou alguma coisa.” E tento lutar. 

 

Metacognição dos sintomas 

 

 

Há dias que estou melhor, mas são poucos. Há pessoas 

que me dizem: “Tenta esquecer.” Mas eu acho que 

quando está, nós não podemos esquecer. Porque eu 

também noto que quando não tenho tanta dor, não 

penso tanto. 
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Quadro 17 – Exemplos de significações para cada critério do nível 1 da hierarquia 

centrada na evolução percebida da doença  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Centração na manutenção, 

diminuição ou aumento 

progressivo da experiência 

de sofrimento peremptória 

e avassaladora centrada 

nos sintomas sensoriais e 

físicos genéricos (e.g., 

dores, cansaço, alterações 

da sensibilidade) 

 

 

Eu andava muito mais cansada e agora noto que ando 

melhor. 

 

Eu era raro ter uma dor de cabeça. Agora é nos braços, 

nas costas, mas principalmente nas pernas. A mão está 

sempre dormente de noite. Adormece-me esta mão. É uma 

dormência que me dói. 

 

Tenho sempre dores na coluna. 

 

Em relação à coluna, sei que estas dores já não se vão 

embora e sei que estão cada vez piores. 

 

 

Centração na 

manutenção, diminuição 

ou aumento progressivo 

da disfuncionalidade 

motora não 

específica/genérica (e.g., 

não conseguir fazer as 

coisas, mexer, andar, estar 

de pé)  

 

 

Já não consigo fazer as coisas como eu fazia antes de ter 

estes problemas. Noto muita diferença. 

 

Comecei a deixar de me mexer com menos capacidade. 

 

Antes eu andava. Até vinha a pé para o emprego. Até ia a 

casa à hora de almoço. Depois comecei aos poucos a 

deixar de conseguir andar. 

 

Tenho vindo a piorar do querer e não conseguir. 

 

 

Centração na 

manutenção, diminuição 

ou aumento progressivo 

da resposta às 

necessidades básicas 

(e.g., não ser capaz de 

dormir, descansar). 

 

 

Acordo muitíssimas mais vezes. Agora durmo pior. 

 

Eu dormia muito bem. E agora durmo pior. Será por 

causa disto? Não sei muito bem se será ou não. 
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Quadro 18 – Exemplos de significações para cada critério do nível 2 da hierarquia 

centrada na evolução percebida da doença  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Centração no rendimento 

cada vez mais/menos 

disfuncional relacionado 

com uma ou várias 

disfuncionalidades motoras 

relativamente específicas 

e/ou com a(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) da 

capacidade para 

desempenhar uma ou 

várias tarefas/actividades 

específicas 

 

 

Nas pernas a massa muscular foi-se. A massa muscular é 

uma coisa que perdemos facilmente. Se deixamos de 

trabalhar determinado membro, o músculo vai-se 

perdendo, o volume diminui e para recuperar é muito 

difícil. 

 

Na minha casa andava sempre a fazer mudanças, a 

mudar isto e aquilo. Agora não. 

 

Eu estava dias inteiros a coser e a cortar. E pegava nas 

colchas com uma facilidade e cosia aquilo tudo. Agora já 

não. 

 

Antigamente não conseguia mexer as mãos. Agora já 

consigo mexer, já consigo fazer alguma coisa com as 

mãos. Naquela altura não podia pegar num garfo nem 

numa colher, nada, nada. 

 

 

Centração no rendimento 

cada vez mais/menos 

disfuncional relacionado 

com a(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) da resposta 

às necessidades/actividades 

hedónicas 

 

 

Eu gostava muito de jogar futebol, ténis mas tive de 

deixar tudo isso porque são movimentos que afectam 

muito a parte da coluna. 

 

Gostava de andar de bicicleta e agora não posso. 

Gostava de fazer ginástica e também não posso. Gostava 

muito de dançar porque tudo o que envolve rodar a 

cabeça não posso fazer porque caio. 

 

Às vezes fico mal por coisitas sem jeito nenhum. Ainda no 

outro dia fiz umas coisitas com a técnica do guardanapo, 

que eu gosto muito, e não conseguia porque as mãos 

adormeciam-me. Antigamente fazia muitas coisas destas e 

não me custava nada. Até pintura fazia. Agora se pego no 

pincel, ao fim de um bocado tenho de o largar porque ou 

o pincel cai ou borro tudo. 
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Quadro 19 – Exemplos de significações para cada critério do nível 3 da hierarquia 

centrada na evolução percebida da doença  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Centração na(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) da 

interferência dos processos 

somáticos e psicológicos 

na relação com os outros  

 

 

Agora ando a chegar a uma fase em que à mínima coisa 

altero-me logo e depois a minha filha é que paga. Sei que 

não é justo para ela. Eu não tinha por hábito chatear-me 

nem aborrecer-me e ontem chateei-me com ela e ela ficou 

surpreendida. Perguntou-me: “Ó mãe o que é isso?”. E eu 

respondi-lhe: “Ó filha tens de ter paciência. Há dias em 

que ando melhor e há outros dias em que ando pior.” 

 

Já não posso dormir acompanhada porque já não sou 

capaz. Assim, se dormir sozinha não estou a incomodar. 

 

Sinto-me mais isolada. 

 

Centração na(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) da 

interferência dos sintomas 

somáticos nos processos 

motivacionais e 

psicológicos 

indiferenciados  

 

 

Eu era uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, 

sempre a rir, sempre com vontade de brincadeira. A pouco 

e pouco tenho perdido tudo isso e tenho-me sentido 

cansada, sem forças, sem paciência, às vezes com vontade 

de virar as costas a tudo e não ligar a nada. 

 

O meu marido até me diz: “Tu eras sempre tão sorridente, 

tão alegre e agora estás tão desmoralizada.” 

 

Antigamente gostava tanto de fazer as coisas em casa: 

mudava as coisas, limpava, etc. Agora já não me interesso 

por nada disso. 

 

 

Centração na(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) da 

dependência funcional 

 

 

Cheguei a uma altura em que o meu marido é que me 

tinha de voltar porque eu não era capaz. Nem era capaz 

de abotoar o soutien, nem de apertar a saia, nem calçar 

nem nada. Isto já foi no Inverno. Já há três anos que isto 

anda comigo mas foi a partir do Inverno que comecei a 

piorar. 

 

Durante anos, eu andei bastante e fazia sempre o caminho 

aqui para o trabalho a pé. Só me começaram a vir trazer 

quando eu não conseguia já mesmo andar. Mesmo com 

dificuldades e com dores, eu vinha a pé. Só que depois 

chegou a uma certa altura que fiquei dependente. Para vir 

trabalhar, têm de me trazer de manhã e vir buscar ao fim 

do dia. 
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Quadro 20 – Exemplos de significações para cada critério do nível 4 da hierarquia 

centrada na evolução percebida da doença  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Centração na(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) das 

capacidades físicas e 

intelectuais para cumprir 

deveres e 

responsabilidades 

familiares, domésticas 

e/ou laborais, ou na 

antecipação dessa(e) 

diminuição/aumento 

 

 

Agora tenho as minhas duas filhas grávidas. Uma delas já 

tem um menino de três anos e agora está grávida de onze 

meses. E ela estava-me a dizer: “Ó mãe agora já não me 

vais poder ajudar como ajudaste o Rodrigo”. E eu disse-

lhe: “Pois não filha.” Passaram-se só três anos mas eu 

diminuí muito em três anos. Já não me sinto capaz de 

cuidar de um bebé pequenino. 

 

No trabalho onde estava tínhamos de fazer 

constantemente muito esforço e movimentos rotativos. E 

cheguei a um ponto em que já não aguentava. E eu não 

era como as outras pessoas. Havia lá pessoas que se 

levantavam, iam dar uma volta e não se preocupavam. 

Mas eu não sou assim. Se tinha um trabalho para fazer, 

até ao final tinha de o fazer. 

 

É que depois vejo as coisas para fazer. Vejo que fazia 

tanta coisa que agora não faço. Preciso de lavar as 

paredes da minha casa mas não consigo. Depois fico tão 

mal. Quando penso nisso nem sei. 

 

 

Centração na(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) das 

capacidades físicas e 

intelectuais para cumprir 

deveres e 

responsabilidades não 

especificadas, ou na 

antecipação dessa(e) 

diminuição/aumento 

 

 

Sinto-me vulnerável naqueles dias em que sei que tenho 

coisas para fazer e não faço porque sei que não consigo. 

Nesses dias tenho de ir para a cama. Antigamente 

preocupava-me e dizia: “Tenho isto e aquilo para fazer.” 

Agora já não consigo. Tenho para fazer mas como não 

consigo fazer, não faço. 

 

 



Capítulo 4: Estudo desenvolvimentista 

 

 

90 

 

Quadro 21 – Exemplos de significações para cada critério do nível 5 da hierarquia 

centrada na evolução percebida da doença  

 

 

Critério 

 

 

Exemplos de significações 

 

Centração na(o) 

diminuição/aumento 

progressiva(o) da 

autonomia existencial, ou 

na antecipação dessa(e) 

diminuição/aumento 

 

 

Perdi bastante autonomia. O problema é que receio que 

venha a perder mais. 

 

Sei que vou viver com a falta de autonomia que vai sendo 

cada vez menos. 

 

 

 

Centração nas 

transformações psíquicas, 

somáticas ou funcionais 

progressivas que afectam o 

sentido de integridade 

individual e a qualidade de 

vida (geral, existencial) 

 

Por vezes tenho dias em que me sinto muito triste por 

pensar naquilo que era e naquilo que sou. 

 

Eu toda a vida fui muito activa. Não parava. Sempre tive 

muita vida. Fui criada no campo. E lá ninguém está 

preso. E quando saíamos da escola, era para trabalhar no 

campo. Eu, habituada a toda a vida ser muito mexida, 

agora vejo-me assim, é muito complicado. 

 

 

 

 

 

4.5.2. Níveis de significação prevalecentes e menos frequentes em cada 

uma das hierarquias 

 

No Quadro 22 encontram-se representadas as percentagens de sujeitos que 

utilizaram predominantemente cada um dos cinco níveis de significação referentes às 

três hierarquias.  
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Quadro 22 – Percentagens de sujeitos que utilizaram predominantemente cada um dos 

níveis relativos às hierarquias condições para a adesão ao tratamento, processos alvo 

de somatização e evolução percebida da doença 

 

Nível de 

significação 

Condições para a 

adesão ao tratamento 

Processos alvo de 

somatização 

Evolução percebida  

da doença 

 

Nível 1 

 

8,5 

 

92,3 

 

53,4 

Nível 2 86,8 6,0 20,0 

Nível 3 1,9 1,7 5,3 

Nível 4 2,8 0,0 19,3 

Nível 5 

 

0,0 0,0 2,0 

 

 Relativamente à hierarquia centrada nas condições para a adesão ao 

tratamento, o nível mais prevalecente foi o nível 2 e o menos frequente o 

nível 5, o que significa que a maioria dos sujeitos utilizou mais 

frequentemente significações de nível 2 e nenhum sujeito utilizou 

predominantemente significações de nível 5, embora este nível também 

tenha sido usado por alguns sujeitos. Deste modo, a maioria dos sujeitos 

baseou a sua decisão de aderir ou rejeitar o tratamento proposto pelo médico 

em significações mais simples, concretas e particulares centradas nas 

capacidades instrumentais próprias para responder às suas exigências, 

sendo estas legitimadas pela sua utilidade objectiva. De modo inverso, 

nenhum sujeito recorreu predominantemente às significações mais 

complexas, abstractas e universais centradas na articulação entre as 

obrigações instrumentais, os sintomas experienciados e os imperativos 

existenciais, num contexto de integração das significações médicas (ou do 

cuidador) com as significações próprias de autonomia decisória, quando 

questionados acerca das condições para aderir ao tratamento médico. 

Ainda no que respeita à hierarquia centrada nas condições para a adesão ao 

tratamento, através da análise das significações de não-adesão ao tratamento 

médico verificou-se que 86% destas significações corresponderam a 

significações mais simples, concretas e particulares de nível 1 e 2, enquanto 

apenas 14% consistiram em significações de níveis superiores. 



Capítulo 4: Estudo desenvolvimentista 

 

 

92 

 

 No que se refere à hierarquia centrada nos processos alvo de somatização, o 

nível mais prevalecente foi o nível 1 e os menos frequentes foram os níveis 4 

e 5, o que significa que a maioria dos sujeitos utilizou mais frequentemente 

significações de nível 1 e nenhum sujeito utilizou predominantemente os 

níveis 4 e 5, embora estes níveis tenham sido usados por alguns sujeitos. 

Assim, quando questionados acerca dos aspectos que causam mais 

sofrimento e afectam mais a vida do próprio, a maioria dos sujeitos recorreu 

predominantemente às significações mais simples, concretas e particulares 

centradas na experiência sensorial e motora do sofrimento, que se impõe de 

forma peremptória e avassaladora e nenhum sujeito recorreu 

predominantemente às significações de maior abstracção, complexidade e 

universalidade centradas nos processos somáticos e psicológicos 

disfuncionais, que afectam o sentido de ordem e dever individual ou nas 

transformações psíquicas e somáticas perturbadoras, que afectam o sentido 

de integridade individual.  

 Relativamente à hierarquia centrada na evolução percebida da doença, o 

nível mais prevalecente foi o nível 1 e o menos frequente o nível 5, o que 

significa que a maioria dos sujeitos utilizou com maior frequência 

significações de nível 1 e apenas um reduzido número de sujeitos utilizou 

predominantemente significações de nível 5. Deste modo, quando 

questionados acerca da sua percepção relativamente à evolução da doença, a 

maioria dos sujeitos recorreu predominantemente às significações mais 

simples, concretas e particulares centradas na vivência no dia-a-dia dos 

sintomas somato-emocionais e apenas um reduzido número recorreu 

predominantemente às significações mais abstractas, complexas e universais 

centradas na diminuição ou aumento progressiva(o) da autonomia 

existencial, ou na antecipação dessa(e)diminuição/aumento. 

 

Sendo assim, as significações mais simples, concretas e particulares de nível 1 e 

2 predominaram nas três hierarquias e as significações mais complexas, abstractas e 

universais de nível 5 foram as menos prevalecentes, o que permite confirmar a 

veracidade da hipótese 1. Contudo, a hierarquia centrada na evolução percebida da 
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doença foi aquela onde se verificou uma maior prevalência das significações de níveis 

superiores, nomeadamente, 4 e 5. 

 

 

4.5.3. Frequência dos critérios utilizados pelos sujeitos em cada uma 

das hierarquias 

 

 No que diz respeito aos critérios específicos utilizados pelos sujeitos em cada 

uma das hierarquias, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 Relativamente à hierarquia centrada nas condições para a adesão ao 

tratamento, os sujeitos utilizaram mais frequentemente o critério da 

proposta/decisão efectiva e própria de iniciação, modificação ou de não 

adesão ao tratamento, legitimada pelos custos ou utilidade do tratamento ou 

pelas capacidades próprias para responder às suas exigências (nível 2), o 

que significa que basearam com uma maior frequência a sua decisão de 

aderir ou rejeitar o tratamento médico na sua própria proposta ou decisão 

efectiva de iniciar, modificar ou não aderir ao tratamento, a qual teve em 

conta os custos ou utilidade do tratamento ou as capacidades próprias para 

responder às suas exigências. 

Na mesma hierarquia, os critérios menos utilizados foram o da integração, 

ou tentativa de integração de sintomas físicos, psicológicos/existenciais em 

contexto de autonomia funcional (nível 5) e o da reprodução simples da 

racionalização do médico (nível 1), o que significa que os sujeitos 

recorreram muito raramente à reprodução directa do que lhes foi dito pelo 

médico e à integração de sintomas físicos, psicológicos/existenciais tendo 

em conta a autonomia funcional, aquando da sua decisão de adesão ou 

rejeição do tratamento médico. 

 No que se refere à hierarquia centrada nos processos alvo de somatização, o 

critério mais frequentemente utilizado foi o da experiência de sofrimento 

peremptória e avassaladora centrada nos sintomas sensoriais e físicos 

genéricos (e.g., dores, cansaço, alterações da sensibilidade) (nível 1), o que 

significa que quando questionados acerca dos aspectos que causam mais 
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sofrimento e afectam mais a vida do próprio, a maioria dos sujeitos 

centraram-se nos sintomas sensoriais e físicos genéricos percepcionados. 

Na mesma hierarquia, os critérios utilizados com menor frequência foram a 

metacognição dos sintomas (nível 5) e o receio de rejeição dos cuidadores 

(nível 1), o que significa que estes foram os aspectos menos frequentemente 

descritos pelos sujeitos como causadores de sofrimento e como responsáveis 

por afectar a vida do próprio. 

 Relativamente à hierarquia centrada na evolução percebida da doença, o 

critério mais frequentemente utilizado foi o da centração na manutenção, 

diminuição ou aumento progressivo da experiência de sofrimento 

peremptória e avassaladora centrada nos sintomas sensoriais e físicos 

genéricos (e.g., dores, cansaço, alterações da sensibilidade (nível 1), o que 

significa que quando levados a reflectir sobre a evolução percebida da sua 

doença, a maioria dos sujeitos focou-se na manutenção, diminuição ou 

aumento progressivo dos seus sintomas sensoriais e físicos genéricos. 

Ainda no que diz respeito à mesma hierarquia, o critério utilizado com 

menor frequência pelos sujeitos foi o da centração na(o) 

diminuição/aumento progressiva(o) das capacidades físicas e intelectuais 

para cumprir deveres e responsabilidades não especificadas, ou na 

antecipação dessa(e) diminuição/aumento (nível 4), o que significa que foi 

este o aspecto menos frequentemente referido pelos sujeitos quando 

questionados acerca da evolução percebida da sua doença. 

  

Deste modo, os resultados apresentados nesta secção permitem confirmar a 

veracidade da hipótese 2: em cada uma das hierarquias os sujeitos utilizam, com maior 

frequência, critérios relativos aos níveis de significação mais inferiores (e.g., 1, 2) e, 

com menor frequência, critérios relativos aos níveis de significação mais superiores 

(e.g., 4, 5). Contudo, nas hierarquias centradas nas condições para a adesão ao 

tratamento e nos processos alvo de somatização, para além dos sujeitos utilizarem 

menos frequentemente critérios relativos ao nível de significação mais superior (nível 

5), recorreram também com menor frequência a um dos critérios relativos ao nível 1.  

 



Capítulo 4: Estudo desenvolvimentista 

 

 

95 

 

4.5.4. Desfasamentos e permanências invariáveis num mesmo nível de 

significação  

 

No Quadro 23 encontram-se representadas as percentagens de sujeitos que, em 

cada uma das hierarquias, apresentaram permanências invariáveis num mesmo nível de 

significação e desfasamentos verticais (mudanças de níveis numa mesma hierarquia), 

nomeadamente avanços bruscos para um nível superior ao predominante, regressões 

provisórias para um nível inferior ao predominante, uso alternado de níveis diferentes e 

uso concomitante de níveis diferentes. 

 

 

Quadro 23 – Percentagens de sujeitos que apresentaram permanências no mesmo nível e 

desfasamentos verticais nas hierarquias condições para a adesão ao tratamento, 

processos alvo de somatização e evolução percebida da doença 

 

 

Condições para a 

adesão ao 

tratamento 

Processos alvo de 

somatização 

Evolução 

percebida da 

doença 

 

Permanência 

invariável num 

mesmo nível 

 

5,9 

 

0,0 

 

11,0 

Avanço brusco 

para um nível 

superior ao 

predominante 

26,9 45,7 20,6 

Regressão 

provisória para 

um nível inferior 

ao predominante 

20,1 1,0 5,9 

Uso alternado de 

níveis diferentes 
33,4 53,3 62,5 

Uso 

concomitante de 

níveis diferentes 

 

13,7 0,0 0,0 
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A partir do Quadro 23 é possível constatar-se os seguintes resultados: 

 Relativamente à hierarquia centrada nas condições para a adesão ao 

tratamento, a maioria dos sujeitos recorreu ao uso alternado de níveis 

diferentes e um número reduzido de sujeitos utilizou a permanência 

invariável num mesmo nível. 

 No que diz respeito à hierarquia centrada nos processos alvo de somatização, 

a maioria dos sujeitos utilizou o uso alternado de níveis diferentes, um 

número reduzido utilizou a regressão provisória para um nível inferior ao 

predominante e nenhum sujeito recorreu à permanência invariável num 

mesmo nível nem ao uso concomitante de níveis diferentes. 

 No que se refere à hierarquia centrada na evolução percebida da doença, a 

maioria dos sujeitos utilizou o uso alternado de níveis diferentes, um 

reduzido número utilizou a regressão provisória para um nível inferior ao 

predominante e a permanência invariável num mesmo nível; nenhum sujeito 

recorreu ao uso concomitante de níveis diferentes.   

 

Sendo assim, neste estudo foram pouco utilizadas pelos sujeitos permanências 

invariáveis num mesmo nível de significação de uma hierarquia, nomeadamente nas 

hierarquias centradas nas condições para a adesão ao tratamento e na evolução 

percebida da doença, e foram sobretudo utilizados desfasamentos em cada uma das 

hierarquias, o que permite confirmar parcialmente a veracidade da hipótese 3. 

Os desfasamentos verticais mais frequentes em cada uma das hierarquias foram 

o uso alternado de níveis diferentes e o avanço brusco para um nível superior ao 

predominante. De modo contrário, a regressão provisória para um nível inferior ao 

predominante e o uso concomitante de níveis diferentes foram menos utilizados pelos 

sujeitos, o que leva à rejeição da hipótese 4 de que os desfasamentos verticais mais 

frequentes são o uso concomitante e o uso alternado de níveis diferentes num dado 

período e/ou circunstância, e os menos frequentes são a regressão provisória da pessoa 

para um nível inferior ao predominante e o avanço brusco para um nível superior ao que 

é utilizado mais frequentemente. 
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Relativamente às permanências num mesmo nível de significação de hierarquias 

diferentes e aos desfasamentos horizontais (mudanças de níveis de hierarquias 

diferentes) utilizados pelos sujeitos, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 Apenas um número reduzido de sujeitos (7) apresentou o mesmo nível 

prevalecente de significações nas três hierarquias: 4 sujeitos utilizaram 

predominantemente o nível 1 nas três hierarquias (permanência invariável no 

nível 1) e 3 utilizaram predominantemente o nível 2 (permanência invariável 

no nível 2). 

 Os desfasamentos entre níveis de hierarquias diferentes foram utilizados pela 

maioria dos sujeitos, tendo predominado os desfasamentos entre níveis 

contíguos (e.g., 2 e 1) relativamente aos desfasamentos entre níveis não 

contíguos (e.g., 4 e 1).  

 Os desfasamentos entre os dois níveis inferiores, 1 e 2, foram os mais 

prevalecentes e os desfasamentos entre o nível mais superior (5) e os níveis 

mais inferiores (1 e 2) foram os menos frequentes, o que permite confirmar a 

veracidade da hipótese 5. 

 

 

4.6. Conclusões   

 

Conforme referido anteriormente o estudo desenvolvimentista visou 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. Concretamente, foram avaliadas e caracterizadas as 

significações destes pacientes sobre as dimensões adesão ao tratamento, controlo de 

sintomas e vivência da doença, tendo sido cada uma destas dimensões representada por 

uma hierarquia do modelo supracitado, respectivamente, condições para a adesão ao 

tratamento, processos alvo de somatização e evolução percebida da doença, 

respectivamente. 
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Assim, através do estudo desenvolvimentista efectuado foi possível conhecer a 

forma como estes doentes pensam sobre as três dimensões do seu processo de doença. 

Concretamente, no que diz respeito aos níveis de significação por eles utilizados 

quando se referiram a estas dimensões, foi possível concluir que: 

 Os pacientes deste estudo desenvolvimentista utilizaram, 

predominantemente, significações mais simples, concretas e particulares de 

nível 1 e 2 e, menos frequentemente, significações mais complexas, 

abstractas e universais de nível 5, para se expressarem sobre a adesão ao 

tratamento, o controlo de sintomas e a vivência da sua doença. Esta 

constatação reveste-se de especial importância pois apesar de tanto o 

sofrimento psíquico como o somático atingir democraticamente os doentes 

dos cinco níveis de significação e não existirem diferenças entre pacientes de 

níveis diferentes para a intensidade, duração e/ou frequência dos sintomas, 

de acordo com Joyce-Moniz e Barros (2005) os sintomas psicológicos são 

mais persistentes ou menos sujeitos a modificação nos níveis inferiores de 

significação do que nos superiores. De modo contrário, os níveis de 

significação superiores associam-se, geralmente, a um melhor controlo do 

processo de doença. 

 A vivência da doença foi a dimensão em que os pacientes conseguiram 

aceder a níveis mais elevados (4 e 5) de significações caracterizados por uma 

maior complexidade, abstracção e universalidade, o que consiste, segundo 

Joyce-Moniz e Barros (2005), numa situação relativamente incomum, 

mesmo nos doentes mais adaptados ou acomodados às boas e más fases do 

processo de doença. No entanto, de acordo com os autores supracitados a 

percepção destes níveis de significação superiores na dimensão da vivência 

da doença e inferiores nas restantes dimensões do processo de doença abre a 

possibilidade de mudar para significações mais abertas de confronto com 

sintomas e tratamentos aversivos.   

Relativamente aos critérios em que os doentes se basearam quando verbalizaram 

sobre as três dimensões do processo de doença referidas, o presente estudo 

desenvolvimentista revelou que em cada uma delas foram utilizados, com maior 

frequência, critérios relativos aos níveis de significação mais inferiores e, com menor 
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frequência, critérios relativos aos níveis de significação mais superiores. 

Concretamente: 

 Estes pacientes basearam mais frequentemente a sua decisão de aderir ou 

rejeitar o tratamento médico (dimensão da adesão ao tratamento) na sua 

própria proposta ou decisão efectiva de iniciar, modificar ou não aderir ao 

tratamento, a qual teve em conta os custos (e.g., efeitos secundários) ou 

utilidade do tratamento ou até mesmo as capacidades próprias para responder 

às suas exigências. Estes resultados vão no sentido do que já havia sido 

referido por outros autores relativamente aos doentes de uma forma geral. 

Assim, no que diz respeito aos custos associados ao tratamento, de acordo 

com Duran et al. (2001, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005), as 

significações dos pacientes sobre os efeitos secundários do tratamento 

podem ser determinantes para a não adesão ao tratamento. Muitas vezes o 

doente não cumpre porque o tratamento provoca efeitos secundários 

negativos, ou porque é difícil de tolerar. De acordo com a literatura estes 

custos físicos fazem-se quase sempre acompanhar pelos custos psicológicos 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005), os quais estiveram também presentes nas 

significações dos pacientes que participaram neste estudo 

desenvolvimentista. Relativamente à utilidade do tratamento, segundo 

Sarafino (1990, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005), os doentes que 

acreditam que o tratamento será mais eficaz são os que aderem mais ao 

tratamento. No que se refere às capacidades próprias para responder às 

exigências do tratamento, de acordo com Stone et al. (2001, cit. por Joyce-

Moniz & Barros, 2005), os tratamentos considerados mais complexos ou 

exigentes para o paciente são os que suscitam mais significações de oposição 

ou resistência ao seu cumprimento. É o caso da prescrição simultânea de 

diversos remédios, cada qual com instruções diferentes (Sarafino, 1990, cit. 

por Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 Ainda no que se refere à adesão ao tratamento, os pacientes que integraram 

o presente estudo desenvolvimentista recorreram muito raramente à 

reprodução directa do que lhes foi dito pelo médico e à integração de 

sintomas físicos, psicológicos/existenciais (tendo em conta a autonomia 
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funcional), aquando da sua decisão de adesão ou rejeição do tratamento 

médico. 

 Quando questionados acerca dos aspectos que causam mais sofrimento e 

afectam mais a vida do próprio (dimensão dos processos alvo de 

somatização), a maioria dos sujeitos centraram-se nos sintomas sensoriais e 

físicos genéricos percepcionados, o que corrobora os resultados obtidos no 

estudo realizado por Pimm et al. (1995) com noventa pacientes com artrite 

reumatóide e já referido no capítulo 2, no qual se verificou que as 

consequências da doença percepcionadas como mais salientes consistiam na 

dor, fadiga, dificuldades no sono, rigidez das articulações e perda da força. 

 Pelo contrário, a metacognição dos sintomas e o receio de rejeição dos 

cuidadores foram, no presente estudo desenvolvimentista, os aspectos menos 

frequentemente descritos pelos sujeitos como causadores de sofrimento e 

como responsáveis por afectar a vida do próprio. 

 Quando questionados sobre a evolução percebida da sua doença (dimensão 

da evolução percebida da doença), a maioria dos pacientes centrou-se na 

manutenção, diminuição ou aumento progressivo dos seus sintomas 

sensoriais e físicos genéricos e atribuíram menor importância à 

diminuição/aumento progressiva(o) das capacidades físicas e intelectuais 

para cumprir deveres e responsabilidades não especificadas, ou à antecipação 

dessa(e) diminuição/aumento. Neste sentido é importante notar que os 

sintomas sensoriais e físicos genéricos constituem não só a principal causa 

de sofrimento e incómodo na vida destes doentes mas também o principal 

aspecto em que estes se centram quando antecipam a evolução da sua 

doença. 

Relativamente às permanências e desfasamentos, quando abordaram as três 

dimensões do processo de doença, os doentes recorreram pouco a permanências num 

mesmo nível de significação e utilizaram sobretudo desfasamentos verticais e 

horizontais, o que está de acordo com a constatação de Joyce-Moniz e Barros (2005) 

nomeadamente que os pacientes não são necessariamente coerentes no modo como 

utilizam os diversos níveis de significações relativamente à mesma dimensão ou entre 
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dimensões diferentes, podendo apresentar desfasamentos horizontais e/ou verticais. O 

facto de uma pessoa conseguir adquirir as significações de um determinado nível, não a 

obriga a utilizar intensiva e extensivamente essas significações (Joyce-Moniz, 1993). De 

facto, a pessoa doente pode ser incoerente e, por exemplo, passar de uma atribuição a 

outra ou de um raciocínio para outro, em função de determinantes vários que podem ou 

não ter a ver com as circunstâncias específicas em que a pessoa se encontra (e.g., 

consulta médica, tomada de decisão sobre tratamento) (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

No caso do presente estudo desenvolvimentista, em cada uma das dimensões do 

processo de doença os desfasamentos (verticais) mais frequentes consistiram no uso 

alternado de níveis diferentes e no avanço brusco para um nível superior ao 

predominante. De modo contrário, a regressão provisória para um nível inferior ao 

predominante e o uso concomitante de níveis diferentes foram os desfasamentos menos 

utilizados pelos pacientes. Estes resultados não corroboram totalmente a constatação de 

Joyce-Moniz e Barros (2005), de que as situações mais comuns são o uso concomitante 

ou alternado de níveis diferentes num dado período e/ou circunstância e as situações 

menos habituais consistem na regressão provisória da pessoa para um nível inferior ao 

predominante ou no avanço brusco para um nível superior ao que é utilizado mais 

frequentemente. Contudo, o facto deste último tipo de desfasamento ter predominado no 

presente estudo desenvolvimentista ao contrário do que é referido na literatura pode ter 

consequências positivas para estes doentes uma vez que o avanço brusco para um nível 

superior ao que é utilizado mais frequentemente reflecte, em geral, uma boa adaptação 

às circunstâncias. Do mesmo modo, a menor prevalência da regressão temporária para 

níveis inferiores ao nível mais frequente nos doentes que participaram neste estudo pode 

igualmente ser um factor favorável tendo em conta que a inadaptação aumenta com o 

aumento da frequência e/ou duração dos processos regressivos (Joyce-Moniz & Barros, 

2005). 

Considerando-se os desfasamentos entre as diferentes dimensões do processo de 

doença (desfasamentos horizontais), constatou-se que os desfasamentos entre níveis 

contíguos sobretudo entre os dois níveis mais inferiores (1 e 2) foram os mais 

prevalecentes no presente estudo desenvolvimentista enquanto os desfasamentos entre o 

nível mais superior (5) e os mais inferiores (1 e 2) foram os menos frequentes. Estes 

resultados podem, no entanto, ser explicados pela maior predominância já referida dos 

níveis mais inferiores relativamente ao nível mais superior nas três dimensões o que 
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contribuiu certamente para uma maior frequência de desfasamentos entre os níveis mais 

predominantes. 

Para além das conclusões já apresentadas e discutidas, este estudo 

desenvolvimentista possibilitou, ainda, a apresentação de exemplos de significações dos 

doentes com osteoartroses, discopatias e doenças reumáticas inflamatórias crónicas e 

sistémicas com predomínio articular, sendo essas significações ilustrativas dos diversos 

critérios e níveis de significação por eles utilizados quando abordaram cada uma das 

três dimensões do processo de doença.  

Considerando os aspectos referidos, o estudo sobre a forma como estes doentes 

pensam (e.g., níveis de significação, permanências e desfasamentos entre níveis, 

critérios em que se baseiam) acerca das três dimensões do processo de doença já 

explicitadas, contribuiu para um importante avanço teórico neste domínio na medida em 

que foi a primeira vez que se procedeu a uma caracterização desenvolvimentista das 

significações dos doentes com osteoartroses, discopatias e doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, baseada no modelo de 

Joyce-Moniz e Barros (2005).  

A caracterização dos modos de pensar e significações destes doentes sobre a 

adesão ao tratamento, controlo de sintomas e vivência da doença tem igualmente 

implicações significativas para a prática clínica e interventiva com estes doentes.  

Por um lado, porque de acordo com o que foi referido no capítulo 2, nem todas 

as ideias ou significações sobre a doença e os seus processos biomédicos concomitantes 

são boas ou adaptadas, mesmo se têm raízes populares ou biomédicas, motivo pelo qual 

a Psicologia da Doença utiliza metodologias que visam activar no doente formas de 

pensar mais adaptadas que, por sua vez, conduzam a comportamentos e emoções 

adaptadas (Joyce-Moniz & Barros, 2005).  

Por outro lado, o facto de, neste estudo, os doentes se situarem quase sempre em 

níveis de significação inferiores aponta para a utilidade destes estudos, (1) para facilitar 

a sua compreensão pelos cuidadores (médicos, etc.), que geralmente se situam nestas 

questões em níveis de significação mais elevados, e (2) melhorar por consequência a 

comunicação entre doentes e cuidadores.  

Ainda o facto dos doentes apresentarem desfasamentos verticais e horizontais 

entre esses níveis inferiores aponta igualmente para a utilidade destes estudos (1) para a 

compreensão, pelos cuidadores e pelos próprios doentes, das aparentes mudanças ou 
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incoerências dos doentes, e (2) para a inerente dificuldade de integrarem e 

sistematizarem significações (prescritas pelos cuidadores) de controlo dos sintomas. 

Assim, conforme referido na parte introdutória deste trabalho, uma leitura 

psicológica focada nos modos de pensar dos doentes acerca dos processos associados à 

sua doença contribui para uma melhor comunicação médico-doente uma vez que ao 

permitir aos clínicos uma melhor compreensão da perspectiva do doente sobre a sua 

sintomatologia, sofrimento e evolução bem como dos seus desfasamentos e critérios 

para a adesão ao tratamento médico o clínico pode adaptar a sua linguagem aos níveis 

de significação dos doentes de modo a promover um melhor entendimento e 

comunicação entre ambos. A importância deste procedimento é salientada pela 

constatação de Conrad (1987, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005) de que o médico 

tende a falar da doença em termos biomédicos enquanto as significações do doente 

sobre a doença traduzem habitualmente uma experiência exclusivamente pessoal, o que 

pode gerar discrepâncias entre significações e consequentemente, dificuldades na 

tomada de decisão do doente sobre se adere ou não, em concreto, à proposta ou 

prescrição do tratamento. De acordo com Rapoff e Christophersen (1982, cit. por Joyce-

Moniz & Barros, 2005), as estimativas dos incumprimentos das prescrições médicas são 

geralmente altas sendo que muitos pacientes deixam os consultórios sem saberem ao 

certo como seguir os tratamentos prescritos, entre outras razões, porque os médicos não 

adaptam o seu discurso aos níveis de compreensão do paciente (Svarstad, 1976, cit. por 

Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

É de referir também que, segundo Goldberg e Rubin (1998, cit. por Joyce-Moniz 

& Barros, 2005), os médicos apresentam grandes dificuldades em avaliar o nível de 

adesão dos pacientes ao tratamento e as suas estimativas falham por excesso 

relativamente à realidade dessa adesão pois são, geralmente, baseadas na gravidade da 

doença e da eficácia do tratamento, sem terem em consideração as significações do 

próprio doente, resultando, desta forma, na ausência de sintonia entre as significações 

do médico e as do doente relativamente ao modo como o tratamento está a decorrer 

(DiMatteo, Hays & Prince, 1986, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005). Por exemplo, 

Jachuck e colegas (1982, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005) concluíram que, apesar 

de todos os médicos dizerem que a qualidade de vida dos seus pacientes melhorou com 

a adesão destes a uma medicação regular, apenas metade desses pacientes concordam 

com os médicos. 
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Importa salientar que mesmo que o doente comece por aderir, no decorrer de 

uma doença prolongada constrói significações de não-adesão ao tratamento (Turk & 

Meichenbaum, 1991, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005; Park & Jones, 1997, cit. por 

Joyce-Moniz & Barros, 2005) as quais são potencialmente inadaptadas e prejudiciais e 

correspondem geralmente a níveis de significação inferiores, nomeadamente 1 e 2. 

Segundo Beisecker (1990, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005), apenas um número 

reduzido de pessoas pode recorrer a significações de níveis superiores, que lhes 

permitam discernir as insuficiências ou os erros de prescrição do clínico e corrigi-los 

adequadamente ou propor a sua correcção. 

O presente estudo desenvolvimentista permitiu constatar a predominância dessas 

significações de não-adesão de níveis inferiores nos doentes com osteoartroses, 

discopatias e doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio 

articular.  

Estas significações de não-adesão ao tratamento são, na perspectiva de Joyce-

Moniz e Barros (2005) reforçadas, incrementadas ou justificadas, se a comunicação 

efectiva entre ambos deixa a desejar. Neste sentido, a responsabilidade maior da 

qualidade da comunicação cabe ao clínico na medida em que para haver uma 

comunicação adequada tem de haver, por parte deste, compreensão das significações do 

doente, a qual é estruturada por um movimento de descentração, ou questionamento e 

afastamento, da perspectiva própria. Dito de outro modo, é o clínico que tem de fazer o 

maior movimento de descentração de si próprio, para apreender a realidade do paciente, 

(e.g., os seus níveis de significação conotados com o tratamento), e comunicar com ele 

de acordo com essa realidade. 

Contudo, segundo Stone (1979, cit. por Joyce-Moniz & Barros, 2005), nem 

sempre o clínico tem em conta a relevância deste seu papel de descentração nem a 

importância que o doente atribui às suas próprias significações.  

De acordo com Joyce-Moniz e Barros (2005), esta questão é muito importante, 

pois se o clínico não capta as significações do doente, dificilmente o motivará para 

aderir ao tratamento, ou assegurará o seu cumprimento. 

Este aspecto foi bastante notório no presente estudo desenvolvimentista através 

da constatação de que os doentes que nele participaram, em vez de procederem à 

reprodução directa do que lhes é dito ou prescrito pelo clínico, tendem a basear a adesão 

ou rejeição do tratamento médico na sua própria proposta ou decisão efectiva de iniciar, 
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modificar ou não aderir ao tratamento, a qual, por sua vez, se fundamenta na avaliação 

efectuada pelo próprio dos custos, da utilidade do tratamento ou das capacidades 

próprias para responder às suas exigências.  

Dado o contributo teórico e clínico do presente estudo desenvolvimentista sobre 

as significações e formas de pensar dos doentes com osteoartroses, discopatias ou 

doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas (com predomínio articular) 

relativamente às várias dimensões do seu processo de doença (Joyce-Moniz & Barros, 

2005), o alargamento deste estudo a outras populações clínicas com outro tipo de 

doenças reumáticas poderia ser interessante e relevante do ponto de vista teórico, 

contribuindo para um conhecimento mais vasto sobre as significações, ideias ou modos 

de pensar dos pacientes com doenças reumáticas relativamente aos processos de adesão 

ao tratamento, controlo de sintomas e vivência da doença. De facto, as patologias 

reumáticas incluem um vasto conjunto de patologias para além das que foram incluídas 

no presente estudo desenvolvimentista, pelo que seria pertinente, numa perspectiva 

teórica, estudar se os níveis de significação, permanências e desfasamentos entre níveis 

bem como os critérios utilizados pelos doentes que participaram neste estudo são 

utilizados com a mesma frequência pelos doentes com outras patologias reumáticas 

quando reflectem sobre os referidos processos ou dimensões da doença.   

Para além da sua importância teórica, o alargamento do presente estudo a 

populações de doentes com outras patologias reumáticas consistiria também num 

contributo significativo para a intervenção clínica com esses doentes, tendo em conta os 

estudos já anteriormente referidos acerca da importância da compreensão, pelo clínico, 

das significações do doente sobre o seu processo de doença não só para a eficácia da 

comunicação médico-doente mas também para a adesão do doente ao tratamento 

proposto ou prescrito. 

 

 

 


