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RESUMO 
 
 
A adolescência é um período caracterizado por importantes mudanças físicas, psicológicas e 
sociais, que levam o adolescente a desenvolver-se em direção ao mundo adulto. A estruturação 
desse período é fundamental no desenvolvimento dos sujeitos e a função paterna desempenha 
papel crucial nesse processo de estruturação. Adolescentes portadores de doença crônica, como a 
fibrose cística, apresentam peculiaridades determinadas pela própria doença que demandam 
suporte específico por parte da família durante esta etapa de seu desenvolvimento. Esta pesquisa 
teve como objetivo compreender como o pai de um(a) jovem portador(a) de fibrose cística tem 
desempenhado sua função no processo de tratamento do(a) filho(a), de modo que ele(a) possa 
suportar o conflito típico da adolescência sobreposto pelo conflito da doença. Para tanto, adotou-
se o método de pesquisa qualitativa através da metodologia análise de conteúdo. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com três pais de adolescentes portadores de fibrose 
cística, com o objetivo de compreender sobre os aspectos relacionados com o desempenho da 
função paterna e as suas repercussões no processo de tratamento de adolescentes. Os resultados 
apresentaram oito categorias que elucidam como os pais têm desempenhado sua função no 
processo de tratamento dos filhos portadores de fibrose cística. São elas: 1) compreensão sobre a 
doença; 2) estratégias de enfrentamento da doença/mecanismos de defesa; 3) alteração da rotina 
familiar; 4) comunicação com o filho; 5) percepção da adolescência; 6) responsabilidade no 
tratamento; 7) participação no tratamento ambulatorial; 8) participação nas internações. O 
trabalho de análise dos dados demonstrou que os pais têm encontrado dificuldades para 
desempenhar plenamente seu papel no tratamento dos filhos adolescentes portadores de fibrose 
cística, ainda que, a literatura aponte que a função paterna é crucial no desenvolvimento 
cognitivo, emocional, físico e social do filho. No caso dos pais entrevistados, às dificuldades em 
exercer a função paterna foram acrescidas as dificuldades em lidar com a doença de seus filhos, 
pelo seu caráter crônico e comprometedor do desenvolvimento físico, psicológico e social dos 
adolescentes. 
 
 
Palavras-chave: Fibrose Cística; Adolescência e Análise de Conteúdo 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A adolescência é um período caracterizado por importantes mudanças físicas, 

psicológicas e sociais, que levam o adolescente a desenvolver-se em direção ao mundo adulto. A 

estruturação desse período é fundamental no desenvolvimento dos sujeitos e a função paterna 

desempenha papel crucial nesse processo de estruturação. 

Adolescentes portadores de doença crônica apresentam peculiaridades determinadas pela 

própria doença que demandam suporte específico por parte da família durante esta etapa de seu 

desenvolvimento, de modo que eles possam alcançar um grau de independência e confiança que 

lhes possibilite buscar alternativas em direção à vida adulta. 

No caso da fibrose cística (FC), a extensão das implicações da doença nos estágios de 

desenvolvimento do paciente pode ser bastante severa e difícil. A fibrose cística, ou 

mucoviscidose, é uma doença genética que se manifesta em ambos os sexos. O gene 

mutante/defeituoso é transmitido pelo pai e pela mãe (embora nenhum dos dois manifeste a 

doença). O tratamento da FC exige muita dedicação, tanto por parte do paciente como da família, 

no entanto na maioria das vezes é a mãe que passa a ter o cuidado exclusivo com o filho, 

principalmente durante as internações. 

Assim, este estudo investigou como o pai de um jovem portador de fibrose cística tem 

desempenhado seu papel no processo de tratamento desse sujeito, de modo que ele possa suportar 

e aderir ao mesmo e como esse adolescente percebe o desempenho da função paterna. A pesquisa 

tem como objetivo geral: compreender como o pai tem desempenhado seu papel no processo de 

tratamento de um adolescente portador de fibrose cística e como objetivos específicos: 1) 

caracterizar como o pai percebe seu papel no processo de tratamento de seu filho portador de 

fibrose cística, e 2) analisar como se desenvolveu a relação pai/filho desde que esse nasceu até a 

sua adolescência. 

A relevância científica deste trabalho está na investigação e compreensão dos aspectos 

relacionados com o desempenho da função paterna e as suas repercussões no processo de 

tratamento de adolescentes portadores de fibrose cística que realizam tratamento no Hospital 

Infantil Joana de Gusmão – Florianópolis/SC (HIJG-SC). Esta instituição tem, desde 2002, uma 

parceria com o Curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) de Biguaçu, 

por meio da qual vem desenvolvendo estudos científicos sobre a temática da fibrose cística. 
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Os resultados desta pesquisa permitiram tecer reflexões acerca do impacto da função 

paterna no processo de tratamento de adolescentes portadores da fibrose cística, contribuindo 

para esclarecer e dar subsídios aos pais em novas estratégias de enfrentamento para esse período.  

Também possibilitaram apoiar a equipe de saúde a compreender as peculiaridades e dificuldades 

do período da adolescência que repercutem na rotina de tratamento, e que podem ser gerenciadas 

com o apoio da família. E, por fim, contribui no desenvolvimento de programas que possam 

auxiliar os adolescentes a lidar positivamente com a doença e com o planejamento de suas vidas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar o estado da arte dos temas pertinentes ao estudo 

de caso proposto neste projeto, de modo que se possa referendar - fundamentar teoricamente a 

pesquisa realizada. 

 As mudanças pelas quais  a sociedade tem passado na contemporaneidade têm demandado 

dos pais alterações no desempenho de suas funções, no que tange aos padrões de “ser homem” e 

de “ser mulher” e também na configuração familiar. 

 As transformações sócio-culturais e históricas tanto no âmbito do universo da mulher 

quanto no do homem têm provocado alterações no processo de quem exerce a função de cuidados 

primordiais como higiene e alimentação, como também na educação “sócio-afetiva” das crianças 

(ARAÚJO, 2001) 

 De acordo com Moraes (2001), as modificações ocorridas na família nuclear, baseadas 

nos ideais de igualdade dos direitos entre homens e mulheres, nas exigências do mundo 

capitalista e nas influências do feminismo, têm provocado mudanças significativas na forma 

como tem sido percebida e exercida a função de pais e a função de mães. 

 Essas mudanças têm sido ainda mais cruciais na postura adotada pela mulher na sua 

relação com o casamento, com a maternidade e com o homem, ocasionando sem dúvida uma 

nova perspectiva no que diz respeito ao exercício das funções materna e paterna. 

 Segundo Lipovetsky (2000), a condição da mulher foi significativamente alterada, pois 

sua entrada no mercado de trabalho retirou-a do local centrado no lar onde era a mantenedora do 

bem estar do esposo e dos filhos, para uma posição de profissional que compete em áreas antes 

consideradas exclusivamente masculinas. 

 O autor também afirma que a atividade profissional feminina ao mudar de configuração 

adquiriu direito de cidadania. É uma aspiração legítima, algo a ser reivindicado e tornou-se parte 

da condição de existência, da identidade feminina. Ele afirma que “é a recusa de uma identidade 

constituída exclusivamente pelas funções de mãe e de esposa que caracteriza a condição feminina 

pós-moderna” (LIPOVETSKY, 2000, p.220). 

 Não obstante essas profundas transformações, as mulheres ainda são as principais 

responsáveis pelos cuidados e responsabilidades para com os filhos, o que possibilita e perpetua o 

dilema crucial entre o trabalho e a maternidade. Cada vez mais mulheres precisam abdicar ou são 
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levadas a abdicarem do lar, do contato mais freqüente com os filhos ou até mesmo com a 

maternidade, em função das exigências relativas à necessidade de trabalhar e às aspirações e 

desejos pela realização pessoal por meio de uma identidade profissional. 

 A partir desta nova contextualização, uma série de atividades anteriormente pertinentes à 

mãe passou à responsabilidade de terceiros, como: babás, parentes próximos tais como os avós, 

escolas “maternais”, berçários e creches. Como conseqüência, mães e filhos têm vivenciado uma 

interrupção em seu contato mais íntimo, numa fase importante de desenvolvimento da criança. 

Por outro lado, como afirma Zoja (2005 apud Souza 2007), a mãe atual está deixando de realizar 

o papel de mediadora entre o filho e o pai, o que tem levado esse último a buscar não só o olhar 

do filho, mas também os cuidados típicos da fase primária considerados até então, uma 

exclusividade materna. 

 No entanto, é importante ressaltar que ambas, tanto a função materna como a função 

paterna, têm um papel central no desenvolvimento e estruturação do psiquismo da criança e na 

formação da personalidade do adulto. 

 No início da vida, quem prepara e monitora os contatos do bebê com o ambiente são os 

pais. Eles são os principais responsáveis em proporcionar à criança um ambiente apropriado e 

acolhedor. Portanto, as funções materna e paterna estão associadas ao suprimento das 

necessidades essenciais para a sobrevivência física e psíquica do bebê, tais como alimentação, 

calor humano, higiene, afeto, de ser desejado pelos pais, entre outras. 

 As funções materna e paterna são funções que implicam em atribuições concretas 

(higiene, alimentação e afeto) por parte daqueles que exercem os cuidados e a educação das 

crianças, as quais estão implícitas funções simbólicas que são importantes na estruturação da 

personalidade dos indivíduos. No desempenho da função materna e da função paterna entram em 

jogo características pessoais do pai e da mãe, bem como determinadas condições emocionais de 

cada um que se referem às suas vivências na infância e suas capacidades de elaboração de 

vivências de frustração, separação e do complexo edípico. Assim, o exercício da função materna 

e da função paterna requer uma série de atributos, aptidões e tarefas, que vão se modificando de 

acordo com o desenvolvimento da criança. 

 Segundo Dolto (1996), ser pai e ser mãe não implica apenas paternidade biológica, mas 

demanda também sentimentos e atitudes de adoção que decorrem do desejo pelo filho.  A autora 

afirma que a dinâmica, por meio da qual se atualizam as funções materna e paterna, organiza-se a 
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partir de um interjogo de fatores conscientes e inconscientes. Desse modo, as funções materna e 

paterna vão além dos papéis de pai e mãe, os quais implicam em tarefas relacionadas aos 

cuidados físicos e educação. 

 Um dos primeiros fatores a se considerar na constituição das funções materna e paterna é 

o desejo pelo filho. Winnicott (1999) destaca que as expectativas e desejos dos pais em relação à 

criança são aspectos importantes para um bom desenvolvimento desta. Desse modo, as funções 

materna e paterna parecem ser necessárias, bem mesmo antes do nascimento do bebê, por meio 

do desejo no qual o casal insere o filho. 

 Além desse fator, Winnicott (1999) também relaciona a harmonia do casal no 

desenvolvimento da criança. De acordo com o autor, a união dos pais e seus cuidados mantêm 

para a criança um contexto por meio do qual ela pode encontrar a si mesma (seu eu), o mundo e 

uma relação entre ela e o mundo. Além disso, o contexto do lar onde a criança vai ser gerada, a 

harmonia e a forma de convivência do casal são fatores que vão influenciar nas possibilidades de 

desenvolvimento das funções materna e paterna. 

 Solis-Ponton (2004) afirma que a gravidez estimula o narcisismo primário dos pais, o que 

lhes permite tornarem-se bons pais. A mãe sente o desejo de amar e cuidar de sua criança como 

ela teria desejado ser amada. 

 
O estado de sensibilidade que a mãe vive durante a gravidez e os 
primeiros anos da criança, a evocação de sua própria infância e as 
relações que teve com a própria mãe, provocam uma regressão 
psíquica que a conduz a se identifica à criança que traz em seu 
ventre como o bebê que ela foi. Muito freqüentemente, identifica-se 
com uma imagem idealizada de si mesma, de um tempo em que 
teria sido objeto de amor total e incondicional de seus pais (SOLIS-
PONTON, 2004, p 32-33). 

 

 A capacidade de gerar filhos tem um significado para os pais que se traduz numa 

valorização psíquica e social. Além disso, são reativadas as lembranças de terem sido olhados e 

admirados narcisicamente por seus pais. Esses sentimentos serão, então, transmitidos ao filho na 

forma de atenção, cuidados e afeto. 

 No início da vida, como o bebê não é capaz de controlar e lidar com as questões 

relacionadas com o ambiente, tanto interno (sensações, percepções, angústias), quanto externo 

(calor, frio, sons, entre outros) há necessidade de alguém que possa fazê-lo, no caso, os pais. Por 

isso, para Winnicott (1990), a função materna é a de exercer a função de “ego auxiliar” para que 
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o bebê possa ir desenvolvendo gradativamente o seu “self”. Por meio dessa função da mãe o bebê 

irá desenvolver de forma gradual seu ego, na medida em que vai aprendendo a lidar com o 

mundo interno e externo utilizando cada vez mais seus próprios recursos. 

 O contato mãe-bebê permite a sensação de amparo e de integração num momento em que 

a criança vive como desamparo o não suprimento de suas necessidades. Ao emprestar seu corpo 

como “ego auxiliar” a mãe proporciona ao bebê: 

 
Um senso de continuidade através da mãe que atende. Essa 
presença continuada da mãe que “entende e atende” essas 
necessidade básicas do bebê vai propiciar para a criança um 
senso de continuidade baseada na prazerosa sensação de que ela 
continua a existir (ZIMERMAN, 1999, p. 105). 
 

 Portanto, para Winnicott (1975), a mãe denominada de “suficientemente boa” é aquela 

que se identifica e atende às necessidades do recém-nascido, desde sua dependência absoluta ao 

nascer até atingir a maturidade e a autonomia. O autor ressalta que ela não é uma mãe 

supostamente perfeita e sim, aquela que é flexível o bastante para acompanhar o desenvolvimento 

do filho atendendo suas necessidades físicas e psíquicas. Além de cuidar, ela frustra 

gradativamente o bebê, preparando-o para a autonomia e posterior integração do ego. 

 Contudo, Winnicott (1980) destaca que uma condição importante para o exercício da 

função materna é a capacidade intuitiva da mãe ou da pessoa que assume as funções de 

maternagem. Para que possa haver intuição é imprescindível a dedicação, o tempo necessário 

para o contato entre a dupla mãe-bebê. Essa disponibilidade emocional da mãe, contudo,advém 

do seu desejo pelo filho, das suas condições psíquicas, da sua capacidade de fazer vínculos, de 

suportar frustrações.  

 É nesse momento que a função paterna se destaca, pois o pai deve possibilitar condições 

essenciais para que a mãe se disponibilize junto ao bebê. O pai deve estar na retaguarda, 

proporcionando acolhimento e aconchego à mãe. Segundo Souza (2007), o suporte emocional e 

material dado pelo marido à esposa favorecem um maior envolvimento dessa com a criança nos 

primeiros anos de vida. 

 Nesta etapa bem inicial, a função do pai é também de tolerar a exclusão temporária desta 

relação dual mãe-bebê e aguardar a oportunidade de participar de forma mais ativa, mais tarde. É 

uma não interferência, a capacidade de estar na retaguarda e não rivalizar com mãe e bebê. O pai 

não se interpõe na relação dual e também não quer ocupar o lugar da mãe. 
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Winnicott (1980) destaca a importância de pai, mãe e criança viverem juntos, para que um 

bom desempenho de ambas as funções, materna e paterna, possa ocorrer. No entanto, para a 

possibilidade de desenvolvimento da criança, as funções materna e paterna podem ser exercidas, 

enquanto funções simbólicas, não apenas pelo pelos pais biológicos, mas por quem as assume 

efetiva e afetivamente (DOR, 1991).  

Dor (1991) esclarece que quando se fala em função do pai, não se trata do pai como 

agente de paternidade comum, mas como o operador simbólico. Esse não está preso 

necessariamente à história cronológica, mas à história mítica. Assim, nos casos de pais separados 

ou ausentes, alguém precisa exercer a função simbólica de separação mãe-bebê. E também 

assumir a função de retaguarda e acolhimento da mãe, para que essa possa exercer a função 

materna no período inicial de fusão com a criança. 

Rohde et al (1991) apud Eizirik e Bergmann (2004) concluem que a função paterna é 

fundamental para o desenvolvimento do bebê. Segundo os autores, tal função é dinâmica, já que 

o pai representa um sustentáculo afetivo para a mãe interagir com seu bebê e também, ainda nos 

primeiros anos da criança, deve funcionar como um fator de divisão da relação simbiótica mãe-

bebê. Assim, o pai aparece como o terceiro imprescindível para que a criança elabore a perda da 

relação inicial com a mãe. 

Segundo Barriguete Menendez et al (2004), o pai constitui um outro pólo da tríade 

familiar. Ele introduz a diferença nas trocas entre mãe e criança, contextualiza e enquadra essas 

interações, ao mesmo tempo em que representa uma separação no binômio mãe-bebê. Em relação 

à diferença da ligação maternal, a ligação parental é marcada por um ato de reconhecimento, um 

ato de vontade. Os autores destacam que a mãe reconhece o pai e este, por vir a ser pai, 

reconhecerá a criança e se associará na sua linhagem. 

Ao pai cabe ser um parceiro protetor, carinhoso e cooperativo com a mãe desde a gestação 

do filho para que ela possa se dedicar à criança em um primeiro momento. Posteriormente, sua 

presença física e afetiva é fundamental para romper a relação narcísica do filho com a mãe, 

funcionando como uma ponte entre o mundo interno e a realidade externa da criança. Desse 

modo, ao se afastar da mãe e se envolver com o pai, a criança desenvolve maiores habilidades 

exploratórias e responsividade social (PERSON, COOPER E GABBARD, 2007 apud SOUZA, 

2007). 
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A função paterna, portanto, insere-se como facilitadora da relação diática entre a mãe e o 

bebê, mas também como representante da proibição e da contextualização da dupla. Dessa forma, 

a função paterna é parte integrante e complementar da função materna. 

Muza (1998) apud Eizirik e Bergmann (2004) afirma que o pai aparece como o terceiro 

imprescindível para que a criança elabore a perda da relação inicial com a mãe, sendo que a 

criança necessita do pai para desprender-se da mãe e, ao mesmo tempo, também necessita de um 

pai e de uma mãe para satisfazer, por identificação, sua bissexualidade. Desse modo, pode-se 

afirmar que o pai passa a representar um princípio de realidade e de ordem na família, e a criança 

sente que ela não é mais a única a compartilhar a atenção da mãe. 

Araújo (2005) destaca que o pai precisa agir como facilitador de separações, 

impulsionando o filho a seguir adiante, oferecendo-se como um elemento importante e 

fundamental para a identificação, que antes era um papel restrito à mãe. Contudo, o pai só fará 

parte desta dinâmica, se for introduzido pela mãe, ou seja, se essa permitir. 

No entanto, segundo a autora, é importante também que o pai se predisponha a fazer parte 

desta relação. É preciso que ele adote afetiva e efetivamente seus filhos, pois pais ausentes, muito 

autoritários ou muito distantes podem favorecer o aparecimento de problemas de personalidade 

nas crianças e também de dificuldades de interação como os companheiros.  

Entende-se assim que o exercício da função paterna pressupõe muito mais do que a 

simples presença masculina na relação com o bebê. Segundo Araújo (2005), essa função se 

localiza no espaço de subjetivação do exercício do poder, entendido como a representação da Lei, 

como representação simbólica do mundo. Desse modo, se a “lei do pai” é aceita e internalizada 

progressivamente pela criança, que passa a se ver em um mundo com as outras pessoas, não só no 

mundo todo dela ou só para ela. A autora destaca que “a entrada no mundo humano marca a 

despedida da onipotência infantil, além de ressaltar para a criança o contato com os próprios 

limites, com a alteridade e com a morte” (ARAÚJO, 2005, p. 2). 

De acordo com Gomes e Resende (2004), o pai representa a possibilidade do equilíbrio 

pensado como regulador da capacidade da criança investir no mundo real. A necessidade da 

figura paterna ganha contornos no processo de desenvolvimento, de acordo com a etapa da 

infância. Sua atuação na fase inicial da vida é decisiva na resolução de conflitos em dois 

momentos importantes do desenvolvimento: o primeiro, entre seis e doze meses, quando a 

criança se vê inserida no triângulo edípico, denominado organização genital precoce. O segundo 
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período é marcado pela entrada na adolescência, quando a maturação genital obriga a criança a 

definir seu papel na procriação.  

Os autores destacam que embora o lugar do pai no grupo etário infantil, entre seis e doze 

meses, não seja tão abordado na literatura, como acontece com a figura materna, sabe-se que o 

contato corporal entre o bebê e o pai, no cotidiano, é referência na organização psíquica da 

criança, devido à sua função estruturante no desenvolvimento do ego. Já no segundo ano de vida, 

quando já existe a imagem de pai e de mãe, a figura paterna ganha relevo, não só para ancorar o 

desenvolvimento social da criança, mas para servir de suporte das dificuldades inerentes ao 

aprendizado deste período. É este apoio que vai alavancar o desprendimento da criança da 

estrutura doméstica confortável, até então, garantida pela mãe. O movimento para alcançar 

autonomia, ganha maior força na adolescência (ABERASTURY, 1991 apud GOMES E 

RESENDE, 2004). 

A entrada na adolescência é também considerada por Musa (1998) apud Eizirik e 

Bergmann (2004) como o outro momento em que o papel paterno é crucial no desenvolvimento 

dos filhos, momento no qual a maturação genital obriga a criança a definir o seu papel na 

procriação. 

Em decorrência da importância da estruturação da adolescência no desenvolvimento dos 

sujeitos e do papel que a figura paterna representa nesse momento, faz-se necessário 

contextualizar o conceito da adolescência.  

A adolescência é um período caracterizado por importantes mudanças físicas, psicológicas 

e sociais, que levam o adolescente a desenvolver-se em direção ao mundo adulto (BEE, 1997; 

MUSSEN, CONGER, KAGAN, HUSTON, 1988; MOREIRA, 2003; STEINBERG, 1993 apud 

ROCHA, MOREIRA E OLIVEIRA, 2004). Contudo, estas alterações, com suas peculiaridades e 

manifestações, diferem entre as sociedades e entre os indivíduos de uma cultura. 

Bee (1997) explica que faz mais sentido pensar a adolescência como o período que se 

situa, psicológica e culturalmente, entre a meninice e a vida adulta, ao invés de uma faixa etária 

específica. Uma vez que existe um ritmo diferente de modificações fisiológicas nos diferentes 

adolescentes, que faz parte do padrão geral de crescimento do indivíduo. Desse modo, observa-se 

uma ampla variação quanto ao início, duração e término da pubescência. 

A adolescência é marcada por mudanças que se refletem em todas as facetas do 

comportamento do sujeito. Os adolescentes de ambos os sexos não são somente afetados pelas 
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mudanças físicas que ocorrem em seus corpos, mas também, num plano sutil e inconsciente, o 

processo de pubescência afeta o desenvolvimento de seus interesses, seu comportamento social e 

a qualidade de sua vida afetiva (BLOS, 1985). 

A adolescência é, portanto, um período caracteristicamente turbulento e de grande 

crescimento individual. Deve ser considerada não como um período de aflição, mas como uma 

crise normativa, isto é, uma fase normal de maior conflito, caracterizada por uma aparente 

flutuação no vigor do ego, e também por um alto potencial de crescimento (ERIKSON, 1956 

apud BLOS, 1985). 

Knobel (1988) considera a adolescência um processo e, portanto, deve se admitir e 

compreender a sua aparente patologia, a qual ele denomina “síndrome normal da adolescência”.  

Segundo o autor, essa síndrome está caracterizada por uma sintomatologia que inclui: “1) busca 

de si mesmo e da identidade; 2) tendência grupal; 3) necessidade de intelectualizar e fantasiar; 4) 

crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo mais intransigente até o misticismo mais 

fervoroso; 5) deslocalização temporal, em que o pensamento adquire as características de 

pensamento primário; 6) evolução sexual manifesta, desde o auto-erotismo até a 

heterossexualidade genital adulta; 7) atitude social reivindicatória com tendências anti ou 

associais de diversa intensidade; 8) contradições sucessivas em todas as manifestações da 

conduta, dominada pela ação, que constitui a forma de expressão deste período da vida; 9) uma 

separação progressiva dos pais; e 10) constantes flutuações de humor e do estado de ânimo” 

(ABERASTURY, KNOBEL, 1988, p. 29). 

Assim, a entrada na adolescência tem como marco as mudanças biológicas, 

principalmente no que se refere à maturação sexual, porém sua consolidação se dá a partir de 

fatores individuais e sociais (BAPTISTA NETO, OSÓRIO, 2002). Concomitante, ocorrem 

também importantes alterações emocionais, as quais são vivenciadas de forma muito peculiar por 

cada adolescente. A individuação adolescente é acompanhada de modo geral de ansiedades e 

sentimentos de isolamento, solidão e confusão, os quais estão relacionados às perdas inerentes à 

entrada no mundo adulto. 

No entanto, todo este processo é decisivo e fundamental no ciclo vital de cada indivíduo 

rumo à independência afetiva, ao estabelecimento de uma identidade sexual, à capacidade de 

assumir compromissos, à aquisição de um sistema de valores pessoais e na manutenção de uma 

relação de reciprocidade com a geração precedente (BAPTISTA NETO, OSÓRIO, 2002). 
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No caso de adolescentes portadores de doenças crônicas, como a fibrose cística, o 

processo da adolescência possui ainda peculiaridades determinadas pela própria enfermidade. 

Segundo Antunes (2008), a fibrose cística, também conhecida como mucovicidose, é uma doença 

genética autossômica recessiva crônica transmitida pelo pai e pela mãe (embora nenhum dos dois 

manifeste a doença), com manifestações sistêmicas, comprometendo os sistemas respiratório, 

digestivo e reprodutor. Considerada a enfermidade congênita letal mais freqüente em populações 

caucasianas (Europa Central, Estados Unidos e Austrália), ocorre por uma disfunção das 

glândulas de excreção exócrina, sendo menos freqüente entre negros e asiáticos e atinge 

igualmente ambos os sexos. A doença atinge aproximadamente 1:2.500 crianças nascidas-vivas 

da raça branca, incidência que diminui para indivíduos da raça negra na proporção 1:17.000 

(NELSON, VAUGHAN, MCKAY, 1994 apud FURTADO, LIMA, 2003). 

O paciente portador desta doença apresenta secreções mucosas espessas e viscosas, 

obstruindo os ductos das glândulas exócrinas, que contribuem para o aparecimento de três 

características básicas: doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência pancreática com má 

digestão/má absorção e conseqüente desnutrição secundária, além de níveis elevados de 

eletrólitos no suor (FURTADO, LIMA, 2003). 

De acordo com Antunes (2008), o diagnóstico da doença pode ser feito em várias 

oportunidades: antenatal, quando já houver casos na família; no primeiro ano de vida, por 

manifestações precoces, como íleo meconial; pela realização da triagem neonatal (teste do 

pezinho) ou, finalmente, quando há manifestações clínicas da doença.  

Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a disponibilizar na rede pública a triagem 

neonatal para fibrose cística no ano de 2000, por determinação de Termo de Compromisso 

firmado entre a Promotoria da Infância e Juventude e a Secretaria de Estado da Saúde. Se o 

resultado do teste for positivo, deve ser repetido após duas semanas e até no máximo o trigésimo 

dia de vida. E se ainda se mostrar elevada, um teste de eletrólitos no suor ou análise de DNA 

deve ser realizado pra tentativa de confirmação diagnóstica (ROSA, VIEIRA, RUHLAND, 

LUDWIG NETO, CUNHA, RUBI, 2008). 

O diagnóstico precoce proporciona a essas crianças serem tratadas e monitoradas quanto a 

variáveis que influenciam diretamente o prognóstico da doença, o que é determinante na 

sobrevida dos pacientes. Além disso, Furtado e Lima (2003) argumentam que a expectativa de 

vida tem crescido nos últimos anos com os avanços tecnológicos que auxiliam no diagnóstico e 
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terapêutica. Nos últimos 25 anos, a sobrevida teve um aumento de 700%, sendo que há 40 anos 

atrás a maioria morria na infância e no final dos anos noventa, 36% alcançavam a idade adulta 

(ROCHA, MOREIRA, OLIVEIRA, 2004).  

Segundo Pizzignacco e Lima (2006), à medida que a expectativa de vida aumenta para as 

crianças e os adolescentes com FC, as questões relativas à escolha de uma profissão, 

relacionamentos e reprodução tornam-se mais intensas e começam a surgir expectativas relativas 

ao futuro que podem gerar angústia, depressão e, muitas vezes, o abandono do tratamento. As 

autoras destacam que é nesse período de transição da infância para a idade adulta que surgem os 

sentimentos de autocontrole, imortalidade e a liberdade para fazerem suas próprias escolhas. 

Oliveira e Gomes (1998) argumentam que a conseqüência é um número crescente de 

adolescentes portadores da doença apresentando desordens emocionais, pois se por um lado sua 

vida é prolongada, por outro tem mais tempo de sofrer as perdas e limitações que a doença lhes 

impõe. Portanto, como afirmam Saraiva e Oliveira (2008), a qualidade de vida passa a ser um 

conceito bastante relevante, o que significa fundamental atenção aos aspectos psicossociais 

relacionados ao paciente com fibrose cística e sua respectiva família. 

Estudos mostram que a vivência da adolescência por portadores de fibrose cística possui 

algumas peculiaridades, como implicações na vida escolar, trabalho, relacionamento familiar, 

amigos e com o sexo oposto (DENNIG, GLUCKSON, 1984; LASK, 1995; DUNCAN-

SKINGLE, FOSTER, 1995; OLIVEIRA, GOMES, 1998; OLIVEIRA, OLIVEIRA, GOMES, 

2004 apud ROCHA, MOREIRA, OLIVEIRA, 2004). A doença torna o adolescente extremante 

dependente física, emocional e financeiramente de sua família, o que implica em dificuldades 

para a transição da vida em família para uma vida independente e dos estudos para o trabalho 

(SIMENA, 1992 apud ROCHA, MOREIRA, OLIVEIRA, 2004). 

Além disso, o tratamento da FC exige muita dedicação, o que significa um investimento 

significativo de energia e tempo tanto por parte dos cuidadores quanto do paciente, para a 

promoção de uma condição estável ao mesmo. Contudo, na maioria das vezes é sobre a mãe que 

recai a maior responsabilidade pelos cuidados com o filho, mesmo quando ambos, o pai e a mãe, 

trabalham fora de casa.  Saraiva e Oliveira (2008, p. 539) destacam, no entanto, que “ter a mãe 

como cuidadora primária aumenta a segurança e confiança do jovem paciente, mas também 

reforça a sua dependência em relação à figura materna”. 
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Esta constatação corrobora com o objetivo central deste projeto que é o de desvelar como 

o pai tem desempenhado seu papel no processo de tratamento de um adolescente portador de 

fibrose cística, ou seja, como a função paterna tem sido exercida pelos sujeitos de modo que 

possam dar conta de atender às demandas que surgem durante o processo de tratamento desses 

adolescentes. Pois há uma urgência de suporte tanto à mãe quanto aos jovens para que esses 

possam continuar seu movimento para alcançar autonomia. 

Segundo Saraiva e Oliveira (2008), os pais mostram dificuldades em lidar com o filho 

portador de fibrose cística quando ele chega à adolescência, pois as transformações no 

desenvolvimento normal do indivíduo, neste período, são mais complicadas para esses jovens. Os 

adolescentes, por sua vez, também enfrentam dificuldades, principalmente no que diz respeito à 

aquisição da autonomia, da independência, à consciência de seu funcionamento sexual, ao 

conhecimento a respeito da sua doença, à sua imagem corporal. 

Torna-se, portanto, fundamental desenvolver estratégias para capacitar os pacientes e suas 

famílias de modo que possam suportar e enfrentar o estresse normal da adolescência, preparando-

os para uma vida adulta produtiva e mais autônoma. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 
 Refinar ou construir conhecimentos só pode ser feito através de métodos científicos 

apropriados (KNELLER, 1980).  Assim, o presente capítulo tem por objetivo expor a postura 

metodológica adotada na realização desta pesquisa, como forma de garantir a confiabilidade e o rigor 

cientifíco do trabalho, com vistas a construir ou refinar conhecimentos sobre a função paterna e a 

adolescência de jovens portadores de fibrose cística. 

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa foi qualitativa exploratória. A pesquisa 

qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências humanas e sociais, 

assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, derivados do positivismo, da fenomenologia, da 

hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do construtivismo. Ela adota multimétodos de 

investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e, procura tanto encontrar 

o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZZOTTI, 

2006, p. 28). 

Segundo Alves (1991), a visão qualitativa considera a realidade como uma construção social 

dentro de uma perspectiva global, que leva em conta os componentes de uma dada situação em suas 

interações e influências recíprocas, sem fazer generalizações estatísticas e relações lineares de causa e 

efeito. O pesquisador, portanto, é o principal instrumento de coleta e análise dos dados e sua imersão 

no ambiente a ser pesquisado é fundamental para a compreensão do fenômeno como um todo. 

Por isso, como afirma Godoy (1995), o pesquisador vai a campo buscando “captar” o 

fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 

pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a 

dinâmica do fenômeno. 

O estudo qualitativo pode, no entanto, ser conduzido através de diferentes caminhos. Neste 

trabalho a estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso. De acordo com Godoy (1995, p.25) “o 

estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. Visa o exame de um ambiente, um simples sujeito ou de uma situação em particular”. 

Ele tem por objetivo “proporcionar uma vivência da realidade por meio da discussão, análise e 

tentativa de solução de um problema extraído da vida real” (GODOY, 1995, P. 25). Assim, o 

propósito fundamental do estudo de caso, como tipo de pesquisa, é analisar intensivamente uma dada 

unidade social. 
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Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso é qualitativo quando se desenvolve numa 

situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 

forma complexa e profunda. Para o autor, os estudos de caso visam à descoberta. Mesmo que o 

pesquisador parte de alguns pressupostos teóricos iniciais, sua atenção estará voltada a novos 

elementos que podem emergir como importantes durante o estudo. Esse fato fundamenta o 

pressuposto de que o conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz 

constantemente. 

Para Yin (2001), o estudo de caso tem sido amplamente utilizado quando os pesquisadores 

procuram responder às questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem, quando há pouca 

possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos 

atuais, que só podem ser analisados a partir de um contexto real. 

O autor destaca que a coleta de dados para os estudos de caso pode se basear em diversas 

fontes de evidências. No entanto, ele destaca seis delas: documentos, registros em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos.  

A amostra foi constituída por 03 (três) sujeitos. São 03 (três) genitores masculinos de 

adolescentes portadores de FC, de ambos os sexos e com idade entre 13 a 16 anos, que realizam 

tratamento junto ao HIJG-SC, todos com condições intelectuais preservadas.  

A escolha da amostra deu-se de acordo com o agendamento dos adolescentes no 

Ambulatório de FC do hospital, que ocorre às sextas-feiras, das 08h00h às 12:00h. De acordo 

com Gil (1987), na amostragem por acessibilidade o pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso, admitindo que estes possam de alguma forma, representar o universo. 

 A coleta de informações se deu por meio da entrevista semi-estruturada, que segundo Triviños 

(1987), é um dos principais meios que o pesquisador possui para realizar procedimentos de coleta de 

dados, para alguns tipos de pesquisa qualitativa.  

 De acordo com o autor, “a entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, oferece 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar na elaboração do conteúdo da pesquisa” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 
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 Turato (2003, p. 313)) esclarece que “ a escolha pela entrevista semi-estruturada dá-se pelo 

motivo de que ambos os integrantes da relação têm momentos para dar alguma direção, representando 

ganho para reunir os dados segundo os objetivos propostos”. 

 Os dados foram coletados no Ambulatório de FC do HIJG mediante prévia autorização do 

Comitê de Ética, direção e chefia do setor do respectivo hospital (Anexos 01, 02, 03) e dos pais, por 

meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 01). 

 As entrevistas foram realizadas mediante a utilização de um roteiro com questões abertas que 

nortearam a pesquisa durante todo o desenvolvimento do trabalho (Apêndice 02). Além disso, a 

professora pesquisadora esteve presente no local das entrevistas. 

 Após a coleta de dados, os mesmos foram organizados e analisados de modo que pudessem 

fornecer respostas ao problema proposto para investigação. Segundo Turato (2003), dentre as muitas 

possibilidades para o tratamento dos dados em pesquisa qualitativa, a técnica da análise de conteúdo 

se mostra como a mais usual.  

 De acordo com o autor, tratar um material é codificá-lo, transformando-o de um estado bruto 

para se atingir uma possível representação do conteúdo.  Assim, “a análise de conteúdo é um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1991, p. 38). Ao utilizar este método se busca, 

portanto, “compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, 

as significações explícitas ou ocultas” (CHIZZOTTI, 1995, p. 98).  

 No entanto, como as respostas fornecidas pelos sujeitos pesquisados tendem a ser as mais 

variadas, para que se proceda adequadamente sua análise, torna-se necessário organiza-las mediante 

seu agrupamento em certo número de categorias. “As categorias conceituais permitem passar dos 

elementos descritivos à interpretação ou investigar a compreensão dos atores sociais no contexto 

cultural em que produzem a informação” (CHIZZOTTI, 1995, p. 99). 

 Cabe ressaltar que é importante que a pesquisa possa assegurar um avanço na elucidação da 

problemática proposta. Turato (2003) reforça que todos os que utilizam as diversas modalidades da 

técnica de análise de conteúdo devem avançar para além do estágio meramente descritivo, passando 

para a necessária discussão e inferência a partir dos dados trabalhados. 

Os resultados desta pesquisa possibilitaram engendrar reflexões acerca dos aspectos 

relacionados com o desempenho da função paterna e as suas repercussões no processo de tratamento 

de adolescentes portadores de FC. 

 A pesquisa qualitativa se particulariza na forma como ela apreende e legitima os 
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conhecimentos. Esses não se reduzem a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; “o sujeto-observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 

fenômenos, atribuindo-lhes um significado” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

 Desse modo, segundo Turato (2003), em pesquisas qualitativas, o conceito de validade 

sempre inclui o mentor e o observador envolvido. Sendo a apreensão feita pelo pesquisador 

enquanto sujeito, a relação estabelecida com o fenômeno examinado fica marcada por incontáveis 

variáveis subjetivas, o que praticamente inviabiliza uma tradução satisfatória pelas vias das 

técnicas estatísticas. 

 Por isso, Turato (2003) emprega como formas de validação de dados o processo da 

validação qualitativa interna ou “intrapessoal” e da externa ou “interpessoal”, “nos sentidos de 

crença na apreensão o mais próximo da verdade, devido, primeiramente, aos atos “internos” ao 

pesquisador e à coleta e, em segundo lugar, pelas depreensões advindas das inter-relações pessoais 

deste pesquisador após a coleta” (TURATO, 2003, p. 388). 

 Segundo o autor, na validação interna, os dados coletados são admitidos como válidos a 

partir do uso conjunto de conhecimentos/experiências que perfazem a base intuitiva, intelectual e 

técnica do investigador, o que inclui seu background, planejamento adequado e seu senso crítico. 

E na validação externa, o processo de validação é estabelecido na vivência do pesquisador com os 

membros de sua comunidade acadêmica, ou seja, na supervisão com o orientador da pesquisa, na 

discussão dos achados com seus pares e na troca de idéias acerca dos resultados preliminares com 

as audiências qualificadas em eventos e reuniões científicas. 

Essa pesquisa obteve os resultados seguindo as exigências éticas e científicas conforme a 

Resolução CNS/MS 196, de 10 de outubro de 1996, tratando os participantes da pesquisa com 

dignidade, respeitando sua autonomia e comprometendo-se com a busca de benefícios para os 

participantes e para uma relevância social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices 01) foi lido e esclarecido antes do 

início das entrevistas. Somente após o aceite dos particiántes, por meio do referido documento, foi 

que a pesquisadora realizou as entrevistas com os sujeitos da amostra.  

A pesquisadora atendendo aos princípios éticos da pesquisa que envolve seres humanos, se 

comprometeu com o sigilo das informações junto aos participantes, que foi oficializado por meio do 

Termo de Compromisso (Anexo 04) e também com a devolutiva dos resultados para os envolvidos. 

Quanto ao monitoramento da segurança dos dados, somente as pessoas diretamente 

envolvidas com a pesquisa, no caso a acadêmica e sua supervisora, tiveram acesso às informações 
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contidas nos protocolos e aos documentos referentes à pesquisa. Esses pesquisadores 

comprometeram-se a mantê-los, sob a sua tutela, pelo período de cinco anos, e após, incinerá-los. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS 

 

Foram entrevistados três (03) pais de filhos portadores de fibrose cística, suas respostas, 

registradas de forma dialogada, constituíram o corpus da pesquisa, sobre o qual se procedeu a 

análise do conteúdo dos discursos, que foram agrupados em torno de idéias comuns, a partir das 

quais emergiram as categorias. Foram estabelecidas 08 (oito) categorias, as quais são 

apresentadas na Tabela1. Os pais entrevistados são identificados como: E1 - casado, autônomo, 

dois filhos (13a, 18a) portadores de FC; E2 - casado, vendedor, uma filha (10a) portadora de FC e 

E3 - casado, autônomo, uma filha (13a) portadora de FC. 

 

TABELA 1: Categorias desenvolvidas a partir do discurso dos pais dos adolescentes  

CATEGORIAS FALAS DOS ENTREVISTADOS 
1 Compreensão da doença E1 “... sei mais ou menos, não sei tudo. Pelo que já ouvi é 

uma doença do pulmão. Não tem cura...”; 
E2 “... sei o suficiente para compreender a doença.” 
E3 “são várias complicações da saúde, que atingem 
gravemente os pulmões, o que eu sei é isso.” 

2 Estratégias de 
Enfrentamento da doença/ 
Mecanismos de defesa:  

• Negação; 
• Racionalização; 
• Sublimação. 

E1 “tento motivar para o tratamento”, “... se não fizer o 
tratamento a sério pode até morrer.”;  “Não vejo mudança de 
criança para adolescente.”, “a gente não conversa sobre a 
doença, nem sobre o tratamento.”; (Negação) 
E2 “... eu sempre participei bastante,...busco informações.” , 
“...no que se faz necessário eu respondo para ela sobre a 
doença.” “Se ela vem com uma questão, eu explico.”, “agora 
ela pergunta mais sobre o tratamento, então eu leio, pesquiso, 
busco conhecimento.” (Racionalização) 
E3 “...uma coisa muito difícil de se lidar.” “Eu tenho que 
trabalhar e buscar dar o melhor para elas.” (Sublimação) 

3 Alteração da rotina 
familiar 
 
 

E1 “... antes a gente saia mais, passava mais tempo fora, 
agora fica mais tempo em casa.”, “... Ir comer fora é ruim, 
eles ficam com vergonha, tem que tomar o remédio antes.” 
E2 “... a minha esposa passou a trabalhar em casa, pois 
precisava levar para a fisioterapia e os cuidados na 
alimentação eram maiores.” 
E3 “Muitas, muitas coisas. ...Corrreria atrás do melhor para 
ela,... Eu tenho que trabalhar e buscar o melhor para elas.” 
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4 Comunicação com o filho E1 “... a gente assiste jogos juntos, conversa, faz 
brincadeiras. Mas ele gosta mesmo é de ficar no 
computador.” “Antes eu prendia, batia, hoje não”, “ele tem 
mais liberdade agora do que antes”, “... a gente não conversa 
sobre a doença, nem sobre o tratamento.”; 
E2 “... a imagem que eu passo é mais severa, mas a nossa 
relação é boa, muito boa.”, “Não fico falando com ela sobre a 
doença.” 
E3 “Temos uma boa relação. Ela é uma excelente filha e 
muito obediente. ...Algumas vezes comento sobre o 
tratamento. O que pode vir mais na frente se não fizer 
corretamente as coisas. Ela escuta mas não é de falar muito.” 

5 Percepção da adolescência E1 “Não vejo mudança de criança para adolescente.”; 
E2 “Agora ela pergunta mais sobre o tratamento.”; 
E3 “A timidez, a vergonha com os colegas. Ela é muito 
quieta e a doença deixa ela mais envergonhada.” 

6 Responsabilidade no 
tratamento 

E1 “... eu acho que ele percebe que eu participo....falando que 
quando ele fica muitas horas no computador tem prejudicado 
as refeições, não ganha peso.”, “...mas eles percebem que a 
mãe participa mais, eu só pergunto se fizeram as coisas.”; 
E2 “ ...eu sei que quem faz mais é a mãe, 97% é a mãe e os 
meus 3% é mais no sentido de cobrança, se ela comeu, se fez 
a nebulização, se tomou os remédios.” 
E3 “Sempre estou do lado dela, no que ela precisa eu tento 
realizar. Mas quem faz mais é a mãe pois está em casa todo o 
tempo.” 

7 Participação no 
tratamento ambulatorial 

E1 “Eu vinha ver quando estava internado. É que eu trabalho 
por conta própria, sou autônomo então um dia estou num 
lugar, depois no outro.”; 
E2 “Eu sempre participei bastante, acompanhava todas as 
viagens à Florianópolis. Atualmente estou numa empresa, 
então, não posso assumir tantos cuidados, mas sempre 
acompanho as viagens até aqui, para as consultas.” 
E3 “ Acompanho nas viagens, faço o máximo que eu posso, 
... Eu tenho que me preocupar com toda a família pois o 
sustento de todos depende de mim.” 

8 Participação nas 
internações 

E1 “Vinha quando ele estava internado, todos os dias.”; 
E2 “No ano passado, eu pude acompanhar mais as 
internações, as sessões de fisioterapia e a administração dos 
remédios, pois trabalhei como autônomo.” 
E3 “A mãe fica com ela nas internações, pois tenho que 
cuidar das outras filhas e do trabalho.” 
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3.2 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A análise dos relatos dos genitores masculinos possibilitou verificar a correlação direta 

entre os sentimentos vivenciados e as dificuldades encontradas por eles para interagir com seus 

filhos e lidar com a doença e o  tratamento. 

 A categoria 1 “Compreensão da doença” expressa a visão e a compreensão do pai sobre 

a doença. No discurso dos pais observa-se uma dificuldade de aprofundarem o diálogo acerca da 

enfermidade. Essa dificuldade pode ter aparentemente duas razões: (1) culpa e (2) compreensão 

parcial ou inadequada da doença.  

A culpa pode ser inerente ao fato desses pais saberem que são responsáveis pela 

transmissão da doença ao seu filho. Layton et al. (1993) apud Orlandi, Peixoto e Rosa (2004) 

afirmam que, freqüentemente, pais de crianças que apresentam malformações ou doenças 

congênitas costumam entendê-las como punição aos seus atos no passado, o que demandaria 

responsabilidade e culpa. Fernandes et al. (2004) também afirmam que o nascimento de criança 

portadora de anormalidades é um evento que é carregado de culpa atribuída social e 

historicamente à família, gerando crise e negação das expectativas, sendo necessária a adaptação 

do filho idealizado para o real, processo esse desenvolvido de forma lenta e conflituosa, e que 

pode ser vivenciada como um golpe.  

Já com relação à compreensão parcial  ou inadequada da doença, essa poderia ser 

contestada uma vez que todos os três entrevistados são atendidos, juntamente com seus filhos, 

pelo grupo multidisciplinar de FC do HIJG-SC, o que implica que recebem informações 

periódicas sobre a doença e sobre o tratamento de seu filho dos diferentes profissionais 

envolvidos (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicóloga). No entanto, seria 

importante verificar se essas informações são efetivamente assimiladas pelos pais, uma vez que 

barreiras socioculturais entre profissionais da saúde e as famílias poderiam dificultar a 

compreensão por parte dessas acerca do que lhes é transmitido 

 Nas falas dos entrevistados “...sei mais ou menos, não sei tudo. Pelo que já ouvi é uma 

doença do pulmão. Não tem cura...” (E1); “...são várias complicações da saúde, que atingem 

gravemente os pulmões, o que eu sei é isso.” (E3) se pode evidenciar essa compreensão parcial da 

doença, resultado das dificuldades de comunicação por parte dos profissionais de saúde com as 

famílias e os doentes. Segundo Wallau et al. (2006), é tradição na área médica que os atos 
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performáticos sejam valorizados e que a comunicação seja considerada secundária e, por esse 

motivo, delegada para os profissionais mais inexperientes. Neste momento o médico parece 

esquecer que a adequada comunicação é um importante fator para a satisfação dos pacientes e de 

seus familiares, quanto ao atendimento prestado. Além disso, Trindade, Novaes e Carneiro 

(2006) afirmam que a diminuição da ansiedade com o maior conhecimento dos pais a respeito da 

doença bem como a melhoria da qualidade de vida da criança representam grandes benefícios do 

tratamento interdisciplinar da FC. 

  A categoria 2 “Estratégias de Enfrentamento da doença/Mecanismos de defesa” 

exprime  as atitudes do pai frente ao diagnóstico do filho e o desenvolvimento de estratégias para 

o enfrentamento da situação. Todos os três entrevistados relataram que o momento do 

diagnóstico foi um “choque”, mas assumiram uma postura pró-ativa para melhor lidar com o 

filho doente: “tento motivar para o tratamento”, “... se não fizer o tratamento a sério pode até 

morrer.” (E1); “... eu sempre participei bastante,...busco informações.” , “...no que se faz 

necessário eu respondo para ela sobre a doença.” (E2) e “...eu tenho que trabalhar e buscar dar 

o melhor para elas.” (E3). 

 Observa-se também uma tentativa de controle através da busca do conhecimento na fala 

de um dos pais: “... eu sempre participei bastante,...busco informações.”. Damião e Angelo 

(2001) afirmam que ao aceitar que há alguma coisa errada com o filho, a família percebe que 

precisa retomar o controle da situação. Nesse sentido, o pai quer conhecer mais sobre a doença e 

manter-se atualizado sobre ela, porque isto irá ajudá-lo a controlar a doença de seu filho, a 

esclarecer suas dúvidas sobre todos os aspectos da doença e a reduzir sua ansiedade. 

 As estratégias de enfrentamento possibilitam a convivência com a doença crônica, não 

permitindo que o sujeito seja vencido ou subjugado pela situação. Os pais se preocupam com seu 

filho doente e querem ajudá-lo a superar e a conviver com sua doença e conseqüências. Na fala 

do pai “tento motivar para o tratamento”, “... se não fizer o tratamento a sério pode até morrer.” 

percebe-se que ele tem consciência que é o próprio filho que tem que viver as dificuldades da 

doença. No entanto, segundo Damião e Angelo (2001), esta conscientização é muito sofrida para 

a família porque ela percebe que não pode proteger a criança o tempo todo. 

É importante ressaltar que os pais, ao se defrontarem com a experiência da doença crônica 

de um filho, podem permanecer firmes e fortes no provimento de cuidados ao mesmo. Para 

Gimenes (1992) apud Menezes et al. (2007), o modo de enfrentamento da doença utilizado pelos 
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pais é, em parte, determinado pelas suas histórias e experiências passadas, seus valores e crenças 

pessoais, mas depende também dos recursos sociais disponíveis na comunidade para lidar com 

algum evento estressante. Todavia, é preciso considerar que os pais também estão enfrentando 

um momento de intenso sofrimento ao acompanhar a doença de seu filho e, por essa razão, 

muitas vezes são eles que irão necessitar de cuidados.  

Entre as estratégias de enfrentamento estão os mecanismos de defesa utilizados pelos pais 

para lidarem com a doença e o  tratamento de seus filhos. O diagnóstico de uma doença crônica 

como a FC é um acontecimento gerador de ansiedade e ambivalência de sentimentos. Os pais 

vêem-se diante de uma situação não escolhida e irreversível a ser enfrentada. De acordo com 

Furtado e Lima (2003), nessas situações podem ser mobilizadas defesas psicológicas mais ou 

menos adaptativas ou patológicas, facilitando ou não a emergência de um real processo de 

enfrentamento. Segundo Trindade, Novaes e Carneiro (2006), nas famílias com um filho portador 

de doença crônica observa-se a presença de mecanismos psíquicos inconscientes defensivos por 

parte dos pais diante da realidade, o que explica a negação e o mascaramento da tristeza e do luto, 

em algumas situações. 

No discurso de um dos pais fica evidente a dificuldade de lidar com a doença de seu filho, 

que foi diagnosticada tardiamente: “...não vejo mudança de criança para adolescente.” (E1). 

Esse modo de funcionamento evita o confronto com seus sentimentos de decepção, angústia, 

vergonha, medo e culpa. Brunhara e Petean (1999) apud Canho, Neme e Yamada (2006), ao 

compararem estudos sobre diferentes tipos de necessidades especiais, concluíram que a negação é 

uma reação intensa e freqüentemente relatada por pais diante do diagnóstico da doença. 

Entretanto, Neme (1999) apud Canho, Neme e Yamada (2006) aponta que as defesas 

funcionam como proteções que visam reduzir a ansiedade gerada pelo aumento de tensão em 

situações reais ou imaginárias de ameaça, podendo permitir uma pausa necessária para o 

desencadeamento posterior de esforços de enfrentamento. No caso de outro entrevistado, pode-se 

inferir que seu processo de racionalização tenha esse propósito: “agora ela pergunta mais sobre 

o tratamento, então eu leio, pesquiso, busco conhecimento.” (E2).   

Cada pessoa enfrenta a realidade colocando em ação os mecanismos psíquicos de defesa 

que considera capaz de atuar sobre a realidade ou modificá-la. Do ponto de vista analítico, o 

conceito “defesa” compreende uma forma específica de lidar com a ansiedade e com o conflito. 

Por essa razão, no discurso dos pais das crianças e adolescentes doentes crônicos pode-se 
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perceber o uso de mecanismos de defesa que buscam a redução da ansiedade e a solução dos 

conflitos. O investimento maciço do pai no seu trabalho, relegando as funções de cuidado do 

filho doente exclusivamente à mãe, pode ser considerado um processo de sublimação: “...uma 

coisa muito difícil de se lidar.” “Eu tenho que trabalhar e buscar dar o melhor para elas.” (E3). 

 A categoria 3 “Alteração da rotina familiar” compreende as alterações impostas ao 

grupo familiar por conta da doença do filho. Anders (1999) apud Furtado e Lima (2003) afirma 

que a existência de uma doença crônica afeta toda a família e gera momentos difíceis com 

avanços e retrocessos nas relações entre seus membros.  De acordo com Almeida et al. (2006), 

nos casos de doença crônica, depois de estabelecido seu diagnóstico e prognóstico, normalmente 

se desencadeia um estado de sofrimento e expectativas diversas na criança e no adolescente, 

assim como em toda sua família, acarretando profundas transformações em suas vidas, não 

somente pela doença em si, mas também por suas repercussões sociais, culturais, emocionais e 

afetivas. O discurso dos pais sinaliza essa alteração da rotina familiar: “... antes a gente saia 

mais, passava mais tempo fora, agora fica mais tempo em casa.”, “... Ir comer fora é ruim, eles 

ficam com vergonha, tem que tomar o remédio antes.”(E1).  

Uma das mudanças decorrentes da doença crônica no núcleo familiar refere-se ao trabalho 

das mães fora de casa. Furtado e Lima (2003) afirmam que, na maioria dos casos de doença 

crônica de um filho, são as mulheres que abandonam a vida profissional para se dedicar 

exclusivamente ao tratamento do filho doente. No relato de um dos entrevistados essa questão 

aparece “... a minha esposa passou a trabalhar em casa, pois precisava levar para a fisioterapia 

e os cuidados na alimentação eram maiores.” (E2), o que confirma a observação de Castro e 

Piccinini (2002) de que a sobrecarga de trabalho devido aos cuidados com o filho doente recai 

sobre a figura materna. Tal concepção reforça o ideário dos pais, historicamente construído, do 

papel da mãe como sustentáculo do lar e responsável principal pelos cuidados e educação da 

prole. A concepção conservadora de pai provedor e mãe cuidadora também surge na fala de um 

dos participantes quando argüido sobre as mudanças que ocorreram na sua vida a partir do 

diagnóstico da doença de sua filha: “Corrreria atrás do melhor para ela,... eu tenho que 

trabalhar e buscar o melhor para elas.” 

A categoria 4 “Comunicação com o filho” verifica as possibilidades, motivações, 

sentimentos e atitudes do pai em sua comunicação com o filho. Todos os três entrevistados 

relatam dificuldades de comunicação no que diz respeito à doença e ao tratamento: “... a gente 
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não conversa sobre a doença, nem sobre o tratamento.” (E1); “Não fico falando com ela sobre a 

doença.” (E2); “Algumas vezes comento sobre o tratamento. O que pode vir mais na frente se 

não fizer corretamente as coisas. Ela escuta, mas não é de falar muito.” (E3). No entanto, um 

dos mais importantes e freqüentes fatores que interferem nos resultados positivos da 

funcionalidade familiar é a qualidade da relação comunicativa entre os seus membros. Uma 

efetiva comunicação interpessoal é essencial para a saúde física e psicológica de qualquer pessoa. 

Segundo Foley (1993 apud Oliveira e Gomes (2004), para o doente, a comunicação interpessoal 

reveste-se de características próprias, pois envolve desde atitudes e informações sobre sintomas e 

prognósticos, até a prescrição do tratamento e dos cuidados preventivos. Os autores ainda 

destacam que a comunicação qualificada modifica o contexto da doença, permitindo que uma 

pessoa debilitada e amedrontada possa compartilhar, transmitir informação e conhecer a opinião 

dos outros. Além disso, facilita a percepção diferenciada da situação, contribuindo para a 

maturação do indivíduo.  

Oliveira et al (2004) também ressaltam que o bloqueio comunicativo, por sua vez, está 

associado ao desaparecimento do desejo de lutar contra a situação ameaçadora, gerando estados 

de ansiedade. Nessas situações, a comunicação é fundamental, pois o processo de falar, mesmo 

que não exija do jovem um grande gasto físico, absorverá o excesso de tensão e servirá de auxílio 

para reencontrar ou redefinir os objetivos. 

Ademais, segundo Gómez (1997) apud Martini et al (2007), a funcionalidade familiar é 

refletida também por meio da comunicação adequada entre seus membros. Sendo essa 

característica indispensável para resolver problemas e para a realização de tarefas inerentes à vida 

em família. Mas para isso, é necessário que a família possua flexibilidade em sua estrutura para 

se adaptar a novas situações e a mudanças, sem que seus membros percam sua identidade e 

referência dentro do sistema.  

Cada família tem seu processo de comunicação estabelecido por códigos, símbolos e uma 

linguagem própria, direcionada para ações e relacionamentos dentro do grupo ou fora dele. Ao 

interagirem, seus membros identificam vínculos de apoio social, acreditando que são respeitados 

e amados, o que gera efeitos positivos sobre suas vidas. De acordo com Oliveira e Gomes (2004), 

a linguagem, em suas modalidades de percepção e expressão, transforma a privacidade do pensar 

em uma fala aberta ao outro, adquirindo valor intersubjetivo. É justamente esse diálogo aberto e 

franco que parece faltar nas relações entre os pais entrevistados e seus filhos adolescentes, 
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portadores de doença crônica. Os autores ainda evidenciam que as falhas em processos 

comunicativos podem dificultar ou impedir o desenvolvimento da identidade e deixar os 

adolescentes sem projetos de vida. 

A categoria 5 “Percepção da adolescência” diz respeito ao entendimento que os pais têm 

sobre o processo de transformação de seus filhos durante a passagem de criança para adolescente. 

Nessa fase ocorrem pelo menos três fenômenos importantes do desenvolvimento humano: do 

ponto de vista biológico, a puberdade, com o amadurecimento sexual e reprodutor; do ponto de 

vista social a passagem da infância para a vida adulta, com a assunção de papéis adultos e a 

autonomia em relação aos pais; e, do ponto de vista psicológico, a estruturação de uma identidade 

definitiva para a subjetividade.  

Os pais entrevistados parecem não perceber todos esses fenômenos que estão envolvidos 

no processo da adolescência, pois quando argüidos sobre as mudanças que percebiam em seus 

filhos, agora que são adolescentes, eles afirmam: “Não vejo mudança de criança para 

adolescente.” (E1); “Agora ela pergunta mais sobre o tratamento.” (E2);“A timidez, a vergonha 

com os colegas. Ela é muito quieta e a doença deixa ela mais envergonhada.” (E3). 

A categoria 6 “Responsabilidade no tratamento” refere-se a integração do pai no 

processo de tratamento de seu filho. Os relatos dos três entrevistados indicam pouco 

envolvimento no tratamento, justificado pela falta de tempo e necessidade de trabalhar para 

sustentar a família. “... eu acho que ele percebe que eu participo....falando que quando ele fica 

muitas horas no computador tem prejudicado as refeições, não ganha peso.”, “...mas eles 

percebem que a mãe participa mais, eu só pergunto se fizeram as coisas.” (E1); “ ...eu sei que 

quem faz mais é a mãe, 97% é a mãe e os meus 3% é mais no sentido de cobrança, se ela comeu, 

se fez a nebulização, se tomou os remédios.” (E2). 

O envolvimento dos pais está associado a uma questão cultural quanto aos papéis 

masculinos e femininos no funcionamento familiar, ou seja, revela uma visão conservadora de pai 

provedor e mãe cuidadora. Essa visão é ratificada por Ramires (1997), que afirma que a imagem 

principal do papel paterno na perspectiva tradicional é a indiferença e a distância; a função do pai 

é de provedor, de oferecer suporte emocional e apoio à esposa, com pouco envolvimento direto 

com os filhos/filhas. 

Entretanto, a autora destaca que “na perspectiva moderna se enfatiza a importância do pai 

no desenvolvimento da criança e as conseqüências e prejuízos de sua ausência, atingindo a 
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aquisição da identidade de gênero, a performance acadêmica e o desenvolvimento moral” 

(RAMIRES, 1997, p. 31). 

No caso das três famílias, cujos pais foram entrevistados, observa-se uma exacerbação das 

diferenças de papéis: a mãe teve suas responsabilidades aumentadas com os cuidados para com o 

filho e o pai passou a dedicar-se ao provimento de recursos financeiros, eximindo-se de se 

envolver diretamente no tratamento do mesmo. “...sempre estou do lado dela, no que ela precisa 

eu tento realizar. Mas quem faz mais é a mãe pois está em casa todo o tempo.”   (E3).   

As categorias 7 “Participação no tratamento ambulatorial” e 8 “Participação nas 

internações” relatam o processo de participação do pai no atendimento ambulatorial e nas 

internações de seu filho, respectivamente. Todos alegam que participam parcialmente devido aos 

seus compromissos profissionais, o que reitera o que foi exposto na categoria 6 

“Responsabilidade no tratamento”  que indicam o pouco envolvimento no tratamento, 

justificado pela falta de tempo e necessidade de trabalhar para sustentar a família. “Eu vinha ver 

quando estava internado. É que eu trabalho por conta própria, sou autônomo então um dia estou 

num lugar, depois no outro.” (E1); “ Acompanho nas viagens, faço o máximo que eu posso, ... 

Eu tenho que me preocupar com toda a família pois o sustento de todos depende de mim.” (E3). 

O modelo de pai internalizado por estes genitores é o que privilegia o papel de provedor 

financeiro, permanecendo distante do espaço familiar e dos cuidados dos filhos. Assim, a 

participação desses pais no processo de tratamento ambulatorial e nas internações dos filhos se 

resume em acompanhá-los, juntamente com a mãe, até o hospital. Cabe exclusivamente à mãe a 

função de permanecer no hospital durante os períodos de internação.  

Segundo Chiattone (2003) apud Chemello (2006), num estudo realizado na pediatria de 

um hospital público de São Paulo, pode-se observar em crianças sem o acompanhamento paterno 

durante a hospitalização, efeitos como angústia, culpa, depressão, sensação de abandono, 

inapetência, falta de iniciativa/apatia, problemas de sono, tristeza, diminuição da vocalização, 

regressão no processo de maturação psicoafetiva, agressividade, ocorrência de infecções e 

manifestação psicossomáticas.  

Assim, a participação da figura paterna durante o processo de internação de um filho pode 

ser entendida como benéfica e positiva para a criança ou adolescente, pois a presença do pai é um 

fator preponderante para transmitir afeto, resgatar a autoconfiança, a auto-estima, auto-imagem e 

a identidade do filho. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

 A pesquisa realizada no HIJG a partir de três entrevistas realizadas com pais de 

adolescentes portadores de FC revela dados importantes acerca da participação e do 

envolvimento desses pais no processo de tratamento da doença de seus filhos. Esses genitores 

demonstraram ter informações parciais das implicações físicas da doença de seus filhos. 

Entretanto, parecem não apreender as implicações psicológicas advindas tanto do processo de 

adoecimento e como do processo de adolescer que esses jovens enfrentam.  

A adolescência representa uma etapa do processo de enfrentamento do ser humano a 

transformações radicais do ponto de vista biológico, psicológico ou social. De acordo com Maas 

(2006), modernamente, a adolescência foi classificada baseada no conceito psicossocial, que em 

termos cronológicos, se admitem variações da faixa etária, relacionadas a aspectos individuais e 

culturais; em termos sociológicos, como um período de transição entre a dependência e a 

autonomia, e em termos psicológicos, como uma fase crítica na definição da identidade do "eu". 

A adolescência é um fenômeno específico de transição desenvolvimental experienciado 

pelo ser adolescente, marcado por características existenciais de ambivalência, contradição, 

perda, desestruturação, busca, realização, apego afetivo para alcançar o processo de maturação 

biopsicossociocultural e espiritual (ZAGONEL, 1999 apud MAAS, 2006). 

A definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se à dimensão biológica e 

psicológica da adolescência. Para a OMS, a adolescência compreende a faixa etária que vai dos 

10 aos 19 anos. Caracteriza-se por mudanças físicas aceleradas e características da puberdade, 

diferentes do crescimento e desenvolvimento que ocorrem em ritmo constante na infância. Essas 

alterações surgem influenciadas por fatores hereditários, ambientais, nutricionais e psicológicos 

(OMS,1965 apud SERRA, 2001).  

Apesar das particularidades evidentes desse período, os genitores entrevistados têm 

dificuldades de se defrontar com as mudanças decorrentes da adolescência, conforme descrito na 

categoria 5 “Percepção da adolescência”. Eles não falam sobre o fato de seus filhos estarem 

crescendo/adolescendo e tampouco relatam perceber mudanças no filho com relação ao 

tratamento da doença, agora na adolescência.  O relato do entrevistado E1 caracteriza de modo 

preciso esse fenômeno “não vejo mudança de criança para adolescente”. 
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Entretanto, a complexidade que envolve o adolescer como um processo de transição 

desenvolvimental, por ser considerado um período crítico da vida. Durante esse período o 

indivíduo progride desde o aparecimento das características sexuais secundárias e uma total 

maturação sexual; o processo psicológico e os modos de identificação do indivíduo incluem 

desde ser criança a caracterizar-se como adulto, e finalmente o indivíduo passa de um estado de 

total dependência social e econômica a uma relativa independência.  

Neste processo transitório, em que a principal característica é a situação da passagem em 

diferentes condições temporais, ocorre o encontro com a necessidade de adaptação a novos 

papéis e conceitos (SHUMACHER e MELEIS, 1994 apud MAAS, 2006).  

No caso dos entrevistados, seus filhos além de estarem passando por este período crítico, 

são portadores de uma doença crônica. Assim, todos os aspectos pertinentes ao transitar do 

adolescente entre as fases da infância e a da vida adulta, com características biopsicossociais 

marcantes, podem ser fatores de estresse quando simultâneos ao evento de adoecer cronicamente 

e passar por tratamentos e internações, comprometendo o desenvolvimento da auto-estima e da 

autoconfiança desse ser. O adolescente, ao experienciar a doença crônica, necessita lançar mão de 

diferentes mecanismos internos e externos para melhor superar tão significativas mudanças. 

Os genitores entrevistados, no entanto, parecem não saber o que fazer para auxiliar seus 

filhos a atravessarem esta fase, na qual o filho precisa fortalecer e consolidar seu projeto de vida. 

Todo adolescente tem sonhos, e ele busca torná-los realidade, e é nesse momento que necessita 

reconhecimento de seu valor, confiança, apoio e aprovação. Mas, no discurso desses pais o que 

emerge é desamparo e despreparo para lidar com a situação: “uma coisa muito difícil de se lidar” 

(E3) ; “a gente não conversa sobre a doença, nem sobre o tratamento” (E1). 

Outra abordagem possível sobre o impacto dessa simultaneidade de transformações físicas 

e psíquicas é a vivência dolorosa de perdas e ressignificações no período da adolescência. Nesse 

sentido, as idéias de Aberastury e Knobel (1988) expressam adequadamente a identificação de 

lutos vivenciados pelo adolescente: o luto pela perda do corpo infantil diante de modificações 

incontroláveis no próprio organismo; o luto pelo papel e identidade infantis no enfrentamento de 

novas e desconhecidas responsabilidades; e o luto pelos pais da infância representantes da 

proteção e refúgio. Os autores descrevem na "síndrome da adolescência normal" que tais perdas, 

embora façam parte da situação evolutiva, podem levar à instabilidade e à necessidade de lidar 
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com estes lutos básicos, fazendo com que o adolescente, como mecanismo de elaboração, 

substitua a conceitualização lógica pela intensidade de expressar-se por meio da ação. 

Todo esse complexo processo é detalhado por Aberastury e Knobel (1988), na abordagem 

da situação mutável da adolescência e seus aspectos integrantes como a busca de si mesmo e da 

identidade na percepção da individualidade biológica e social, do ser psicofísico e do mundo que 

o circunda. Nessa busca da identidade, um dos comportamentos defensivos quanto à segurança e 

estima pessoal é a procura da uniformidade no espírito de grupo, representando a oposição ao 

modelo do meio familiar. Esta transferência é importante como parte da transição ao meio 

externo e no alcance da individualidade adulta. 

A adolescência representa, portanto, uma crise de identidade pela crescente necessidade 

de confiança em si e nos outros, do desejo de alcançar e realizar tudo aquilo que idealizar. 

Nas famílias pesquisadas, em função da doença dos filhos, à crise da adolescência se 

sobrepõe a crise da doença, então esse jovem vivencia uma alteração da imagem corporal mais 

sofrida, o que compromete a sua auto-estima e segurança. No entanto, os pais parecem não 

perceber esses aspectos e continuam a tratar seus filhos como crianças, o que irá dificultar a 

entrada desses jovens no mundo adulto, sua independência dos pais e determinar o afastamento 

de seu grupo diante da dificuldade de pertencer a ele por sentir-se “diferente”. Nas falas dos pais 

se constata esse fenômeno: “... a gente assiste jogos juntos, conversa, faz brincadeiras. Mas ele 

gosta mesmo é de ficar no computador.” “Antes eu prendia, batia, hoje não”, “ele tem mais 

liberdade agora do que antes”, “... a gente não conversa sobre a doença, nem sobre o 

tratamento.” (E1); “Ela é muito quieta e a doença deixa ela mais envergonhada”, “Ela é uma 

excelente filha e muito obediente”. “Algumas vezes comento sobre o tratamento. O que pode vir 

mais na frente se não fizer corretamente as coisas. Ela escuta mas não é de falar muito.” (E3).  

Estas possibilidades excludentes somam-se à necessidade de aceitação da doença e de 

reformulação dos projetos de vida. Olivieri (1985) apud Maas (2006) descreve a necessidade que 

a doença crônica impõe na adaptação de uma nova concepção de vida, na luta em compreender e 

aceitar a doença. Para esse autor, a consciência humana encobre o "mundo vivido" do sujeito que 

se move no tempo, daí porque não há um doente efetivo, mas um "tempo vivido doente", de um 

ser com possibilidades de conquistas e perdas. Neste sentido, descreve os fenômenos encontrados 

em seu estudo, relacionados ao ser doente, tais como: a busca do eu sadio, a perda da liberdade, a 

perda do autocontrole e transferência de responsabilidade, a perda da privacidade, seu "espaço de 
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vida", a necessidade de adaptar-se a um novo espaço desconhecido, a perda de auto-imagem e a 

insegurança do futuro planejado. 

Os pais entrevistados, no entanto, não se dão conta dessas perdas tão significativas para os 

seus filhos e desse modo não se comprometem efetivamente nem com o tratamento da doença e 

nem com o processo da adolescência. 

Todavia, o papel paterno é crucial no desenvolvimento dos filhos no período da 

adolescência, momento no qual a maturação genital obriga a criança a definir o seu papel na 

procriação. A função paterna representa, juntamente com a função materna, um papel central no 

desenvolvimento e estruturação do psiquismo da criança e na formação da personalidade do 

adulto. 

Segundo Ferrari (1999) apud Elzirik e Bergmann (2004), a presença de ambos os pais é 

que permite à criança viver de forma mais natural os processos de identificação e diferenciação, e 

quando um falta, ocorre sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar 

prejuízo na personalidade do filho. 

No entanto, de acordo com Araújo (2005), o exercício da função paterna pressupõe muito 

mais do que a simples presença masculina na relação com o filho. O autor afirma que essa função 

se localiza no espaço de subjetivação do exercício do poder, entendido como a representação da 

Lei, como representação simbólica do mundo. 

Ao se constituir Lei a função paterna favorece a formação do superego, propiciando para a 

criança e para o adolescente a possibilidade de interiorização de uma série de regras morais que 

são fundamentais para o convívio social (ARAÚJO, 2004). Segundo Corneau (1991) apud 

Gomes e Resende (2004), é a função paterna que irá facilitar para a criança a passagem do mundo 

da família para o da sociedade. Será permitido o acesso à agressividade, à afirmação de si, à 

capacidade de se defender e de explorar o ambiente: “as crianças bem paternizadas sentem-se 

seguras em seus estudos, na escola de uma profissão ou na tomada de iniciativas pessoais” 

(CORNEAU, 1991, p. 28 apud GOMES E RESENDE, 2004, p.122).  

No caso dos filhos dos entrevistados nesta pesquisa, observaram-se algumas dificuldades 

de lidar com a doença, principalmente no que diz respeito à freqüência dos cuidados exigidos 

(alimentação, medicamentos, fisioterapia), às implicações para o relacionamento com seus 

amigos e às mudanças no seu comportamento em função da entrada na adolescência. Aspectos 
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que segundo Rocha, Moreira e Oliveira (2004) corroboram para tornar o período da adolescência 

para os jovens com FC ainda mais frustrante e difícil em comparação ao jovem saudável. 

Por isto, esses jovens demandam suporte específico por parte da família durante esta etapa 

de seu desenvolvimento, de modo que eles possam alcançar um grau de independência e 

confiança que lhes possibilite buscar alternativas em direção à vida adulta. O apoio familiar é um 

elemento fundamental para garantir a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida desse 

adolescente. 

Em razão disso, a figura paterna precisa se consolidar como fator imprescindível para 

transmitir afeto, resgatar a autoconfiança, a auto-estima, a auto-imagem e a identidade do 

adolescente. 

Entretanto, no discurso dos pais entrevistados nesta pesquisa observam-se sérias 

dificuldades no envolvimento e participação no tratamento de seus filhos, com a utilização de 

justificativas ou racionalizações culturalmente mais aceitas para evitar maior nível de 

envolvimento com a doença e o tratamento. Além disso, os sentimentos e afetos ficam 

escamoteados nas falas desses pais, o que implica num não enfrentamento da situação e na 

comprovação da presença sistemática de mecanismos de defesa. 

Apesar de saberem que a FC é uma doença genética e que o gene mutante/defeituoso é 

transmitido pelo pai e pela mãe (embora nenhum dos dois manifeste a doença), os pais não 

revelam essa compreensão o que parece evidenciar uma dificuldade para lidar com o sentimento 

de culpa de ter transmitido a doença ao próprio filho. Os relatos corroboram com essa premissa 

“... sei mais ou menos, não sei tudo. Pelo que já ouvi é uma doença do pulmão. Não tem cura...” 

(E1); “... sei o suficiente para compreender a doença.” (E2); “são várias complicações da saúde, 

que atingem gravemente os pulmões, o que eu sei é isso.” (E3). 

Ao mesmo tempo pode-se inferir que o sentimento de frustração decorrente da visão do 

pai sobre o futuro do filho é latente. Aquilo que não é dito, ou seja, o fato de um pai não perceber 

mudanças na passagem de um filho de criança para adolescente já denota as dificuldade de 

manejo da situação vivida, além de mostrar que o não falar preserva o sujeito de se defrontar com 

a realidade.  

No caso da FC, mesmo com um aumento significativo da sobrevida dos pacientes nos 

últimos 25 anos, a expectativa de vida está em torno de 25 a 30 anos, e, portanto, o diagnóstico 

traz consigo o temor da possibilidade da morte. Segundo Menezes et al. (2007), no momento do 
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diagnóstico emerge, muitas vezes, um sentimento latente de culpa, geralmente mesclado a outras 

manifestações emocionais intensas desencadeadas pela frustração. Tristeza, impotência, revolta, 

inconformismo, pavor diante do desconhecido são reações muito presentes na relação com os 

profissionais de saúde. Além disso, segundo os autores, a raiva e a revolta podem ser 

direcionadas ao mundo sobrenatural, à figura de Deus e a recriminação pode também se voltar 

para si mesmo, diante da própria má sorte. 

Nas entrevistas realizadas, foram as mães que verbalizaram os sentimentos de tristeza, 

raiva, angústia e impotência diante da realidade dos seus filhos. Os pais, ao contrário, se 

mostraram mais regressivos, assustados e despreparados para lidar com doença e com o 

tratamento, o que é evidenciado pela dificuldade de falar sobre o assunto. 

Outro aspecto evidenciado é a dificuldade de comunicação entre estes pais com seus 

filhos no que diz respeito tanto à doença e seu tratamento, como também nas questões 

relacionadas à adolescência. As trocas comunicacionais entre os pais e os filhos apresentam-se 

pouco freqüentes e os sentimentos subjacentes não são compartilhados. 

De acordo com Oliveira, Torrano-Masetti e Santos (1999) apud Menezes et al. (2007), é 

fundamental que familiares de crianças submetidas a doenças crônicas possam receber apoio para 

enfrentarem os estressores psicossociais. Segundo esses autores, um grupo de apoio mobiliza as 

dificuldades de aprendizagem e comunicação produzidas pelas ansiedades despertadas por todo 

processo de mudança. 

Oliveira Torrano-Masetti e Santos (1999) apud Menezes et al. (2007) descreveram uma 

intervenção realizada junto a um grupo de apoio ao acompanhante de pacientes transplantados de 

medula óssea, e após constatarem que os acompanhantes sofriam angústias semelhantes às 

vivenciadas pelos pacientes, concluíram que o grupo proporcionou um espaço de conforto e 

elaboração dos intensos sentimentos de culpa, desamparo e revolta que o adoecer de um ente 

querido normalmente desencadeia.  

No caso dos pais entrevistados, um espaço de escuta pode, sem dúvida, se mostrar 

relevante para que eles possam relatar suas vivências, sentimentos e aflições, beneficiando-os do 

apoio que uns oferecem naturalmente para os outros, quando têm a oportunidade de confrontarem 

suas experiências. 

Outra consideração diz respeito à responsabilidade no tratamento. A experiência paterna 

dos genitores pesquisados aponta para uma naturalização da construção histórica de que é a 
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figura materna que pode e deve abrir mão de outras atividades para se dedicar exclusivamente ao 

tratamento do filho. No entanto, sabe-se que, devido às transformações ocorridas nos papéis 

familiares e sociais de homens e mulheres, nos dias de hoje, e à importância do pai na formação e 

educação da criança e do adolescente, é determinante a inserção paterna nas relações e tarefas 

familiares, especialmente relacionadas à educação e cuidados no tratamento de filhos com 

doenças crônicas. 

Na fala dos pais entrevistados se confirma a delegação da responsabilidade pelos cuidados 

com o tratamento dos filhos exclusivamente às mães: “... eu acho que ele percebe que eu 

participo....falando que quando ele fica muitas horas no computador tem prejudicado as 

refeições, não ganha peso.”, “...mas eles percebem que a mãe participa mais, eu só pergunto se 

fizeram as coisas.” (E1); “ ...eu sei que quem faz mais é a mãe, 97% é a mãe e os meus 3% é mais 

no sentido de cobrança, se ela comeu, se fez a nebulização, se tomou os remédios.” (E2); 

“Sempre estou do lado dela, no que ela precisa eu tento realizar. Mas quem faz mais é a mãe 

pois está em casa todo o tempo.” (E3. 

Esse não comprometimento dos pais conduz a um reforço da díade mãe-filho, o que 

dificulta ainda mais o processo de individuação desse filho. Pois, no nível simbólico, é o pai 

quem deve romper o vínculo simbiótico e necessário inicial mãe-filho. A mãe, pelo seu discurso, 

vai autorizar (ou não), este pai como um terceiro na relação, que será, a partir daí, o representante 

da Lei. Araújo (2005) destaca que o pai precisa agir como facilitador de separações, 

impulsionando o filho a seguir adiante, oferecendo-se como um elemento importante e 

fundamental para a identificação, que antes era um papel restrito à mãe. Sobretudo na 

adolescência, o pai deve incentivar a autonomia do filho, que possibilita a construção de sua 

identidade.  

No caso dos pais entrevistados, eles se abstêm da triangulação, deixando que a mãe se 

mantenha numa relação fusional com o filho, impedindo o desenvolvimento da individualidade 

do mesmo. Eles não cumprem a função paterna que irá permitir aos filhos se perceberem como 

seres integrados e autônomos. Eles não interagem com seus filhos, têm dificuldades para 

conversar sobre a doença, sobre as mudanças que seus filhos estão passando com a entrada na 

adolescência e também sobre os sentimentos que eles e seus filhos vivenciam no seu cotidiano. 

A partir do que foi exposto, observa-se que a doença crônica impõe a necessidade de 

adaptações tanto aos adolescentes quanto aos seus familiares. Os pais desses adolescentes 
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experienciam uma ambivalência em relação ao desejo de amá-las ou rejeitá-las. Porém, 

conhecendo mais sobre a doença, sobre as estratégias possíveis de enfrentamento e ciente das 

potencialidades de seu filho, bem como das suas próprias condições para lidar com esta singular 

maneira de exercer a paternidade, os pais podem estabelecer um vínculo seguro com os seus 

filhos, assegurando melhor qualidade de vida e vislumbrando um futuro com um sofrimento 

menos intenso. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A pesquisa empreendida neste Trabalho de Conclusão de Curso apresentou uma revisão 

da literatura que partiu da questão: como o pai tem desempenhado seu papel no processo de 

tratamento de um adolescente portador de fibrose cística? Essa questão norteadora possibilitou 

organizar e relacionar teoricamente os temas função materna, função paterna, adolescência e 

doença crônica a partir de Araújo (2001), Lipovetsky (2000), Dolto (1996), Winnicott (1975, 

1980, 1990 e 1999), Solis-Ponton (2004), Eizirik e Bergmann (2004), Barriguete Menendez et al 

(2004), Souza (2007), Gomes e Resende (2004), Rocha, Moreira e Oliveira (2004), Zoja (2005),  

Bee (1997), Blos (1985), Aberastury e Knobel (1988), Baptista Neto e Osório (2002),  Furtado e 

Lima (2003),  Rosa, Vieira, Ruhland, Ludwig Neto, Cunha e Rubi (2008) e Saraiva e Oliveira 

(2008). 

 Procurando responder à questão enunciada acima, realizou-se uma investigação 

qualitativa. Para isso, executou-se entrevistas semi-estruturadas com três pais de adolescentes 

portadores de fibrose cística, que realizam tratamento junto ao HIJG-SC. Posteriormente, todas as 

entrevistas foram analisadas e do seu conteúdo  emanaram sete categorias: Compreensão da 

doença, Estratégias de Enfrentamento da doença/Mecanismos de defesa, Alteração da 

rotina familiar, Comunicação com o filho, Responsabilidade no tratamento, Participação no 

tratamento ambulatorial e Participação nas internações. 

 O objetivo  geral deste estudo – compreender como o pai tem desempenhado seu papel no 

processo de tratamento de um adolescente portador de fibrose cística- foi alcançado. O trabalho 

de análise dos dados demonstrou que os pais têm encontrado sérias dificuldades para 

desempenhar plenamente seu papel no tratamento dos filhos adolescentes portadores de doença 

crônica, ainda que, a literatura aponte que a função paterna é crucial no desenvolvimento 

cognitivo, emocional, físico e social do filho. Ao pai compete facilitar a relação diática entre a 

mãe e o bebê, num primeiro momento, mas também inserir-se como representante da proibição e 

da contextualização dessa dupla, para assim auxiliar o filho em seu processo de individualização 

e autonomia. Além disso, é por meio dessa interdição que o pai possibilita ao filho assimilar as 

noções de limites, favorecendo a aceitação das diferenças, normas e leis, capacitando-o a viver 

em sociedade. No caso dos pais entrevistados, às dificuldades em exercer essas funções foram 
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acrescidas as dificuldades em lidar com a doença de seus filhos, pelo seu caráter crônico e 

comprometedor do desenvolvimento físico, psicológico e social dos adolescentes. 

 Com relação aos objetivos específicos, considera-se que esses também tenham sido 

atingidos. A pesquisa realizada permitiu concluir que os pais não percebem a importância das 

suas atuações para atende as demandas do filho adolescente e tampouco percebem qua a vivência 

da adolescência por um portador de fibrose cística apresenta algumas peculiaridades que 

repercutem na sua vida escolar, nas relações de amizade e com o sexo oposto, no relacionamento 

familiar e nas escolhas futuras. Os pais não abordam em seus discursos uma compreensão acerca 

de como a doença torna seus filhos extremamente dependentes física, emocional e 

financeiramente da família. Desse modo, não auxiliam seus filhos a adquirirem a autonomia 

necessária para assumirem o compromisso com seu tratamento de modo mais independente e 

confiante.  

Finalmente, quanto à relação entre os pais e filhos, a pesquisa permitiu concluir que essa é 

caracterizada pelas dificuldade de comunicação entre os entrevistados com seus filhos no que diz 

respeito tanto à doença e seu tratamento, como também nas questões relacionadas à adolescência. 

As trocas comunicacionais entre os pais e os filhos apresentam-se pouco freqüentes e os 

sentimentos subjacentes não são compartilhados.  

Considera-se como contribuição mais importante desta pesquisa, a compreensão das 

dificuldades dos pais de desenvolver estratégias de enfrentamento frente às restrições provocadas 

pela doença e tratamento de seus filhos e também das dificuldades dos pais em perceber as 

vicissitudes inerentes ao processo da adolescência e que, no caso de seus filhos, são 

potencializadas pela doença crônica. 

A realização desta investigação possibilitou refletir sobre alguns aspectos, destacando-se: 

(1) a importância fundamental da função paterna para garantir ao filho o enfrentamento da díade 

adolescer e ser doente crônico. A adolescência representa por si só um momento de crise, de 

transformação, um processo na busca da identidade adulta, de novos papéis sociais, da construção 

de novos valores, da independência da família, do encontro com seu grupo e do desenvolvimento 

da sexualidade, entretanto para o adolescente portador de uma doença crônica se agrega mais um 

desafio que são as limitações simultâneas conferidas pela doença; (2) a importância de que os 

pais percebam a contribuição da função paterna no desenvolvimento biopsicossocial de seus 

filhos, proporcionando-lhes apoio num momento em que os conflitos próprios da adolescência 
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podem ser intensificados pelo processo de adoecimento gerando insegurança e comprometendo o 

tratamento e a adaptação social; (3) a necessidade de se disponibilizar espaços de escuta para os 

pais de modo que possam expressar seus sentimentos, anseios, dificuldades, dúvidas e também 

onde possam aprender a desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis, que possam 

fortalecer sua capacidade de resiliência. Segundo Yunes (2003), resiliência é a capacidade 

humana de superação das vivências negativas e enfrentamento diante das adversidades. E (4) que 

é fundamental para o adolescente que as responsabilidades sobre o seu envolvimento com o 

tratamento, gradualmente lhe sejam transferidas. O adolescente precisa ser estimulado, apoiado e 

encorajado a enfrentar as mudanças que o processo de adolescer suscita aliadas às imposições 

estressoras da doença crônica. Quando as relações familiares são positivas, os adolescentes 

tornam-se mais capazes de adaptar-se às diversas mudanças, utilizando-as para a construção de 

um autoconceito positivo, estabelecimento de relacionamentos saudáveis, desenvolvimento de 

projetos de vida e ganho de autonomia. 

Os pais precisam compreender que o adolescente cronicamente doente também sente, 

percebe, sofre, desanima, impõe, desafia, triunfa, esmorece, na mesma intensidade que um 

adolescente sem a doença, pois as características próprias dessa fase desenvolvimental são 

vivenciadas inexoravelmente por todos os adolescentes. 

Além disso, os profissionais da saúde que integram o grupo multidisciplinar (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos) que atende os adolescentes portadores 

de fibrose cística do HIJG-SC precisam estar preparados para compreender as mudanças 

inerentes ao processo da adolescência e as suas conseqüências no comportamento dos 

adolescentes frente à sua enfermidade e ao seu tratamento e os cuidados demandados. 

Compreender, sem pré-julgar, o comportamento adolescente que muitas vezes se traduz de modo 

arredio, distante ou indiferente. Por meio dessa apropriação de conhecimentos, a equipe pode 

auxiliar os pais no processo de participação do tratamento, estimulando-os a buscarem estratégias 

de enfrentamento que irão repercutir na qualidade de vida da família. 

Uma sugestão seria a implantação de um programa que viabilizasse a formação de grupos 

de estudo sobre a adolescência de modo que a equipe de saúde pudesse compreender as 

características e dificuldades do período da adolescência que repercutem na rotina de tratamento, 

e que podem ser gerenciadas com o apoio da família. Também seria fundamental o 

desenvolvimento de programas que pudessem auxiliar os adolescentes e as suas famílias a 
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lidarem positivamente com a doença e com o planejamento de suas vidas, estimulando-os a uma 

adesão mais eficiente ao tratamento e colaborando para melhorar a sua qualidade de vida.  

Desse modo, dada a complexidade e a importância do tema, novos estudos e pesquisas 

tornam-se necessários para aprofundar a compreensão das funções paterna e materna no período 

da adolescência de jovens portadores de doenças crônicas. Também seria importante investigar as 

famílias que conseguem conduzir seus filhos num movimento contrário aos dos pais desta 

pesquisa, ou seja, aqueles que conseguem auxiliar seus filhos a transpor as barreiras impostas 

pela doença crônica e buscar alternativas em direção a vida adulta. Uma pesquisa poderia 

identificar quais são os fatores que determinam essas diferenças, investigando características de 

personalidade dos jovens e de seus pais e  o contexto de sua rede social. Outro estudo viável seria 

a investigação por meio de um estudo de caso de uma única família, no qual se pudesse cruzar  os 

dados obtidos dos discursos do pai, da mãe, do filho portador de fibrose cística e dos demais 

membros. Seria igualmente relevante pesquisar o conhecimento que os profissionais da saúde, 

que cuidam dos jovens portadores de doenças crônicas, detém acerca do processo da adolescência 

e das repercussões que uma doença crônica desencadeia nesse processo. 
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APÊNDICE 01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAI (OU 

RESPONSÁVEL) 
 
Título do Trabalho: A Função Paterna e o Processo de Tratamento do Adolescente Portador de 

Fibrose Cística 
 

Caro Senhor:  
 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Por Favor, leia 

atentamente as instruções abaixo antes de decidir se deseja participar do estudo e discuta esse 

assunto com seu (sua) filho (a) para que seja uma decisão em conjunto. Após ser esclarecido 

sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em 

caso de recusa você não será penalizado de forma alguma.  

 
Eu, (nome do responsável) confirmo que Cristina Borges discutiu comigo este estudo. Eu 
compreendi que: 
 
1. O presente estudo é parte do trabalho de TCC, da pesquisadora Cristina Borges. 

 

2. O objetivo deste estudo é compreender como o pai de um jovem portador de fibrose cística tem 

desempenhado seu papel no processo de tratamento desse sujeito, de modo que ele possa suportar 

e aderir ao mesmo e como esse adolescente percebe o desempenho da função paterna. 

 

3. Minha participação neste trabalho é muito importante porque permitirá ao pesquisador refletir 

sobre o impacto da função desempenhada pelos pais no processo de tratamento de adolescentes 

portadores da fibrose cística, contribuindo para esclarecer e dar apoio aos pais em novas maneiras 

de enfrentar esse período.  Também possibilitará apoiar a equipe de saúde a compreender as 

características e dificuldades do período da adolescência que repercutem na rotina de tratamento, 
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e que podem ser administradas com o apoio da família. E, por fim, contribuir no desenvolvimento 

de programas que possam auxiliar os adolescentes a lidar positivamente com a doença e com o 

planejamento de suas vidas. A minha participação na pesquisa implica em eu responder a 

algumas perguntas sobre a Fibrose Cística e sobre o tratamento de meu (minha) filho (a).  Fui 

esclarecido de que não estão previstos riscos, dores ou desconfortos durante a realização da 

entrevista, mas no caso do processo desencadear quaisquer reações emocionais ou se a 

pesquisadora perceber a necessidade de posterior intervenção técnica, a mesma poderá realizar o 

acolhimento imediato e posteriormente me encaminhar para o serviço de psicologia local.  

 

4. Se eu tiver alguma dúvida em relação a qualquer palavra ou se sentir necessidade que me 

expliquem melhor qualquer assunto relativo à pesquisa porque fiquei mais interessado ou 

preocupado, basta eu pedir para que a entrevista seja interrompida a qualquer momento, para  que os 

esclarecimentos necessários me sejam prestados. 

 

5. Fui esclarecido também de que as informações prestadas serão utilizadas somente para esta 

pesquisa e serão guardadas em local seguro, sob a responsabilidade do pesquisador, durante cinco 

anos e que, somente as pessoas envolvidas diretamente com a pesquisa terão acesso a elas. 

       

6. O Hospital Infantil Joana de Gusmão também está interessado no presente estudo e já deu a 

permissão por escrito para que esta pesquisa seja realizada. Porém minha participação no estudo 

não implicará em nenhum benefício ou restrição de qualquer ordem para mim.  

 

7. Eu também sou livre para não participar desta pesquisa se não quiser. Isto não implicará em 

quaisquer prejuízos pessoais ou no atendimento ao meu (minha) filho(a). Além disto, estou ciente 

de que em qualquer momento, ou por qualquer motivo, eu ou minha família podemos desistir de 

participar da pesquisa. 

 

8. Estou ciente de que o meu nome e o do meu (minha) filho(a) não serão divulgados e que 

somente as pessoas diretamente relacionadas à pesquisa terão acesso aos dados e que todas as 

informações serão mantidas em segredo e somente serão utilizados para este estudo. Após 05 

(cinco) anos todo o material será incinerado. 
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9. Se eu tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa, eu posso entrar em contato com Cristina 

Borges ou Luciana Martins Saraiva pelo telefone (48) 3279-9714. 

 

9. Eu concordo em participar deste estudo. 

 

Nome e assinatura do participante:  

 

Entrevistador:  

 

Data:  

 

Em caso de dúvidas relacionadas aos procedimentos éticos da pesquisa, favor entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Infantil Joana de Gusmão, pelo 

telefone (48) 32519092). 
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APÊNDICE 02 

 

ROTEIRO PARA UMA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (pai ou responsável) 

 

1. Dados de Identificação 

 

Idade: 

Estado Civil: 

Número de Filhos: 

Profissão: 

 

2. Roteiro Tópico 

 

01 – O que o seu(sua) filho(a) tem? 

02 – O senhor sabe o que é FC? 

03 – O senhor lembra do momento do diagnóstico? Como o senhor compreendeu? 

04 – Quais as mudanças que ocorreram na sua vida a partir do diagnóstico? 

05 – Como foi a sua participação no tratamento e nos cuidados de seu (sua) filho(a) desde o 

diagnóstico? 

06 – Como é a sua participação agora, que ele(a) é um(a) adolescente ou está entrando na 

adolescência? 

07 – Quais as principais mudanças que o senhor nota nele(a) com relação ao tratamento, agora na 

adolescência? 

08 – Como é a relação de vocês como pai e filho(a)?  

09 –  Vocês conversam sobre o tratamento? 

10 – Como o senhor acha que o seu (sua) filho(a) percebe a sua participação no tratamento? 
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ANEXO 01  
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO AO CEP 

 
Florianópolis,............................................................... 

  

AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS DO HOSPITAL 

INFANTIL JOANA DE GUSMÃO: 

 

Prezados senhores, 

  

Encaminhamos o projeto de pesquisa intitulado: “A Função Paterna e o Processo de Tratamento 

do Adolescente Portador de Fibrose Cística” para que seja analisado nesse Comitê.  

 

  Certo de sua atenção, colocamo-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Cristina Borges – Acadêmica pesquisadora 
 

_______________________________ 

Luciana Martins Saraiva – Pesquisadora orientadora 
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ANEXO 02  
 

DOCUMENTO DE CONCORDÂNCIA DO ORIENTADOR E DO SERVIÇO ONDE A 

PESQUISA SERÁ REALIZADA.   

  

Florianópolis,  ........................................................... 

 

DECLARAÇÃO 

  

      Declaro, para os devidos fins, que concordo com a realização da Pesquisa intitulada: A 

Função Paterna e o Processo de Tratamento do Adolescente Portador de Fibrose Cística no 

Serviço de Fibrose Cística do Hospital Infantil Joana de Gusmão.  

 

  

_____________________________________ 

Luciana Martins Saraiva – Pesquisadora Orientadora 

 
  
 

______________________________________________ 

Chefia do Serviço 
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ANEXO 03 
 

OFICÍO ASSINADO PELA DIREÇÃO DO HIJG-SC, AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO 
DA PESQUISA. 

 

Florianópolis,  ..........................................................  
  

DECLARAÇÃO  
  

     Declaro, para os devidos fins, que estou ciente da intenção do(s) pesquisadores Luciana 

Martins Saraiva e Cristina Borges de realizar a pesquisa intitulada: A Função Paterna e o 

Processo de Tratamento do Adolescente Portador de Fibrose Cística neste Hospital. 

 A Direção do Hospital Infantil Joana de Gusmão é favorável à sua realização. 

 

 

 
  
  
  
  

__________________________________________________ 

Diretor do Hospital Infantil Joana de Gusmão 
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ANEX0 04               
  

COMPROMISSO ÉTICO E DE OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DO HIJG 

  

TERMO DE COMPROMISSO  

 

       
 

 

 Eu, Luciana Martins Saraiva, carteira de identidade Nº. 9005910386 emitida em 

12/06/1984, comprometo-me a atuar dentro dos preceitos éticos ditados pelo Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, pela Resolução CNS/MS 196/96 e suas complementares, e a respeitar 

e obedecer às normas do Hospital Infantil Joana de Gusmão, durante a realização da pesquisa 

intitulada A Função Paterna e o Processo de Tratamento do Adolescente Portador de Fibrose 

Cística., orientada por mim e conduzida por Cristina Borges. 

 
 
 
 

                                Florianópolis, ................................................................... 

 
 

 
 
 

 

________________________________ 

Luciana Martins Saraiva – Pesquisadora orientadora 
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ANEXO 05  

 

DECLARAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM REVISTA CIENTÍFICA E COMPROMISSO 
DE ENTREGA DE CÓPIA DOS RESULTADOS DA PESQUISA E RELATÓRIO FINAL. 

  
  

     Florianópolis,  .....................................................................  
  
  
  

      Declaro para os devidos fins que, quando os resultados do projeto de pesquisa: A Função 

Paterna e o Processo de Tratamento do Adolescente Portador de Fibrose Cística forem 

divulgados ou publicados em revista científica, o nome da instituição: “Hospital Infantil Joana de 

Gusmão” será citado. 

 Comprometo-me a entregar cópia dos resultados da pesquisa, juntamente com o 

relatório final de sua realização ao Comitê de Ética em Pesquisa deste Hospital, quando do 

encerramento da mesma. 

 

       
  

____________________________________ 

Cristina Borges – Acadêmica pesquisadora 
 
 

________________________________ 

Luciana Martins Saraiva – Pesquisadora orientadora 
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ANEXO 06  

 

 Declaração para Publicação em Revista Científica e Compromisso de Entrega de Cópia dos 

Resultados da Pesquisa e Relatório Final 

 

 

 

 

Florianópolis, (data) 

 

 

 

 

 Declaro para os devidos fins que, quando os resultados da Pesquisa: A Função Paterna e 

o Processo de Tratamento do Adolescente Portador de Fibrose Cística forem divulgados ou 

publicados em revista científica, o nome da instituição: “Hospital Infantil Joana de Gusmão” será 

citado. 

 Comprometo-me a entregar cópia dos resultados da pesquisa, juntamente com o 

relatório final de sua realização ao Comitê de Ética em Pesquisa deste Hospital, quando do 

encerramento da mesma. 

 

 

 

______________________________ 

Luciana Martins Saraiva 

 

 

 

____________________________________ 

Cristina Borges 
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