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6. SÚMULA E NOTA FINAL 

 

 

6.1. Resumo dos resultados 

 

O presente trabalho, tendo incluído dois estudos realizados com doentes com 

patologias reumáticas, nomeadamente um estudo desenvolvimentista e um estudo de 

intervenção, permitiu, por um lado, caracterizar, segundo o modelo desenvolvimentista 

de Joyce-Moniz e Barros (2005), as 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 da vivência da doença. Por outro lado, o presente 

trabalho possibilitou a avaliação da eficácia de uma intervenção auto-sugestiva, como 

complemento do tratamento médico, na percepção da evolução, auto-eficácia e controlo 

sintomático dos pacientes referidos bem como o estudo da influência da patologia 

reumática predominante, do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e da idade dos doentes na 

eficácia dessa intervenção, a qual consistiu na combinação de dois procedimentos de 

auto-sugestão, nomeadamente, o relaxamento auto-sugestivo e a automonitorização 

reactiva. 

 Deste modo, através do estudo desenvolvimentista foi possível concluir que: 

 Os doentes 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. 

 A vivência da doença foi a dimensão em que conseguiram aceder a níveis 

mais elevados (4 e 5) de significações caracterizados por uma maior 

complexidade, abstracção e universalidade. 

 Quando verbalizaram sobre as três dimensões do processo de doença, os 

doentes utilizaram, com maior frequência, critérios relativos aos níveis de 

significação mais inferiores e, com menor frequência, critérios relativos aos 

níveis de significação mais superiores.  
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 Recorreram pouco a permanências invariáveis num mesmo nível de 

significação e utilizaram sobretudo desfasamentos verticais e horizontais. 

 Em cada uma das dimensões, 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. 

 Entre as três dimensões do processo de doença (desfasamentos horizontais), 

os desfasamentos entre níveis contíguos sobretudo entre os dois níveis mais 

inferiores (1 e 2) foram os mais prevalecentes enquanto os desfasamentos 

entre o nível mais superior (5) e os mais inferiores (1 e 2) foram os menos 

frequentes. 

 

Através do estudo de intervenção foi possível concluir que a intervenção auto-

sugestiva, utilizada como um complemento ao tratamento médico, influenciou a 

percepção da evolução, auto-eficácia e controlo sobre os sintomas (somáticos e 

psicológicos) dos doentes tendo sido eficaz na(o): 

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

e) aumento da auto-eficácia percepcionada no confronto com os sintomas, 

dificuldades e tarefas específicas.   

Foi também possível concluir que o tipo de patologia reumática prevalecente, 

o(s) sintoma(s) prevalecente(s) e a idade dos doentes não influenciaram a eficácia da 

intervenção auto-sugestiva. Nada se pôde concluir, contudo, relativamente à influência 

dos níveis de desenvolvimento das significações sobre as três dimensões do processo de 

doença do modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005) na eficácia desta 

intervenção. 

Apesar disso, poder-se-á afirmar, de uma perspectiva teórica e clínica, que o 

presente trabalho representa um importante contributo no que se refere ao domínio das 

patologias reumáticas, tanto para os doentes como para os profissionais de saúde. 
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6.2. Nota integrativa 

 

Foi evidenciado na Introdução que o estudo desenvolvimentista está mais 

orientado para os profissionais da saúde, e em particular os médicos, pois pode 

contribuir para a melhor compreensão por esses cuidadores das significações dos 

doentes, nas dimensões do processo de doença tendo a ver com a adesão ao tratamento, 

o controlo de sintomas e a evolução da doença. E que o estudo dito de intervenção 

poderá beneficiar os pacientes, e sobretudo contribuir para a sua autonomia, porque 

incide em metodologias de auto-aplicação como a automonitorização e o relaxamento.  

Como é esperado numa tese de Psicologia, o psicólogo da doença poderá ser, 

todavia, o principal beneficiário dos dois estudos. Pois deles o psicólogo pode retirar 

conceitos e métodos, que lhe permitam ajudar melhor os cuidadores a comunicarem 

com os doentes, que em maioria se situam em níveis inferiores de significação, e ensinar 

aos doentes os objectivos e a operacionalidade desses métodos. 

Foi igualmente assinalado nas conclusões dos dois estudos, que devido à 

insuficiência de amostragem em alguns níveis das hierarquias, apenas uma indicação de 

tendência se pode assumir quanto à influência na intervenção desses níveis de 

desenvolvimento, e que esta limitação condiciona a justificação da integração dos dois 

estudos. 

Mas é precisamente o exame da tendência desenvolvimentista que pode 

justificar, se bem que em termos relativos, a utilização conjunta pelo doente das 

metodologias de auto-sugestão. 

Os resultados do primeiro estudo mostram claramente que a grande maioria dos 

doentes se situa em níveis 1 ou 2 das três hierarquias consideradas. São significações 

pragmáticas sobre os custos ou a utilidade do tratamento, ou as capacidades próprias 

para responder às suas exigências, que prevalecem na sua decisão de aderir ou rejeitar o 

tratamento médico, ou na sua própria proposta ou decisão efectiva de iniciar, modificar 

ou não aderir ao tratamento. São significações simples e concretas, centradas nos 

sintomas sensoriais/físicos, que se impõem de forma peremptória e avassaladora, que 

dominam nos seus juízos sobre o sofrimento. E é a manutenção, diminuição ou o 

aumento progressivo destes sintomas bem físicos, que a maioria dos doentes perspectiva 

nas suas significações sobre a evolução percebida da doença. 
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No entanto, são as significações prospectivas sobre a evolução do processo que 

permitem situar alguns pacientes em níveis mais elevados (4 e 5). Ou seja, as 

significações sobre o que pode ou vai acontecer são as que se abrem mais à 

generalidade, flexibilidade, integração, etc., e as significações menos prospectivas_ ou 

mais centradas no aqui e agora_ sobre a adesão ao tratamento e os processos de 

somatização são as que mais se quedam no concreto e na causalidade directa.  

De acordo com o modelo seguido (Joyce-Moniz & Barros, 2005), significações 

superiores do doente na dimensão da vivência da doença abrem a possibilidade de 

mudança das significações inferiores nas outras dimensões mais estabelecidas, como o 

conhecimento da doença, a adesão ao diagnóstico e/ou tratamento, e o confronto com os 

sintomas. 

As metodologias sugestivas abordadas nesta tese adaptam-se bem a esta 

orientação prospectiva das significações da doença. Por um lado, porque a 

sugestibilidade do futuro é um componente constitutivo das metodologias sugestivas 

(Joyce-Moniz, 2010); por outro, porque as metodologias de aplicação sugestiva 

sistemática e prolongada, como a automonitorização e o relaxamento do-it-yourself, são 

precisamente as que melhor garantem as significações de progressividade positiva da 

doença. 

 

 

 

 

  

 


