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RESUMO

OLIVEIRA, Julianna Pereira Ramos de. Autocuidado e qualidade de vida: diálogos com
mulheres que vivenciam a fibromialgia. 2019. 144 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
– Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.
O objeto deste estudo centra-se na concepção de qualidade de vida (QV) e
autocuidado de mulheres que vivenciam a fibromialgia. O objetivo geral é conhecer a visão
das mulheres que vivenciam a fibromialgia sobre QV e o autocuidado. E os objetivos
específicos: Descrever o conhecimento das mulheres sobre QV e autocuidado; Caracterizar os
comportamentos de autocuidado dessas mulheres; Analisar os domínios da QV que se
encontram afetados nessas mulheres; Discutir as repercussões da educação em saúde na QV e
autocuidado dessas mulheres. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com
abordagem participativa, desenvolvida em 2018, no Laboratório de Fisiologia Aplicada à
Educação Física do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (LAFISAEF-IEFD/UERJ). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da
UERJ sob o Protocolo n° 95532818.6.0000.5282. Foi desenvolvida com 12 mulheres de
acordo com os seguintes critérios de inclusão: com diagnóstico de fibromialgia, maiores de 18
anos, sem distinção de raça, cor e religião, com capacidade de compreensão, orientadas,
independentes e lúcidas para responder todas as perguntas. Não participaram do estudo
mulheres que não possuíam o diagnóstico de fibromialgia, com déficit de atenção, cognição
prejudicada, e mulheres que se ausentaram do projeto. Os dados foram produzidos em 2018
por meio da técnica World Café e entrevista semiestruturada. A análise dos dados ocorreu por
meio da análise de conteúdo de Bardin. A partir da análise dos dados, emergiram quatro
categorias e uma subcategoria, assim descritas: Domínios da qualidade de vida das
participantes do estudo; Qualidade de vida na perspectiva das participantes; O autocuidado
para além da terapia medicamentosa; e sua subcategoria intitulada: Expectativas para o futuro:
um desejo de melhora A prática de educação em saúde como dinamizadora do autocuidado.
Conclui-se que a concepção de QV para as mulheres com fibromialgia é individual e
subjetiva, centrada no bem-estar e em um viver melhor. De fato, a fibromialgia compromete
negativamente a QV dessas mulheres, que relataram a dor como principal fator limitante
gerado pelo adoecimento. Constatou-se que as práticas educativas em saúde contribuíram para
o autocuidado e melhora da QV das mulheres com fibromialgia, sendo possível analisar que
os principais conceitos elaborados por Paulo Freire estiveram bem presentes nas atividades
desenvolvidas pelo grupo interdisciplinar de educação em saúde.
Palavras-chave: Enfermagem. Interdisciplinaridade. Qualidade de vida. Autocuidado.
Fibromialgia.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Julianna Pereira Ramos de. Self-care and quality of life: dialogues with women
who experience fibromyalgia. 2019. 144 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –
Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.
The objective of this study is focused on the conception of quality of life (QOL) and
self-care of women who experience fibromyalgia. The general objective is to know the vision
of women who experience fibromyalgia on QOL and self-care. And the specific objectives:
To describe women's knowledge about QOL and self-care; To characterize the self-care
behaviors of these women; To analyze the domains of QoL that are affected in these women;
To discuss the repercussions of health education on QOL and self-care of these women. This
is a qualitative research, with a participatory approach, developed in 2018, at the Laboratory
of Applied Physiology to Physical Education of the Institute of Physical Education and Sports
of the University of the State of Rio de Janeiro (LAFISAEF-IEFD / UERJ). The research was
approved by the Ethics Committee of UERJ under Protocol no. 95532818.6.0000.5282. It was
developed with 12 women according to the following inclusion criteria: with fibromyalgia
diagnosis, over 18 years of age, without distinction of race, color and religion, with
comprehension capacity, oriented, independent and lucid to answer all the questions. Women
who did not have the diagnosis of fibromyalgia, attention deficit, impaired cognition, and
women who were absent from the project did not participate in the study. The data were
produced in 2018 through the World Café technique and semi-structured interview. Data
analysis was performed using the Bardin content analysis. From the analysis of the data, four
categories and a subcategory emerged as described: Quality of life domains of study
participants; Quality of life from the perspective of the participants; Self-care in addition to
drug therapy; and its subcategory entitled: Expectations for the future: a desire for
improvement The practice of health education as a dynamiser of self-care. It is concluded that
the conception of QoL for women with fibromyalgia is individual and subjective, centered on
well-being and a better life. In fact, fibromyalgia negatively compromises the QoL of these
women, who reported pain as the main limiting factor generated by illness. It was verified that
the educational practices in health contributed to the self-care and improvement of the QoL of
women with fibromyalgia, and it was possible to analyze that the main concepts elaborated by
Paulo Freire were very present in the activities developed by the interdisciplinary group of
health education.
Keywords: Nursing. Interdisciplinarity. Quality of life. Self-care. Fibromyalgia.
.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A temática apresentada nesta dissertação de mestrado está concentrada na Linha de
pesquisa Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Tecnológicos do Cuidar em Saúde e
Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (PPGENF/UERJ) e insere-se no grupo de pesquisa Cuidado na gestão da
doença crônica, interdisciplinaridade e promoção da saúde. O objeto de estudo centra-se na
concepção da qualidade de vida e autocuidado de mulheres que vivem com fibromialgia.
Considerar que a qualidade de vida (QV) e o autocuidado fazem parte do cuidado de
enfermagem e que o cuidado é a essência da profissão remete à reflexão sobre o saber/fazer
dos profissionais de saúde e o compromisso destes com a saúde, o bem-estar, a dignidade
humana e a inclusão da clientela assistida. De igual maneira, tal perspectiva traz o
entendimento de que o cuidado humano leva à promoção da vida, do início ao fim,
perpassando as diferentes etapas: recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Desse modo, o cuidado humano é caracterizado pelo conhecimento, pela prática e pela
experiência no trabalho dos profissionais de enfermagem e de outras áreas da saúde, valendose das ações básicas as mais complexas, da orientação, do cuidado com o corpo, do
acolhimento, da intervenção, do bem-estar, da educação em saúde e dos educadores.
Cuidar é um conjunto de ações e comportamentos realizados no sentido de favorecer,
manter e melhorar a condição humana no processo de viver ou morrer. Ressalta-se que é um
processo interativo, de desenvolvimento, de crescimento, que ocorre de forma contínua ou em
um determinado momento, mas que tem o poder de conduzir a transformação (WATSON,
1988).
Caracteriza-se por quatro padrões de conhecimento: empírico, ético, estético e pessoal.
A autora assevera que o cuidar se origina do conhecimento empírico, pois é viável de
teorização, pode ser explicado e predito. Em seu sentido autêntico, o cuidar é ético;
considerado o comportamento moral da enfermagem; vai além do simples conhecimento das
normas ou códigos éticos da profissão, incluindo todas as ações voluntárias que são
deliberadas e sujeitas a julgamentos; implica confrontar valores, normas, interesses ou
princípios (CARPER; 1978).
O conhecimento pessoal, originado pelo que é percebido pelos outros, baseia-se na
existência das pessoas; é o que elas trazem consigo; privilegia a totalidade e a integridade;
promove o envolvimento e evita comportamentos manipulativos e impessoais. Ao considerar
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o self da outra pessoa – por exemplo, o enfermeiro e o paciente – , o encontro caracteriza-se
por ser um cuidado, no qual ambos se ajudam a crescer (CARPER, 1978).
É estético, entendido como arte, pela enfermagem. O cuidado expressa-se através de
ações, comportamentos, atitudes, condutas e interações da enfermagem com as pessoas, pois o
cuidado é interativo, desenvolve habilidades manuais; é pessoal, por ser intencional e
relacional, ou seja, depende de vontade, autoconhecimento, desprendimento, responsabilidade
e comprometimento.
Além disso, cuidar fundamenta-se na concepção filosófica da perspectiva das teorias
humanista, fundamentalista, fenomenológica existencial e fenomenológica da percepção.
Essas concepções vêm sendo abordadas em diferentes dimensões e perspectivas e abrangem
significados, conceitos e definições.
Desse modo, o cuidado vem sendo discutido amplamente sob diferentes funções e
modalidades, por teóricas americanas, europeias e brasileiras, tanto que, conceitualmente, tem
surgido com diferentes concepções do ponto de vista cultural. Também vem sendo
aperfeiçoado e ampliado, seguindo tendências e sendo colocado em diferentes planos das
práticas discursivas, como cuidado corporal, cuidado integral, cuidado holístico, ética do
cuidado e assim por diante, sob inúmeros aspectos da ação e comunicação.
Neste estudo, no entanto, considera-se que, para implementar uma perspectiva que
torne viável o acolhimento, a troca de conhecimento e a aprendizagem entre participantes e
profissionais – no sentido de transformar a realidade das pessoas –, são necessárias ações mais
sensíveis e humanizadas, nas quais as pessoas sejam envolvidas em todo o processo e
motivadas para o autocuidado. Assim, podem ser autônomas em seus modos de viver,
respeitando seus limites, seus valores, visões de mundo, crenças, experiências pessoais e
ressignificando suas vidas.
Para tanto, foi necessário fundamentar-se em ações tecnológicas e educativas, junto a
um grupo terapêutico de ajuda mútua. Neste grupo, profissionais de distintas áreas do
conhecimento científico, por meio do olhar interdisciplinar, poderiam estimular,
permanentemente, a comunicação horizontal entre os participantes, de forma a articular as
diversas visões e experiências dos participantes, constituindo a produção de cuidado
fundamentada no referencial teórico da educação freireana.
Considera-se que, por meio de ações dialógicas, a produção de cuidado e o
autocuidado podem ser melhor concebidos pelos participantes do estudo, de modo a se
autoconhecerem, conquistarem confiança e encontrarem formas para melhorar a qualidade de
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vida, colocando o conhecimento construído com o grupo, em parceria com a equipe, em prol
da sua própria vida.
Dito isto, a motivação para o desenvolvimento deste estudo decorre das experiências
vividas com os participantes do grupo interdisciplinar de educação em saúde, os quais
buscavam tratamento da fibromialgia no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação
Física do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (LAFISAEF-IEFD/UERJ).
O envolvimento da autora desta dissertação com o LAFISAEF teve início em 2014,
enquanto desenvolvia as atividades do Projeto de Iniciação Científica do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPQ), intitulado O cuidado em saúde
e enfermagem: práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos na população adulta
e idosa, coordenado pela Prof.ª Dra. Lina Márcia Miguéis Berardinelli.
Os objetivos daquele estudo foram a análise do cotidiano das pessoas com
fibromialgia e a tecnologia educacional recomendada pelos sujeitos durante as práticas
educativas em saúde. Os resultados mostraram que o cotidiano das pessoas com fibromialgia
(FM) geravam um impacto extremamente negativo, evidenciando a necessidade de realizar
atividades de educação em saúde com foco no empoderamento e de ampliar o conhecimento
sobre o processo saúde/doença. Por fim, as atividades escolhidas pelas participantes foram
expressas levando em conta a criatividade e a sensibilidade.
Dando continuidade na trajetória acadêmica da autora desta dissertação, ao finalizar o
Curso de Graduação em Enfermagem, desenvolveu o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
denominado Análise de mulheres com fibromialgia participantes de um grupo de educação
em saúde, concluído em 2015. Os resultados mostraram os distúrbios de ansiedade, depressão
e as diversas limitações causadas pela doença, ressaltando dificuldades nas atividades
laborais, na adesão ao tratamento da fibromialgia e a dor como desencadeadora de todo o
sofrimento.
Ao perceber que o autocuidado e a qualidade de vida dessas pessoas estão
comprometidas e que esses indivíduos precisam de ajuda e acompanhamento, a autora deste
estudo percebeu a possibilidade de dar continuidade nessa temática e ampliar ainda mais seus
conhecimentos. Com essa intenção, ingressou no curso de mestrado em 2017, inserindo-se
nas atividades com o grupo interdisciplinar no atendimento às pessoas com fibromialgia, onde
pôde observar que esse mesmo problema acontece com outras mulheres fibromiálgicas.
Naquele espaço, ouviu relatos dessas pessoas referindo dificuldade no enfrentamento
da doença e percebeu limitações, transtornos psíquicos, como, por exemplo, depressão e
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ansiedade. Essas pessoas vivem mal, sentem dor, são oprimidas, sem espaço para expor seus
problemas físicos e psíquicos e possuem relacionamentos familiares conflituosos. Essas
pessoas necessitam de cuidado e inclusão social, o que pode ocorrer por meio de práticas de
saúde necessárias para o enfrentamento da doença e melhora da qualidade de vida.
O termo QV vem sendo estudado por muitos autores que discutem a complexidade e a
subjetividade humana que permeiam esse conceito. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
refere QV como otimização de alguns aspectos, a saber: bem-estar físico e mental, vida
saudável, acesso aos bens materiais e culturais, gozar de momentos de lazer, segurança, boas
condições de trabalho, vida financeira estável e condições favoráveis de moradia (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1995).
QV é um conceito que incorpora a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico,
seu nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua vinculação com
características relevantes do ambiente (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
No alcance desses aspectos, torna-se importante a prática do autocuidado, entendido
como uma função reguladora, a qual proporciona às pessoas o desempenho das atividades que
visam à preservação da vida, da saúde, do desenvolvimento, do bem-estar e melhora da
qualidade de vida (GALVÃO; JANEIRO, 2013).
Complementando, o autocuidado é baseado na percepção da pessoa sobre a própria
condição de vida e seus problemas, garantindo, assim, a preservação da autonomia do sujeito
no processo de cuidado, cujo objetivo é a melhora de sua qualidade de vida (BRASIL, 2014).
Associando outra visão, o autocuidado é entendido como “uma estratégia frequente,
permanente e contínua que as pessoas usam para responder a uma situação de saúde”
(LANGE et al. 2006, p. 13).
Ressalta-se que a fibromialgia está entre as doenças que demandam atenção
continuada nos serviços de saúde, com um custo crescente para as pessoas e para o estado,
determinando grandes impactos negativos na qualidade de vida para os indivíduos
fibromiálgicos e suas famílias (BARROS et al., 2012; RAMIRO et al., 2014).
As pessoas que vivenciam a FM enfrentam crescentes barreiras, a começar pelo difícil
diagnóstico, pois os sintomas iniciais são confundidos com os de outras doenças
reumatológicas; nesse caso, elas passam por diferentes consultas e trocas de especialidades
médicas.
Além disso, muitas têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde; em casos assim, a
doença pode avançar, resultando no agravamento do quadro, correlacionando-o com as
possíveis comorbidades existentes. Quanto maior a demora no diagnóstico, aumentam as
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complicações no tratamento e, com isso, as pessoas passam a viver com mais limitações,
prejudicando sua qualidade de vida.
Atualmente, existe uma precarização dos serviços de saúde, tanto na oferta da
assistência integral para pessoas fibromiálgicas, quanto em práticas de educação que
favoreçam a promoção da saúde e do autocuidado. O desconhecimento desta patologia por
parte de muitos profissionais da área dificulta, ainda mais, que o tratamento seja associado a
uma terapêutica efetiva e adequada (OLIVEIRA et al., 2017).
A FM é uma doença crônica e, segundo as diretrizes de cuidado, é recomendado o
acompanhamento de equipe multiprofissional e atendimento, preferencialmente, em grupo,
para que os pacientes conheçam e discutam sobre seus problemas de saúde (BRASIL, 2013).
O projeto de extensão voltado para os cuidados da fibromialgia proporciona
acompanhamento e tratamento interdisciplinar às pessoas que vivem com a doença. Nesse
espaço, elas são atendidas por uma equipe treinada, composta por educador físico, psicóloga,
nutricionista, médica e enfermeira preparados para lidar com as questões que perpassam o
adoecimento, oferecendo cuidado integral. O atendimento é promovido dentro da
universidade, sem custos e com muitos benefícios para essas pessoas.
Nesse sentido, é importante ressaltar que o acompanhamento e as estratégias de
produção de cuidado oferecidas a essas pessoas proporcionaram acolhimento, benefícios
físicos, orientações de saúde de modo geral e reflexões, favorecendo o debate conjunto das
situações comuns vivenciadas.
A pessoa precisa de estímulo e motivação para cuidar da sua saúde e encontrar um
novo sentido para sua vida, pois algumas param de trabalhar, estudar, interagir socialmente e
se isolam; constantemente, necessitam de inclusão no ambiente de grupo para fortalecimento
da autoconfiança e autocuidado, visando, prioritariamente, ao bem-estar.
Por esse motivo, torna-se necessário entender as questões que envolvem a QV na visão
dos participantes, a fim de compreender o nível das condições básicas e suplementares em que
vivem, bem como o que necessitam, entre outros parâmetros que afetam a vida. É importante,
também, buscar soluções a partir das entrelinhas dos depoimentos e da autopercepção dos
participantes – subjetividades imersas – na tentativa de ajudá-los a redirecionar o autocuidado,
resgatar o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional e os relacionamentos sociais, com
amigos e família.
Essa dinâmica ajuda as pessoas a encontrarem uma solução ou minimizarem o seu
problema de saúde, ressignificando a vida em uma nova percepção. Dessa forma, estimulam a
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sensibilidade, a atenção e o reconhecimento das mudanças que ocorrem, em detrimento das
ameaças de um desequilíbrio físico, psíquico e emocional.

Contextualizando o problema de estudo

Qualidade de vida tem sido um dos assuntos mais debatidos no meio acadêmico,
através de artigos, teses, dissertações, entre outros. Apesar de ter certo grau de influência e
domínio, sabe-se que QV é um conceito complexo e subjetivo que, em muitos momentos, não
reflete o seu real sentido em cada indivíduo. Atualmente, na literatura, muitos autores
entendem a qualidade de vida baseada na ideia do bem-estar (ALMEIDA; GUTIERREZ;
MARQUES 2012), em suas formas física, mental, psicológica e emocional.
A OMS refere-se à qualidade de vida como a percepção do indivíduo sobre sua
inserção no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
1995).
A concepção sobre a expressão qualidade de vida está intimamente ligada a viver com
saúde, equilíbrio e sem doença. Além disso, é ter uma condição econômica capaz de
proporcionar um conforto necessário e desejável. Isso porque saúde e qualidade de vida
instigam a percepção de bem-estar, grau de instrução, condições existenciais e estilo de vida,
que cruzam com o simbolismo de consumo advindo das demandas financeiras favoráveis
(ANDRADE et al.2013).
É, contudo, uma expressão estudada por diversas áreas do conhecimento, não se
restringindo a uma única temática, requerendo, assim, uma visão holística. Portanto, a QV não
se refere apenas a um padrão de vida a ser seguido para alcançá-la, mas é percebida de
maneira individual e subjetiva, pois cada indivíduo está inserido dentro um ambiente e de um
contexto regido por relações econômicas, culturais, políticas e biológicas (ANDRADE et al.,
2013; PLONER et al., 2008).
Outro entendimento demonstra que qualidade de vida é um processo dinâmico,
influenciado por diversos fatores, os quais, quando em harmonia entre si, geram saúde;
consequentemente, o adoecimento corresponde a um desequilíbrio dessa harmonia que reflete
negativamente na vida de uma pessoa (ANDRADE et al.,2013).
Por esse motivo, QV é um conceito amplo, definido por dimensões e domínios. Estes
últimos dividem-se em físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, ambiente
e espiritualidade/religião/crenças pessoais. Considerando que a fibromialgia tem repercussão
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em diferentes domínios, torna-se importante perceber como eles variam quando afetados pela
doença, a partir dos depoimentos dos participantes do estudo (MACEDO, 2012).
O adoecimento relacionado às doenças crônicas é considerado um dos fatores que
trazem impacto negativo no bem-estar. Estudo mostra que a percepção de qualidade de vida
era inferior em mulheres, pessoas mais velhas, de classe social baixa, que não viviam com
companheiro e que possuíam algum tipo de doença crônica (AZEVEDO et al. 2013).
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se
desenvolvem no decorrer da vida. Atualmente, são consideradas um problema de saúde
pública; em 2013, as doenças crônicas foram a causa de 72,6% das mortes no Brasil, de
acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de
Informática do SUS (BRASIL, 2015).
Os casos crônicos geram múltiplos prejuízos à saúde das pessoas, impedindo-as de
viverem plenamente, com perda da autonomia, dificuldade para realizarem atividades
profissionais e sociais, além de conviverem com situações de vulnerabilidade, correndo o
risco de possíveis complicações, hospitalizações, reintegrações e morte (BERARDINELLI et
al., 2015).
A literatura refere que as DCNT têm elevado, significativamente, no mundo, o perfil
de morbimortalidade, tornando-se uma epidemia. Não possuem causas definidas, mas são
influenciadas por fatores de risco, classificados em não modificáveis (sexo, idade e herança
genética) e comportamentais (tabagismo, alimentação, sedentarismo, consumo de drogas
lícitas e ilícitas). Estes últimos são potencializados pelos fatores condicionantes
socioeconômicos, culturais e ambientais (BRASIL, 2011; 2014).
O enfrentamento das situações crônicas, principalmente as estratégias pedagógicas de
práticas de saúde, são desafiadoras, no mundo contemporâneo, no que se refere às políticas
públicas de saúde, para o cuidado dessas pessoas que necessitam de demandas diferenciadas.
Desse modo, torna-se necessário o preparo de todos os profissionais da área de saúde
(BERARDINELLI et al., 2015).
As DCNT exigem dos indivíduos acompanhamento regular, parceria, acolhimento,
desenvolvimento de vínculo, envolvimento, motivação, conhecimento sobre o autocuidado,
além de ações interdisciplinares de cuidado. Consideram-se essas medidas tendo em vista as
evidências relatadas das dificuldades em superar a fragmentação das ações e serviços de saúde
e dos obstáculos para se qualificar o cuidado em saúde no contexto atual (BERARDINELLI
et al., 2014).
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A fibromialgia é uma síndrome reumatológica que se manifesta, principalmente, com
dor difusa no corpo. Muitas vezes, não se sabe se a dor é nos músculos ou nas articulações. A
prevalência da fibromialgia foi de 2,5% na população brasileira, atingindo mais mulheres que
homens. É uma patologia de difícil diagnóstico por possuir sintomas que se confundem com
outras doenças reumatológicas (PROVENZA et al. 2004; SENNA et al., 2004).
Ampliando o conceito, a literatura refere que a FM é uma condição reumatológica
caracterizada, além da dor crônica generalizada, por hiperalgesia (resistência a analgésicos) e
alodinia (estímulo que não é doloroso, mas que o organismo reconhece como dor), rigidez
matinal, cefaleia e parestesia (REZENDE et al., 2013).
Desde 1980, um corpus crescente de conhecimento contribuiu para a fibromialgia ser
caracterizada como uma síndrome de dor crônica, real, causada por um mecanismo de
sensibilização do sistema nervoso central à dor (PROVENZA et al., 2004).
Além dos sintomas álgicos, os sintomas depressivos contribuem para a cronificação do
quadro e, com isso, intensificam-se as percepções álgicas. Sabe-se que é necessário controlar
os sintomas da depressão para garantir a melhora da qualidade de vida e, consequentemente, a
melhora conjunta da autoestima do indivíduo (HOMAM et al., 2012).
A Sociedade Brasileira de Reumatologia (2011) ressalta que o objetivo do tratamento
da fibromialgia é, essencialmente, fundamentado no alívio da dor, por meio de medicamentos
e outras medidas não medicamentosas como atividades físicas. As medicações mais usadas
são os antidepressivos, relaxantes musculares e os neuromoduladores; já o tratamento não
medicamentoso envolve algumas técnicas como acupuntura, exercícios físicos e suporte
psicológico.
A atividade física exerce um efeito analgésico por estimular a liberação de endorfinas.
Dessa forma, funciona como antidepressivo. É importante incentivar a orientação, a educação
em saúde dos familiares sobre a doença e a importância do cuidado e da existência dos
sintomas manifestos pelo indivíduo (PROVENZA et al., 2004).
A literatura demonstra que, em média, 25% a 50% dos indivíduos com fibromialgia
apresentam distúrbios psiquiátricos concomitantes, como a depressão e a ansiedade, que
dificultam a abordagem e a melhora clínica destes, necessitando, muitas vezes, de um
atendimento profissional especializado (REZENDE et al. 2013).
Nesses casos, o enfermeiro é o elemento-referência da saúde e o profissional que
exerce o papel mais próximo das pessoas e, por isso, com maior capacidade de identificar as
necessidades de saúde e intervir, de forma eficiente, a fim de melhorar a qualidade de vida
dessas pessoas. Além disso, poderá propor estratégias diferenciadas e práticas pedagógicas
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que auxiliem as pessoas no entendimento do equilíbrio e bem-estar ou, ainda, propor ações de
cuidado interdisciplinar (MIRANDA et al., 2016).
Ressalta-se que é necessário pensar o cuidado nas suas dimensões de singularidade e
pluralidade, levando em consideração a história de vida dos sujeitos, seus contextos social e
cultural, econômico e espiritual. Este profissional deve estar pronto para entender às
necessidades das pessoas que vivem com FM, demandas e aspirações em termos de inteireza
de saúde, transmitindo-lhes confiança e sendo alguém com quem eles possam contar
(SALVIANO et al., 2016).
A enfermagem oferece o cuidado integral ao ser humano, reconhecendo as
necessidades humanas básicas e potencializando os sujeitos a se responsabilizarem pela sua
saúde, promovendo a autonomia e a qualidade de vida. Além disso, nesse campo de saber, os
enfermeiros “vêm contribuindo com o autocuidado integrando o ensino e a pesquisa”
conforme referem Miranda et al. (2016, p.1116).
O enfermeiro é parte integrante da equipe interdisciplinar, observador da natureza e da
complexidade das relações humanas. Sabe reconhecer outras potencialidades que podem ser
iluminadas, favorecendo o cuidado de si e gerando um impacto significativo na qualidade de
vida de pessoas que vivenciam situações crônicas de saúde.
Nesse aspecto, remete-se ao entendimento de qualidade de vida como a capacidade de
efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu
padrão de conforto e bem-estar (GORDIA et al., 2011).
A subjetividade deste conceito parte da percepção de cada pessoa ou grupo social em
relação à sua própria vida e pode ser representada pelos fatores condicionantes e
determinantes que constroem o contexto vivido. Desses fatores, Almeida, Gutierrez e
Marques (2012) destacam o social, o psicológico, o biológico, cultural, econômico, além das
questões que envolvem a condição de saúde do indivíduo.
Complementando a ideia acima, qualidade de vida é uma noção eminentemente
humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa,
social e ambiental e à própria estética existencial (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
A queda na qualidade de vida reflete num impacto negativo da mulher com vida
produtiva e limitações no mercado de trabalho, considerando que, em alguns momentos, essas
mulheres mergulham em um conflito dentro desses ambientes. Muitas vezes, nesses espaços,
elas não são compreendidas, o que pode refletir em desemprego e desequilíbrio na vida
financeira individual e familiar (MATTOS, 2015).
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Desse modo, embora não haja um consenso sobre a concepção de QV, esse termo
pode ser entendido, de maneira geral, como a percepção do indivíduo de sua posição na vida
no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).
O método principal de avaliação da QV em indivíduos fibromiálgicos, no estudo de
Martinez et al. (1998), foi o Fibromyalgia Impact Questionnaire – 0 a 100 (FIQ), concluindo
que o impacto na qualidade de vida dos fibromiálgicos correlaciona-se fortemente com a
intensidade da dor, fadiga e decréscimo da capacidade funcional. Assim, demonstram QV
como sendo uma “avaliação do estado global de saúde, a determinação do impacto pessoal,
físico, psicológico e no relacionamento social do paciente, imposto pela doença”
(MARTINEZ et al.,1998, p.119).
A literatura ressalta a importância dos estudos sobre qualidade de vida, pois eles
englobam a aplicação de muitos aspectos, os quais incluem as práticas saudáveis. Estas
poderão mudar o estilo de vida e são capazes de promover a autonomia dos indivíduos para
uma vida com melhor qualidade (SILVA et al., 2012).
Assim, o estudo da qualidade de vida das pessoas que vivem a fibromialgia deve ser
realizado a partir da concepção dos sujeitos, trazendo a subjetividade de cada participante e
suas experiências relacionadas ao adoecimento e a seu contexto de vida.
Pesquisar a QV em pessoas com fibromialgia é fundamental para conhecer os fatores
condicionantes, relacionados com a saúde, e que podem estar alterados. Desse modo, é
possível fortalecê-los por meio do autocuidado, como também rever estratégias pedagógicas
de maior envolvimento das pessoas para tratar da educação em saúde, planejar estratégias de
intervenções de enfermagem e propor produção de cuidado integral e interdisciplinar para
intervir na saúde dessas pessoas.
Assim, direciona-se este estudo para as seguintes questões norteadoras: Qual o
entendimento das mulheres que vivenciam a FM sobre a sua qualidade de vida? Como as
mulheres com FM expressam comportamentos de autocuidado? Quais os domínios da
qualidade de vida afetados nesses casos?
Para dar prosseguimento neste estudo, definiu-se como objetivo geral: Conhecer a
visão de mulheres que vivenciam a fibromialgia sobre os termos qualidade de vida e
autocuidado.
Os objetivos específicos são:
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a) Descrever o conhecimento dos participantes sobre qualidade de vida e
autocuidado;
b) Caracterizar comportamentos de autocuidado expressos pelos participantes;
c) Analisar os domínios de qualidade de vida que se encontram alterados em cada
participante;
d) Discutir as repercussões da educação em saúde para qualidade de vida e
autocuidado desenvolvida no grupo.

Justificativa e relevância do tema

Este estudo justifica-se, pois as pessoas que vivem com fibromialgia poderão ser
beneficiadas. Além disso, poder analisar a qualidade de vida da pessoa fibromiálgica, no
momento em que ela vivencia o adoecimento, auxiliará no planejamento do autocuidado.
Desse modo, é possível ajudá-la no entendimento, autopercepção e melhor compreensão sobre
equilíbrio físico e psíquico, como um bem na conquista de um viver melhor, com mais
autonomia, liberdade, bem-estar e garantia de longevidade, com perspectivas mais positivas
de saúde. A fibromialgia não possui um tratamento específico, e sim ações que visam a
minimizar a manifestação dos sintomas causados pela dor crônica e a ansiedade, que é um
agravante do quadro clínico da pessoa.
Ressalta-se o aumento significativo de pessoas acometidas pela fibromialgia que
desconhecem o processo saúde-adoecimento, bem como a sua relação com a deficiência de
autocuidado, associada às questões de vulnerabilidade a que as pessoas estão expostas, além
da velocidade dos impactos decorrentes das mudanças que o mundo globalizado gera em
todos os continentes.
O enfermeiro, como profissional da saúde, é parte integrante da equipe
interdisciplinar, auxiliando o indivíduo a se empoderar do conhecimento para que seja capaz
de mudar a sua realidade, refletindo em melhora do quadro clínico.
Além disso, a proposta deste estudo também é relevante por encontrar-se alinhada às
Políticas Públicas de Saúde, baseada nas Diretrizes para o Cuidado das Pessoas com Doenças
Crônicas nas redes de atenção à saúde e nas Linhas de Cuidados Prioritários, subsidiadas pelo
Ministério da Saúde (BRASIL, 2013).
Da mesma forma, é relevante para a sociedade, bem como para a academia, uma vez
que, ao realizar o levantamento bibliográfico, averiguou-se o estado da arte sobre o tema e
como este vem sendo discutido na literatura nacional e internacional.
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A produção de dados foi realizada no mês de setembro de 2017, nas bases de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature
Analysisand Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online
(SciELO). Foram utilizados os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subjetc
Headings (MeSH): “qualidade de vida”, “autocuidado” e “fibromialgia”. Foi utilizado
também o conector boleano and.
Os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisas, relatos de experiência e artigos de
reflexão disponíveis on line, nos idiomas português, inglês e espanhol, dos últimos cinco anos
(2011-2016).
Os critérios de exclusão foram: artigos que se afastavam do tema proposto, editoriais,
reflexões, resumo de anais, dissertações, teses, monografia, livros, relatórios e artigos
repetidos.
Ao todo, o resultado desse levantamento resultou em 411 obras, sem aplicação dos
critérios de inclusão dos estudos. Na biblioteca eletrônica SciELO, não se evidenciava
nenhuma produção científica na associação dos descritores propostos neste estudo:
“fibromialgia AND qualidade de vida AND autocuidado”.
Em prosseguimento, e obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão, foram
encontrados 124 artigos; em seguida, realizou-se a leitura exaustiva do título e do resumo de
cada artigo, com o intuito de analisar a adequação do conteúdo. Destes 124 estudos, foram
excluídos 87, restando apenas 37, sendo 34 da base de dados Medline e três da base de dados
Lilacs.
Novamente, após a leitura do título e do resumo de cada estudo, excluíram-se 24
artigos. Sendo assim, foram totalizados 13 artigos que atenderam aos critérios de seleção
estabelecidos.
Dos 37 artigos, apenas 13 referiam-se à qualidade de vida dos indivíduos com
fibromialgia. A seguir, será apresentada uma síntese (Quadro 1) sobre os 13 artigos
selecionados e, em seguida, serão apresentados, resumidamente, os resultados de cada um
deles
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Quadro 1- Relação dos artigos identificados no estado da arte (continua)
Título
Multi
component
Interdisciplinar
y
Group Intervention for
Self-Management of
Fibromyalgia:
A
Mixed-Methods
Randomized
Controlled Trial
Dimensionality,
Reliability,
and
Validityofthe Revised
Fibromyalgia Impact
Questionnaire in Two
Spanish Samples

Efeito
da
Hidrocinesioterapia
sobre
a
QV,
capacidade funcional
e qualidade do sono
em pacientes com
fibromialgia

Autores/Ano/Periódico/Nível de
Evidência
Bourgault P; et al.
2015
MEDLINE
Arthritis Care & Research
Nível I

Objetivo(s)

Resultado(s) e Conclusão

Avaliar
a
eficácia
da
intervenção
do
grupo
interdisciplinar
multicomponente estruturado
para
a
autogestão
da
síndrome Fibromialgia.

A intervenção teve um impacto estatisticamente
significativo sobre a qualidade de vida dos sujeitos
da pesquisa. No final do Programa de passagem, o
percentual de pacientes perceberam melhora geral em
seus níveis de dor, funcionamento e qualidade de
vida.

Juan L; Jaume A; Blanco S, Analisar dimensionalidade do
Lopez AR, Carmen M
Questionário
Revised
2013
fibromialgia Impacto (FIQR)
MEDLINE
usando
técnicas
de
Arthritis Care & Research
exploração e de confirmação.
Nivel V
Informar
sobre
a
confiabilidade e validade de
construto do FIQR em
pacientes espanhóis.
Silva KMOM; Tucano JP; Avaliar
os
efeitos
da
Kumpel C; Castro AM; Porto EF. hidrocinesioterapia sobre a
2012
capacidade funcional e a
LILACS
qualidade de sono em
Rev. Bras de Reumatologia
pacientes com ﬁbromialgia.
Nível V

Os resultados indicaram que a versão espanhola do
FIQR confirmou a eficácia deste instrumento para
avaliar a qualidade de vida de pessoas com
fibromialgia.

A hidrocinesioterapia apresentou efeitos positivos na
qualidade do sono, melhora da dor e na qualidade de
vida.
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Quadro 1- Relação dos artigos identificados no estado da arte (continuação)
O empoderamento e a
práxis interdisciplinar
de cuidado em grupo
de pessoas que vivem
com Fibromialgia

Programa
de
autocuidado
físico
apoiado: proposta de
educação popular em
saúde para pacientes
com Fibromialgia
Avaliação
da
qualidade de vida,
força muscular e
capacidade funcional
em mulheres com
Fibromialgia
Relationship of weight
status with mental and
Physical health in
female Fibromyalgia
Patients.

Miranda NCG; Berardinelli
LMM; Sabóia VM; Santos
ISB; Rosângela SS.
2016
LILACS
Rev. Bras. Enferm.
Nível IV
Lorena SB, Lorena Sobrinho
JE
2015
LILACS
Rev. APS
Nível IV

Analisar o modelo da terapia
comunitária integrativa para o
empoderamento de pessoas que
vivem com fibromialgia e discutir
a repercussão dessa intervenção
interdisciplinar
no
processo
saúde-doença e autocuidado.
Avaliar a eficácia de um programa
de autocuidado físico apoiado
para pacientes com FM.

Cardoso, FB de; Curtolo, M;
Natour, J; Lombardi, JI
2011
Brasil
LILACS
Rev.Bras. de Reumatol.
Nível IV
Aparicio, VA; Ortega, FB;
Carbonell-Baeza, A
2011
MEDLINE
ObesFacts
Nível IV

Avaliar a qualidade de vida, força Redução da força muscular em membros superiores e
e capacidade funcional em inferiores, redução na distância percorrida durante o
mulheres com ﬁbromialgia (FM). tempo de 6 minutos em mulheres com FM e da
qualidade de vida.

Analisar a associação do estado
do
peso
com
ansiedade,
depressão, qualidade de vida e
aptidão física em pacientes com
fibromialgia (FM).

O grupo de terapia comunitária integrativa é
dinamizador na construção e ampliação do
conhecimento
sobre
fibromialgia
e
no
empoderamento para o autocuidado.

Percebeu-se que o profissional de saúde, facilitador
das experiências, auxiliou na integração entre o
educar e o cuidar e contribuiu, de maneira
progressiva, na formação dos sujeitos, tornando-os
mais independentes e corresponsáveis pela melhoria
da sua qualidade de vida.

33% da amostra era de peso normal, 35% acima do
peso e 33% obesos. Foi constatado que os pacientes
obesos tinham níveis de ansiedade e de depressão
mais elevados em comparação com os pacientes com
peso normal.
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Quadro 1- Relação dos artigos identificados no estado da arte (continuação)
Relatos de Mulheres
Fibromiálgicas: grupo
como estratégia para a
promoção da saúde

Barboza MA; Souza PC; Conhecer
as
experiências,
Bittar ML
percepções e vivências sobre a
2016
fibromialgia em um grupo de
Revista de Psicologia
mulheres,
conhecer
se
as
Nível IV
atividades em grupo trouxeram
alguma contribuição a elas.

Effects of a one week
multidisciplinary in
patient
selfmanagement
programe for patients
with
Fibromyalgia:
randomized controlled
trial

Hamnes B; Mowinckel P;
Kjeken AI
2012
MEDLINE
BMC
Musculos
keletal
Disorders
Nível I

Avaliação de dor e
qualidade de vida de
pacientes
com
fibromialgia

Lorena SB; Fernandes EASP;
Fernandes VM; Ranzolin
MBP; RanzolinA; Duarte
ALPB.2016. LILACS. Rev
Dor. São PauloNível IV

Avaliar os efeitos de um programa
de autogestão em regime de
internamento multidisciplinar por
uma semana em indivíduos com
fibromialgia
em
sofrimento
psíquico, habilidades como um
consumidor de serviços de saúde,
autoeficácia e as consequências
funcionais e sintomáticos da
fibromialgia (FM).
Avaliar a dor e a qualidade de
vida
dos
pacientes
com
fibromialgia
para
melhor
compreender a correlação entre
essas variáveis.

As dores crônicas persistentes, associadas às
alterações somáticas e psicossociais, intensificam o
sofrimento diante da síndrome fibromiálgica e
interferem desfavoravelmente na qualidade de vida e
nas relações pessoais, sociais e familiares. Gerou
uma experiência positiva para o enfrentamento do
quadro crônico, mostrando o trabalho em grupo
como uma ferramenta para a estratégia de promoção
da saúde.
O resultado apontou que os pacientes com FM, que
participaram do programa de autogestão da saúde,
não
apresentaram
sofrimento
psicológico,
consequências funcionais e sintomáticas.

Elevados valores no Questionário de Impacto da
Fibromialgia, Índice de Dor Generalizada e escala
analógica visual, além de uma correlação linear entre
os índices de dor e qualidade de vida. Concluiu-se
que a dor está associada à diminuição da qualidade
de vida de fibromiálgicos.
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Quadro 1- Relação dos artigos identificados no estado da arte (conclusão)
Kinesi
o
therapy
effect on quality of
life, sexual function
and
clima
cteric
syntoms in women
with fibromyalgia
Pain, quality of life,
self-perception
of
health, and depression
in
patients
with
fibromyalgia treated
with hydrokines io
terapy
Percepção de estresse
e
sintomas
depressivos:
funcionalidade
e
impacto na qualidade
de vida em mulheres
com fibromialgia
Fonte: A autora, 2019.

Lisboa LL; Soneharac E;
Oliveira KCANO; Azevedo
SCAGDA.
2015
LILACS
Rev. Bras. Reumatol
Nível V
Letieri RV; Furtado GE;
Pinheiro
CJB;
MagrifSOVAM; Dantase EM
2013
EDLINE
Rev. Bras. Reumatologia
Nível IV
Homann D; Facco Stefanello
JM; GóesSM; Andreissy CB;
Leite ESPN.2012
LILACS
Rev. Bras. Reumatologia
Nível IV

Avaliar e comparar o efeito da Ao final do tratamento com esta técnica, observou-se
cinesioterapia na qualidade de uma diminuição nos níveis de dor e melhora na
vida, função sexual e sintomas capacidade funcional das mulheres estudadas.
climatéricos
em
mulheres
climatéricas
com
e
sem
fibromialgia.
Analisar os efeitos do tratamento
por hidroterapia sobre qualidade
de vida, percepção de dor e
gravidade da depressão em um
grupo
de
pacientes
com
fibromialgia.

Houve melhorias estatisticamente significativas na
percepção da intensidade da dor, da qualidade de
vida e sintomas depressivos. O estudo apontou para
a hidrocinésioterapy como uma terapia eficaz e
alternativa para a Fibromialgia.

Comparar os sintomas depressivos
e a percepção de estresse entre
pacientes com FM e controles
saudáveis e investigar relações
entre essas características e a
funcionalidade e o impacto na
qualidade de vida no grupo de
pacientes.

Ao final do estudo, as mulheres com fibromialgia
apresentaram maior intensidade dos sintomas
depressivos e maior percepção de estresse, com
comprometimento da funcionalidade e impacto na
qualidade de vida.
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O primeiro estudo foi realizado no Canadá e teve como objetivo avaliar a eficácia da
intervenção do grupo interdisciplinar multicomponente estruturado para a autogestão da
síndrome Fibromialgia. A intervenção do grupo interdisciplinar teve um impacto
estatisticamente significativo sobre a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa. No final da
intervenção, houve um percentual de pacientes que perceberam uma melhora geral em seus
níveis de dor, funcionamento e qualidade de vida (BOURGAULT et al., 2015).
O segundo estudo teve o objetivo de analisar a dimensionalidade do Questionário
Revised Fibromialgia Impacto (FIQR), usando técnicas de exploração e de confirmação, e
informar sobre a confiabilidade e validade de construto do FIQR em pacientes espanhóis. Os
dados do FIQR de uma amostra de pacientes adultos com fibromialgia (n = 113) foram
analisados usando análise de componentes principais (PCA). O resultado confirmou a eficácia
do instrumento para avaliar a qualidade de vida de pessoas com fibromialgia (JUAN et al.,
2013).
Em continuidade, outro estudo realizado com 30 pacientes com o diagnóstico
confirmado de fibromialgia, no setor de hidroterapia na Policlínica do Centro Universitário
Adventista de São Paulo (Unasp), com abordagem quantitativa, objetivou avaliar os efeitos da
hidrocinesioterapia sobre a capacidade funcional e a qualidade de sono em pacientes com
fibromialgia. Nos resultados, verificou-se que, imediatamente após participarem desse
programa, as pacientes apresentaram melhora nos seguintes aspectos avaliados por meio do
QIF: capacidade funcional, absenteísmo no trabalho, capacidade de serviço, intensidade da
dor, fadiga, cansaço matinal, rigidez, melhora na qualidade do sono, sonolência durante a
manhã, ansiedade e depressão (SILVA et al., 2018).
Em seguida, outro estudo, de natureza qualitativa e de abordagem participativa,
desenvolvido em 2015, com 11 participantes, no Laboratório de Fisiologia aplicada à
Educação Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, objetivou analisar o
modelo da terapia comunitária integrativa para o empoderamento de pessoas que vivem com
fibromialgia. Também teve por objetivo discutir a repercussão dessa intervenção
interdisciplinar no processo saúde-doença e autocuidado. Evidenciou, em seus resultados, que
o grupo de terapia comunitária integrativa é um dinamizador na construção e ampliação do
conhecimento sobre a fibromialgia e no empoderamento para o autocuidado. O estudo
concluiu que esta estratégia de grupo revelou-se um instrumento de práxis interdisciplinar que
permite construir redes solidárias de cuidado (MIRANDA et al., 2016).
Na sequência, Lorena e Lorena Sobrinho (2015) desenvolveram um estudo
randomizado com 45 mulheres, no ambulatório especializado do serviço de reumatologia de
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um hospital público universitário da cidade do Recife. Apontam para a eficácia de um
programa de autocuidado físico apoiado para pacientes com fibromialgia. O programa de
autocuidado físico apoiado objetivou, essencialmente, orientar cuidados posturais e exercícios
de alongamento ativo, a serem realizados em domicílio com a duração de dez semanas. O
único profissional envolvido no desenvolvimento das atividades do programa foi o
fisioterapeuta. O programa contribuiu com a formação dos sujeitos, tornando-os mais
independentes e corresponsáveis pela melhoria da sua qualidade de vida. Na conclusão, foi
destacada a atuação do profissional de saúde como facilitador das experiências, pois auxiliou
na integração entre o educar e o cuidar.
Na sequência, estudo realizado em São Paulo, nos ambulatórios da Universidade
Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), demonstrou que
mulheres com FM, quando comparadas com indivíduos saudáveis de mesma idade e IMC,
apresentam redução na força muscular de membros superiores, na extensão e flexão de
joelhos e perda funcional no movimento corporal. Os objetivos foram avaliar a qualidade de
vida, força e capacidade funcional em mulheres com ﬁbromialgia (FM) utilizando o
instrumento F36. Os resultados evidenciaram redução da força muscular tanto em membros
superiores quanto em membros inferiores em pacientes com FM quando comparadas com
indivíduos saudáveis do mesmo sexo, além dos piores níveis de qualidade de vida destes
(CARDOSO et al., 2011).
Em seguida, um estudo sobre a relação de status de peso com saúde mental e física em
pacientes fibromiálgicas femininas, realizado em Granada, na Espanha, com 175 mulheres
com fibromialgia, objetivou analisar a associação do peso com ansiedade, depressão,
qualidade de vida e aptidão física em pacientes com fibromialgia (FM). Os resultados do
estudo constataram que os níveis de ansiedade e depressão aumentaram em todas as
categorias de status de peso. Os pacientes obesos tinham níveis de ansiedade e de depressão
mais elevados em comparação com os pacientes com peso normal. Tal pesquisa buscou
analisar a associação do estado do peso com ansiedade, depressão, qualidade de vida e aptidão
física em pacientes com fibromialgia (FM) de 31 mulheres, sendo 16 fibromiálgicas e 15
saudáveis (APARICIO et al., 2011).
Em continuidade, o estudo sobre relatos de mulheres fibromiálgicas: grupo como
estratégia para a promoção da saúde. Os objetivos foram conhecer as experiências, percepções
e vivências sobre a fibromialgia em um grupo de mulheres e identificar se as atividades em
grupo trouxeram-lhes alguma contribuição. Ao longo da pesquisa, percebeu-se que as dores
crônicas persistentes, associadas às alterações somáticas e psicossociais, intensificam o
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sofrimento diante da síndrome fibromiálgica e interferem, desfavoravelmente, na qualidade de
vida e nas relações pessoais, sociais e familiares. Por fim, os relatos consideraram que o
trabalho em grupo gerou uma experiência positiva para o enfrentamento do quadro crônico da
fibromialgia, mostrando-se como uma ferramenta para a estratégia de promoção da saúde
(BARBOZA; SOUZA; BITTAR, 2016).
Um programa multidisciplinar de autocuidado para pacientes com fibromialgia, do
tipo randomizado, com duração de uma semana, avaliou os efeitos da autogestão sobre o
sofrimento psíquico, sobre as habilidades como consumidor de serviços de saúde, autoeficácia
e consequências funcionais e sintomáticas da fibromialgia (FM). O resultado apontou que os
pacientes com FM, que participaram do programa de autogestão da saúde, não apresentaram
sofrimento psicológico, consequências funcionais e sintomáticos (HAMNES et al., 2012).
Em sequência, o estudo sobre a avaliação de dor e qualidade de pacientes com
fibromialgia apresentou como objetivo avaliar, através do FIQ, a dor e a qualidade de vida dos
pacientes com fibromialgia para melhor compreender a correlação entre essas variáveis. Os
resultados apontaram elevados valores no Questionário de Impacto da Fibromialgia, Índice de
Dor Generalizada e escala analógica visual ‒ além de uma correlação linear entre os índices
de dor e qualidade de vida. O estudo concluiu que a dor está associada à diminuição da
qualidade de vida de fibromiálgicos (LORENA et al., 2016).
Adiante, outros autores (LETIERI et al., 2013; LISBOA et al., 2015; SILVA et al.,
2012) estudaram a efetividade da aplicação de técnicas específicas que influenciassem na
melhora do quadro fibromiálgico e proporcionassem a melhora da dor e da qualidade de vida
do indivíduo.
Letieri et al. (2013) objetivaram analisar os efeitos do tratamento por hidroterapia na
qualidade de vida, na percepção de dor e na gravidade da depressão em um grupo de pacientes
com fibromialgia. Seus resultados comprovaram que houve melhorias estatisticamente
significativas

na percepção da intensidade da dor, da qualidade de vida e sintomas

depressivos. O estudo apontou para a hidrocinesioterapia como uma terapia eficaz e
alternativa para a Fibromialgia.
Nessa perspectiva, Lisboa et al. (2015) avaliaram e compararam o efeito da
cinesioterapia na qualidade de vida, função sexual e sintomas climatéricos em mulheres
climatéricas com e sem fibromialgia. Comprovaram que o uso da técnica auxiliou na
diminuição nos níveis de dor e melhora na capacidade funcional das mulheres estudadas.
O último estudo apresentou a depressão como umas das comorbidades psiquiátricas
mais frequentes em pacientes com ﬁbromialgia, bem como concluíram que o estresse crônico

34

pode ser um dos eventos desencadeadores dos sintomas característicos da FM. Teve como
objetivo comparar os sintomas depressivos e a percepção de estresse entre pacientes com FM
e controles saudáveis e investigar relações entre essas características e a funcionalidade e o
impacto na qualidade de vida no grupo de pacientes. Ao final do estudo, as mulheres com
fibromialgia apresentaram maior intensidade dos sintomas depressivos e maior percepção de
estresse, com comprometimento da funcionalidade e impacto na qualidade de vida
(HOMANN et al., 2012).
Os estudos desta revisão, que abordaram em sua temática a qualidade de vida, foram,
em grande parte, estudos quantitativos, os quais aplicaram instrumentos validados para
dimensionar a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia. Não houve estudos que
buscassem conhecer a visão e a dimensão sobre o que é ter qualidade de vida em mulheres
que vivenciam a fibromialgia, com foco na subjetividade.
Sobre o autocuidado, os estudos evidenciaram a prática educativa como estratégia
relevante para sua realização. Além disso, concluíram que a educação em grupo tem se
destacado como auxiliadora na ampliação e construção do conhecimento sobre a fibromialgia,
porém não houve aproximação com o objeto desta pesquisa, ou seja, do levantamento não
emergiram resultados sobre o comportamento para o autocuidado realizado pelas pessoas com
fibromialgia.
Assim, os estudos, em geral, visaram identificar quais os impactos da fibromialgia na
qualidade de vida e do cotidiano desses indivíduos, além da repercussão da educação em
saúde sobre o autocuidado.
No que diz respeito ao referencial metodológico, em uma das pesquisas aqui
selecionadas, Miranda et al. (2016) aplicaram, em seu estudo qualitativo, a abordagem
participativa. Através desta busca, observa-se que há uma lacuna no conhecimento sobre o
objeto e a temática abordados no presente estudo.
Em seguida, foi gerado um artigo de revisão intitulado: Qualidade de vida e
autocuidado de mulheres que vivem com fibromialgia: uma revisão integrativa.

Contribuições do estudo

Os resultados deste estudo poderão contribuir para as pessoas que convivem com a
fibromialgia, com a sociedade de modo geral, com a comunidade acadêmica e com os
serviços de saúde. Tais resultados trazem mais esclarecimentos sobre qualidade de vida das
pessoas que vivenciam a FM, em especial o envolvimento das diferentes dimensões e
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domínios da QV, relações familiares, sociais e de trabalho, ratificando, assim, a importância
do autocuidado.
De igual maneira, os resultados poderão contribuir para o ensino de graduação, para a
extensão e para a pesquisa com foco no cuidado humano, situações crônicas de saúde,
promoção da vida, prevenção de agravos e danos à saúde. Igualmente, esses resultados
poderão colaborar para os profissionais de saúde e para a enfermagem de modo geral. Isto
porque propõem práticas educativas de autocuidado, com estratégia de grupo, com prática
pedagógica crítica e sensível no sentido de favorecer o debate e conhecimento sobre os
problemas crônicos de saúde a partir da percepção das pessoas envolvidas.
O estudo também poderá contribuir para a pesquisa em enfermagem e saúde, visando
estimular a produção bibliográfica acerca da temática que ainda é abordada de maneira
discreta. Assim, será possível contribuir também para o ensino, motivando outros estudos
sobre as situações crônicas de saúde, para a capacitação e melhoria no atendimento a essas
pessoas.
Do ponto de vista científico, este estudo pretende contribuir com o LAFISAEF, com o
grupo de pesquisa intitulado Rede participativa, interdisciplinaridade e promoção da saúde na
cronicidade, registrado no CNPq. Dessa forma, será possível ampliar os debates e discussões
sobre a qualidade de vida e autocuidado. Nesse sentido, o diálogo entre os projetos da pósgraduação, de extensão, de iniciação científica em andamento sobre a temática em tela é
estimulado, consolidando a linha de pesquisa intitulada Concepções Teóricas, Filosóficas e
Tecnológicas do Cuidado em Saúde e Enfermagem, do PPGENF/UERJ.
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1 REFERENCIAL TEMÁTICO CONCEITUAL

1.1 Autocuidado e fibromialgia

Na segunda metade do século XX, houve um aumento da atenção voltada para a
responsabilização das pessoas no cuidado com sua própria saúde, isso devido à modificação
no padrão de doença de aguda para crônica. A partir deste marco, com a ideia de
autorresponsabilização com a saúde, deu-se origem a vários conceitos, como o autocuidado e
outros a ele relacionados (GALVÃO; JANEIRO, 2013).
O autocuidado deriva da palavra cuidado; é considerado uma prática que visa à
melhora da saúde de indivíduos que vivenciam a doença crônica, tendo como resultado a
melhora do quadro agudo e crônico da doença. A partir de um olhar filosófico e
antropológico, deve-se entender o cuidado como uma ação essencialmente humana (BRASIL,
2014, GALVÃO; JANEIRO, 2012).
Durante a história, a prática do autocuidado ganhou uma popularidade e foi
caracterizada por períodos de altos e baixos. Os primeiros sistemas de cuidado de saúde, no
momento em que a prática do autocuidado se encontrava alta, o autodiagnóstico e o
autotratamento, contribuíram para impedir e resolver os problemas de cuidado de saúde
(FELIX; SOUZA; RIBEIRO, 2010).
As pessoas que convivem com a fibromialgia necessitam de orientação, tratamento e
acompanhamento constante, pois o processo de adoecimento possui características que levam
as pessoas a grandes sofrimentos físico, psíquico e emocional. As crises álgicas, com o passar
do tempo, tornam-se crônicas e as pessoas passam a conviver com a dor cotidianamente,
tentando se adaptar nessa condição. Associado à dor que não cessa, um conjunto de sintomas
englobam o cansaço extremo, alteração do sono, de concentração, problemas da memória.
Entre esses sintomas, é bem característica a fadiga, afetando a capacidade funcional e o bemestar (HEYMANN et al., 2017).
Ao iniciar no grupo interdisciplinar, percebe-se o quanto as participantes necessitavam
ressignificar suas vidas e se reinserir no mundo social com mais confiança em si mesmas,
sendo capazes de superar seus medos e frustrações. A maioria das participantes, ao chegarem
no grupo de ajuda mútua, mostraram-se desmotivadas, cansadas, tristes, com a autoestima
abalada e com a autoimagem destorcida como consequência do fator adoecimento.
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Devido ao quadro instalado pela fibromialgia, algumas mulheres possuíam
dificuldades para realizar atividades físicas e manter hábitos de vida saudáveis; por isso,
mostravam-se acima do peso e manifestavam complicações relacionadas a outras
comorbidades de saúde, como a hipertensão arterial e o Diabetes Melittus.
Apesar de terem recebido o diagnóstico de fibromialgia, muitas pessoas não se
encontram capacitadas para gerir o seu cuidado de forma correta, de modo a alcançar
melhorias de seu quadro. Portanto, há uma necessidade crescente em fortalecer o
conhecimento sobre o processo de adoecimento e o aprendizado para lidar com a doença,
atendendo às reais necessidades expressas por cada indivíduo.
Nesse sentido, percebe-se que o maior desafio enfrentado pelo grupo, ao trabalhar o
autocuidado com as participantes, foi implementar estratégias que pudessem alcançar e
atender às condições e necessidades de cada uma. Cada participante insere-se em um contexto
de vida social, cultural e econômico, além de experienciar o adoecimento de formas distintas.
Os problemas crônicos de saúde levam os indivíduos a experiências indesejáveis na
vida cotidiana. Alguns vivem dependentes de medicamentos e, em função disso, também
convivem com efeitos colaterais das drogas, o que os torna, na maioria das vezes,
disfuncionais, com pouca resiliência para lidarem com situações estressoras contínuas,
favorecendo o desencadeamento dos distúrbios de ansiedade e depressão, entre outros. Tal
quadro pode levar esses indivíduos à margem das relações sociais de trabalho, lazer e família
(OLIVEIRA et al. 2019, no prelo).
Nesse sentido, é necessário que essas pessoas aprendam a se autocuidar, a se
autoconhecer, a conhecer o processo saúde-doença, a entender os mecanismos que
desencadeiam a dor e a ganhar confiança. Além disso, é de suma importância a participação
ativa em oficinas de educação em saúde, para que, envolvidas no processo de ensinoaprendizagem, consigam adquirir competências para o autocuidado.
Para o alcance efetivo do autocuidado, é necessário que haja planejamento e
estratégias de educação em saúde, tomando por base a conscientização e motivação
individual, de modo a reorientar o comportamento de indivíduos portadores de doenças
crônicas em prol da melhoria de sua condição clínica. A educação em saúde é vista como pilar
importante no tratamento de indivíduos com dores musculoesqueléticas crônicas como a
fibromialgia (LORENA; LORENA SOBRINHO, 2015).
Reforçando a ideia acima, a educação em saúde pressupõe ao autocuidado “[...] uma
combinação de oportunidades que favoreçam a manutenção da saúde e a sua promoção.”
(RIBEIRO; SABÓIA, 2015, p. 2.847).
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O profissional de saúde, facilitador no processo educativo, auxilia na integração do
educar e do cuidar e poderá contribuir de maneira contínua na formação dos sujeitos,
tornando-os mais empoderados e corresponsáveis pela melhoria da sua qualidade de vida.
Nesse sentido, as práticas de saúde deverão ser problematizadoras e dialógicas, para
que essas pessoas possam refletir e rever seus modos de ser e de viver.
Considera-se o autocuidado um conceito-referência na área da saúde; no entanto, é a
essência da prática de enfermagem e caracteriza-se por ser individualizado, integral e
holístico. O autocuidado é também entendido como resultado do cuidado de enfermagem
(GALVÃO; JANEIRO, 2012).
Para realização do autocuidado, é importante que o enfermeiro construa uma relação
de reciprocidade com o ser cuidado e que propicie o crescimento e a aprendizagem. Agindo
assim, o enfermeiro agrega cada vez mais a sua capacidade de cuidar e evita um contexto
reducionista e simplista, que não considere o cuidar como uma construção singular, envolvida
em interações e reflexões.
O autocuidado é entendido como uma orientação subjacente à atividade do
enfermeiro. Para tanto, a enfermagem auxilia o indivíduo no aprimoramento das habilidades
para a realização do autocuidado. Não só isso, mas também o leva à reflexão e à
conscientização de sua saúde, mudança de comportamentos, hábitos e estilos de vida visando
à promoção da saúde e à melhora da qualidade de vida (GALVÃO; JANEIRO, 2012).
A fibromialgia, como discutido anteriormente, é uma doença crônica que requer o
apoio de uma equipe interdisciplinar no sentido de acompanhar seu tratamento e estímulo para
a realização de ações para o autocuidado, que é um instrumento fundamental para o manejo
efetivo das condições crônicas de saúde (MENDES, 2011).
O autocuidado precisa ser estimulado pela equipe interdisciplinar como um
comportamento desejado para o gerenciamento da doença pelo próprio indivíduo. Certamente,
algumas pessoas já desenvolvem ações que visem o cuidar de si a partir do conhecimento
empírico que é disseminado pelos grupos sociais, advindo da vivência e experiências
populares. Outras não, pois estão envolvidas com o adoecimento e tudo que demanda dele, o
que as impede a viver em plenitude e bem-estar.
Nesse contexto, essas pessoas necessitam de práticas de autocuidado mais sensíveis,
acolhedoras, humanizadas para que possam compartilhar seus problemas e serem ouvidas.
Dessa maneira, as participantes sentem-se mais receptivas às orientações e ao conhecimento
compartilhado em grupo.
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Pelos motivos expostos, as práticas educativas no grupo visam instrumentalizar o
indivíduo com o conhecimento científico que seja capaz de fortalecer o cuidado, garantindo a
sua maior autonomia e empoderamento para o cuidado com sua saúde.
O empoderamento reflete uma autonomia dada ao indivíduo para gerir o seu
autocuidado, dando-lhe a liberdade para escolher o tratamento que melhor atenda a sua
realidade e necessidades.
A questão do empoderamento refere-se a um dos pilares da promoção da saúde, a qual
busca, através das atividades educativas, a transformação de comportamentos dos indivíduos,
com foco nos estilos de vida, considerando o meio no qual estas pessoas vivem e sua cultura
(BUSS, 2000).
O autocuidado objetiva preparar e empoderar as pessoas para autogerirem sua saúde.
Por este motivo, as ações educativas, para as pessoas portadoras de fibromialgia, e outras
doenças crônicas, podem ser realizadas em grupo, mais especificamente, a atenção
compartilhada em grupo (ACG) cuja abordagem não é individual e sim em grupo, atendendo
às necessidades biológicas, médicas, sociais e psicológicas. A ACG tem se mostrado como
uma ferramenta eficaz no manejo das doenças crônicas estáveis. Além disso, tem mostrado
resultados positivos para indivíduos com demandas emocional e psicossocial (MENDES
2011; 2012).
Portanto, a participação nas práticas educativas poderá servir de estímulo e incentivo
às pessoas que vivenciam a FM a se conhecer melhor, entendendo o mecanismo e o
desencadeamento da dor. Por ser a dor o principal sintoma, com pontos dolorosos específicos
chamados de tender points (Figura 1), é necessário associar às estratégias pedagógicas
práticas que trabalhem não apenas o corpo físico, mas outras dimensões: psíquicas,
emocionais e até mesmo espirituais na busca do bem-estar (MARQUES, et al. 2006).
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Figura 1- Tender Points

Fonte: PROVENZA et al., 2004.

Portanto, afirma-se que o enfermeiro exerce influência sobre a vida de cada indivíduo e
o auxilia a gerir o seu cuidado, através das práticas educativas, fortalecendo-o à tomada de
decisão e conscientização para a mudança de comportamentos e hábitos de vida mais
saudáveis. As pessoas são capazes de criar condições de vida, expressando um potencial único
para o autocuidado pela capacidade da autoconsciência reflexiva e crítica. O autocuidado, por
Pender, é alcançado por meio da promoção da saúde, baseado na mudança de estilos de vida
que outrora levava ao adoecimento (PENDER, 2012).
Ressalta-se que aprimorar o autocuidado poderá ajudar as pessoas a reverem os seus
modos de viver, reposicionando a própria vida para que obtenham diminuição dos níveis de
ansiedade e de depressão, dos distúrbios alimentares e do estresse. Essa revisão do modo de
vida é pertinente, também, para que recuperem a qualidade do sono – tão importante para a
saúde –, conquistem preparo muscular para diminuição do quadro álgico, por meio da
atividade física, e melhorem o conforto e o equilíbrio.
Dessa maneira, entende-se que o empoderamento do indivíduo para o autocuidado se
revela uma maneira eficaz para lidar com as doenças crônicas, conduzindo-o a uma
consciência crítica em relação a seus problemas de saúde (MIRANDA, 2016).
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1.2 Um panorama do termo qualidade de vida

O conceito de qualidade de vida relaciona-se com o atual contexto de rápidas e
intensas transformações sociais; é algo necessário para suprir demandas inerentes à sociedade
e compreender a QV como uma forma humana de percepção do próprio existir, a partir de
esferas objetivas e subjetivas. O termo qualidade de vida, como é muito usado em publicações
atuais, estudos científicos, em programas de televisão e na mídia de forma geral, vem sendo
apresentado com muitas definições e contextualizações bem diversas (ALMEIDA;
GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
A OMS aborda o conceito de QV como a percepção dos indivíduos de que suas
necessidades estão sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas oportunidades de
alcançar a felicidade e a autorrealização, com independência de seu estado de saúde físico ou
das condições sociais e econômicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).
Tal conceito é complexo, dinâmico e individualizado devido à sua natureza
multidimensional. Ele vai diferir de pessoa para pessoa, de acordo com seu ambiente e o
contexto no qual está inserida (PEREIRA et al., 2006).
Tais autores declaram que, apesar de existirem muitas definições de QV, não há uma
que seja amplamente aceita. Isto acontece porque, para discutir o conceito de QV, não basta
incluir os fatores relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional e mental, mas
também outros elementos importantes da vida do indivíduo, como trabalho, família, amigos e
outras circunstâncias do cotidiano. Vale registrar que se deve atentar para a percepção pessoal
e, a partir dela, obter os conceitos mais aceitos de QV, que abordam uma multiplicidade de
dimensões discutidas nas chamadas abordagens gerais ou holísticas (PEREIRA et al., 2006).
Entende-se QV a partir da percepção do indivíduo, composta por duas esferas: a da
objetividade e a da subjetividade. A objetividade refere-se à ideia de compreender e analisar a
realidade humana baseada nos elementos quantificáveis e concretos, que podem ser
transformados pela ação humana. Os elementos incluídos neste ponto são a moradia, a
alimentação, o saneamento básico, o transporte, a alimentação, a educação. Tais elementos
vão traçar o perfil do indivíduo relacionado ao acesso aos bens e serviços (ALMEIDA;
GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
As variáveis supracitadas refletem um impacto na vida dos sujeitos, uma vez que a
interpretação, a percepção e a expectativa perante a vida variam de acordo com a
individualidade de cada um (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). Entretanto, os
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aspectos subjetivos da QV englobam questões concretas e questões que abordam variáveis
culturais, sociais, históricas e a caracterização do contexto histórico-social em que vive o
indivíduo (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
Devido aos progressos políticos, econômicos, sociais e aos avanços na saúde pública,
as condições de vida e saúde têm melhorado de forma contínua e sustentada em muitos países
no último século. Isso pode ser percebido pelo aumento da expectativa de vida após a
Segunda Guerra Mundial na década de 1940, que de 50 anos avançou para 67 anos; e na
década de 1990, quando houve um aumento para 69 anos (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
Mesmo em meio à melhoria nas condições de vida, ainda é possível observar a
permanência das profundas desigualdades nos grupos sociais. No Brasil e em outros países da
América Latina, a péssima distribuição de renda, o analfabetismo e o baixo grau de
escolaridade, assim como as condições precárias de habitação, têm um papel muito
importante nas condições de vida. Os autores ainda afirmam que as condições de vida afetam
a saúde e que esta influencia na qualidade de vida do indivíduo (MINAYO; HARTZ; BUSS,
2000).
Os fatores sociais e econômicos influenciam a QV e estão relacionados à esfera da
percepção objetiva da QV. Tais fatores fazem referência à garantia e satisfação das
necessidades mais elementares da vida humana como alimentação, acesso à água potável,
habitação, trabalho, saúde e lazer (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
Os determinantes sociais de saúde expressam com mais detalhes, ou não, o nível das
condições de vida dos indivíduos por meio dos fatores socioeconômicos, culturais e os
relacionados à idade, gênero, nível educacional, renda, emprego, religião. A QV corresponde
à percepção do indivíduo na vida, no contexto da sua cultura e sistema de valores em que vive
juntamente com seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (ANDRADE et al.,
2014).
A educação é um importante indicador, associado ao alto nível social e econômico,
que tem impactos diretos na qualidade de vida. A baixa escolaridade compromete o acesso à
educação em saúde, uma estratégia que possibilita a adoção de comportamentos saudáveis e a
mobilização social para a melhoria das condições de vida. Este fato é comum em muitas
regiões do país, o que pode representar uma dificuldade no entendimento das orientações
realizadas pelos profissionais da atenção básica (ANDRADE et al., 2014).
A falta de escolaridade também dificulta o acesso ao mercado de trabalho, que a cada
ano aumenta ainda mais a exigência nos currículos e, com isso, ocorre também a dificuldade
de se conquistar uma posição social favorável. No caso dos indivíduos com fibromialgia, a
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dor se caracteriza como um fator limitante para a permanência deste no mercado de trabalho
devido às diversas limitações causadas pela doença. A perda do emprego para este indivíduo
causa um impacto muito influente em sua renda, provocando diversos transtornos financeiros
que acabam por influenciar na sua qualidade de vida (MATTOS, 2015).
Ao elencar um trecho abordado no estudo desenvolvido por Minayo, Hartz e Buss
(2000, p.10), as autoras completam que, “no mundo ocidental atual, por exemplo, é possível
dizer também que desemprego, exclusão social e violência são, de forma objetiva,
reconhecidos como a negação da qualidade de vida”. Dessa forma, concluem que o conceito e
o sentido de QV não são apenas afetados pelo fator histórico, cultural, social, tecnológico,
mas sim pelo fator econômico e reforçados pelas desigualdades socioeconômicas.
No Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não considera a fibromialgia
como uma doença incapacitante para o trabalho; ela não é vista como uma doença laboral.
Com isso, o indivíduo com FM raramente consegue uma licença médica em razão da doença,
pois o Código Internacional de Doenças (CID) da doença não é considerado (MATTOS,
2015).
Dando seguimento, a cultura é um universo de símbolos e significados que possibilita
aos indivíduos de um determinado grupo social interpretarem a experiência vivida. Ela pode
ser compreendida como um conjunto de regras que orienta e dá sentido às práticas e aos
comportamentos dos indivíduos inseridos num contexto social. O aspecto cultural engloba
teorias, valores, crenças, práticas normativas, conceitos básicos e modos de percepção
coletivamente compartilhados (NAKAMURA et al., 2009).
A antropologia ressalta a importância da inserção da cultura nas práticas de cuidados
em saúde. O processo saúde-doença é influenciado pela cultura, não desconsiderando os
perfis de distribuição da patologia, os grupos e os fatores de risco, a prevalência ou a
incidência de uma determinada patologia e comportamentos de prevenção e risco
(NAKAMURA et al., 2009).

1.2.1 Abordagem subjetiva do conceito de qualidade de vida

O termo qualidade de vida foi discutido pela primeira vez nos anos 1960, durante um
discurso de Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos, em 1964. Com isso, essa
expressão popularizou-se entre os políticos norte-americanos, que buscavam usá-la como
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plataforma política para despertar nas pessoas um interesse de viver uma vida melhor e com
qualidade (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
Na década de 1970, este conceito permanece fundamentado em um viés político e
marcado pela presença de um aumento na produção literária. Já nos anos 1980, a qualidade de
vida é estudada em dimensões, mas somente a partir da década de 1990 o conceito é dividido
em dois aspectos centrais: a subjetividade e a multidimensionalidade e passou a ser entendido
como complexo, de noção polissêmica, pois abrange muitos significados (MACHADO, 2008;
MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
As definições na literatura sobre QV apresentam-se de forma global, enfatizando uma
falta de consenso conceitual e uma satisfação geral com a vida (PEREIRA; TEIXEIRA;
SANTOS, 2012).
Desde o início, é perceptível a complexidade do conceito de QV, devido à
multidimensionalidade de sua estruturação, como as dimensões físicas, psicológicas e sociais
e as dimensões positivas (por exemplo, a mobilidade) e negativas (por exemplo, a dor). Além
disso, este conceito é composto por dois aspectos: objetivo e subjetivo.
A principal proposta deste estudo é apresentar um conceito de qualidade de vida
originado das próprias participantes do estudo e que não esteja voltado apenas para as
questões biomédicas, quantitativas. Estas não atendem à abordagem subjetiva e não
aprofundam o sentimento das pessoas ou o que elas pensam de suas vidas. Também não
investigam o contexto em que vivem, aliados à sua visão de mundo.
O conceito qualidade de vida reflete conhecimentos, experiências e valores de
indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias
diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade cultural. O
objetivismo e o subjetivismo complementam-se para, assim, consolidar a noção de QV,
entretanto é importante ressaltar que a subjetividade, individualmente, não compreende o
conceito em sua totalidade (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
A OMS, em 1995, constrói um conceito de QV voltado para a percepção dos
indivíduos sobre sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele
vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Essa percepção
do indivíduo está voltada para o contexto situacional de vida no qual uma pessoa se encontra
e muitos são os fatores que corroboram para isso e se tornam relevantes para o entendimento.
São eles: fatores históricos, socioculturais, psíquicos, biológicos, ambientais, econômicos,
emocionais e políticos, dando a este conceito uma visão voltada para a abordagem holística do
termo.
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Nesse sentido, a noção de QV é sim um construto cultural, que, por muitas vezes, é
contraditório e precisa ser revisado, discutido e transformado de acordo com o avanço do
conhecimento e da sociedade (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
A área médica já incorporou o conceito de QV em suas práticas, que estão voltadas
para a melhoria da saúde de uma pessoa. Por isso, surge o termo qualidade de vida
relacionada à saúde (QVRS), com enfoque na ausência de doenças, adoção de padrões de vida
saudáveis e investigação do processo de adoecimento de um grupo. Nesse cenário, a doença
encontra-se sempre em causa, evidenciando uma visão medicalizada do tema. Com isso, o
emprego do termo QV, na literatura médica, vem sendo associado a diversos significados,
como condições de saúde e funcionamento social (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000;
PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012; ZANDONAI et al., 2010).
Do ponto de vista médico, avaliações da qualidade de vida foram usadas para justificar
ou refutar tratamentos que pudessem melhorar as condições de saúde e de estender a
expectativa de vida de um indivíduo. Tal posicionamento, em muitos momentos, reflete uma
visão contrária do real cenário vivido pelo doente após o procedimento. Apesar da
semelhança, saúde e qualidade de vida não são sinônimos, porém é relevante dizer que, para
se obter uma boa qualidade de vida, ter saúde é necessário (PEREIRA; TEIXEIRA;
SANTOS, 2012).
A avaliação da qualidade de vida de uma população é medida por instrumentos já
validados. No Brasil, existe Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como sendo uma das
formas mais tradicionais de se avaliar qualidade de vida em grandes populações (PEREIRA;
TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
Assim, o IDH reproduz um conceito de desenvolvimento humano no qual, por
exemplo, saúde e educação são dimensões importantes para a expansão das capacidades dos
indivíduos. Minayo, Hartz e Buss (2000) apontam que este índice não compreende a
abordagem subjetiva da qualidade de vida. A partir daí, surge o Índice de Condições de Vida
(ICV). Este índice, segundo os autores, representa um instrumento mais sofisticado que
atende às necessidades que as microrrealidades expressam. O ICV é composto por 20
indicadores e cinco dimensões a serem mensurados. São eles: a) renda; b) educação; c)
infância; d) habitação, e) longevidade. Ressalta-se que, assim como o IDH, o IVC não
expressa os aspectos subjetivos para avaliar a qualidade de vida.
Por fim, a dimensão subjetiva da qualidade de vida preocupa-se em avaliar como as
pessoas sentem ou o que pensam das suas vidas, ou como percebem o valor dos componentes
materiais reconhecidos como base social da qualidade de vida. Pensando nisso, a Folha de

46

São Paulo cria o Índice de Qualidade de Vida (IQV), que é constituído por certos fatores,
sendo eles: como as pessoas sentem ou o que pensam das suas vidas; como percebem o valor
dos componentes materiais reconhecidos como base social da qualidade de vida (MINAYO;
HARTZ; BUSS 2000).
Dessa forma, é possível analisar a qualidade de vida como uma noção eminentemente
humana que se aproxima do grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social,
ambiental e na própria estética existencial. Na literatura, ainda não há uma definição
consensual de qualidade de vida, mas existe uma concordância razoável entre os
pesquisadores acerca da construção do conceito de QV (MACHADO; SAWADA, 2008).
Este estudo busca conhecer a percepção do conceito de qualidade de vida a partir da
perspectiva de cada participante que vivencia a fibromialgia. Desse modo, busca-se entender
seus posicionamentos, pontos de vista, visão de si e de mundo e suas concepções sobre a vida.
Muitos são os fatores que podem influenciar na QV de cada pessoa, porém até mesmo estes
não se fazem determinantes para sua ausência, pois o sentido de subjetividade deste conceito
não se faz a partir dos fatores influenciadores e determinantes e sim como o próprio indivíduo
se autopercebe na sua vida.

1.3 Reflexões sobre o conceito de saúde no século XX

Em 1946, a OMS lança o conceito de saúde como sendo um estado de completo bemestar físico, mental e social, não consistindo apenas na ausência de doença ou de enfermidade.
Tal conceito expressa o reducionismo biomédico, pois a saúde somente pode ser alcançada na
ausência da doença e quando os fatores predisponentes estão em equilíbrio (BIBLIOTECA
VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2018).
A partir da 8ª Conferência de Saúde, realizada em 1986 no Brasil, este conceito sofreu
modificações que levaram à ampliação de seus significados. Nesta concepção ampliada,
percebem-se as condições de moradia, educação, meio ambiente, lazer, alimentação,
transporte e liberdade. Ter acesso aos serviços de saúde contribui para o estabelecimento do
estado de saúde do indivíduo.
De fato, este conceito torna-se utópico na medida em que, para ser considerada
saudável, a pessoa necessita ter a presença desses fatores todos em completa harmonia. Porém
a realidade de crise no Brasil e o fator econômico desfavorável, na grande maioria da
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população, influenciam na aquisição e estabelecimentos desses fatores determinantes, gerando
um impacto significativo no estado de saúde.
Não obstante, este conceito é alvo de críticas, pois ele se apresenta de forma estática,
abstrato e ele remete a uma idealização ao apontar para um estado de completo bem-estar,
mostrando-se distante e irrealizável nas condições sociais e econômicas em que a saúde é
vivenciada nos dias atuais (NAKAMURA et al., 2009).
Em setembro de 1978, acontecia a primeira conferência de saúde sobre os cuidados
primários à saúde, na qual foi elaborado um documento importante, denominado Declaração
de Alma-Ata, que expressava a necessidade de ação urgente de todos os governos. Nesta
declaração, ficaram reunidos temas essenciais à saúde e foram formulados alguns pontos,
conforme mencionado no trecho a seguir.
A Conferência da Alma-Ata define saúde como:

[...] estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a
ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, e que a
consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social
mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e
econômicos, além do setor saúde (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE
CUIDADOS DE SAÚDE, 1978, p. 1).

Com o passar do tempo, este conceito de saúde começou a ser ampliado, diante da
necessidade de refletir sobre ele não somente como um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, mas sim entender que a saúde é alvo de múltiplos fatores que envolvem um
ser. Em 1986, em Brasília, acontece a oitava Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS), na
qual foi abordada a saúde como direito (BRASIL, 1986).
A partir desse momento, começam a ser discutidos os fatores determinantes que
influenciam a saúde, na qual ela é “resultante das condições de alimentação, habitação,
educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte emprego, lazer, liberdade, acesso e
posse da terra e acesso a serviços de saúde” (BRASIL, 1986, p. 4). É nesse contexto da 8ª
CNS que se discute a garantia do direito à Saúde, a qual deverá ser feita pelo Estado de forma
igualitária e universal, com ações de promoção, proteção e recuperação de saúde.
Logo após a referida conferência, em 1988 ocorre a formulação da Constituição do
Brasil, marcando um momento de redemocratização e no âmbito da Reforma Sanitária no
território nacional. A constituição brasileira aborda saúde como sendo direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, art. 196).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2009) afirma que a saúde como produto
social se constrói coletiva e individualmente, por meio de ações de governo, da sociedade e de
cada indivíduo. A saúde é um bem para o desenvolvimento pleno do ser humano.
O processo de adoecimento está ligado, em grande parte, à deficiência do suprimento
dos fatores determinantes de Saúde. Este processo inclui tanto os fatores biológicos como os
fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais
(MALTA; MERHY, 2010).

A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal,
assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. Fatores políticos,
econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos podem
tanto favorecer como prejudicar a saúde (CARTA DE OTTAWA, 1986, p. 1).

A saúde é reconhecida como o melhor recurso para o desenvolvimento social e
econômico, assim como uma das mais importantes dimensões da qualidade de vida; contribui
para a melhoria da qualidade de vida, fundamental para o vigor do indivíduo. Ela é um direito
universal, familiariza-se com a afirmação das diferenças socioculturais. Para garantir saúde
como um direito de todos e para que todos tenham acesso a ela, é necessário que haja a
consciência da existência das diferenças étnicas, de gênero, culturais e sociais que,
frequentemente, demarcam uma desigualdade social (NAKAMURA et al., 2009).
No Brasil, as desigualdades são expressas nos fatores de risco e de morbidade entre as
diferentes regiões do país. As desigualdades sociais entre regiões ricas e pobres apontam uma
dificuldade de acesso aos serviços de saúde oferecidos sem uma mesma região ou país
(JUSTINA, 2013).
Deve-se, assim, lançar um olhar para as práticas de saúde de uma população para
compreender tanto seus determinantes socioeconômicos como os aspectos socioculturais,
cujos valores e significados orientam as ações das pessoas na tentativa de cuidarem de sua
saúde (NAKAMURA et al., 2009).
Desse modo, frente ao quadro atual epidemiológico, a doença crônica não
transmissível tem se transformado em um evento predominante, sendo necessário repensar em
um modelo de assistência que priorize o autocuidado e a autonomia dos sujeitos (MALTA;
MERHY, 2010).
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1.4 Educação em saúde

O termo qualidade de vida é complexo e subjetivo. Sendo assim, cada indivíduo é
capaz de perceber a qualidade de vida de forma pessoal, diferenciada e única. Importante
enfatizar que a concepção de qualidade de vida para uma pessoa varia ao longo de sua vida,
pois sofre influências dos determinantes de saúde (fatores intrínsecos e extrínsecos do
indivíduo).
Contudo, para o alcance da qualidade de vida, lança-se mão da educação em saúde,
que procura desencadear mudanças de comportamento individual, pois, do ponto
biopsicológico, a educação tem por objetivo conduzir o indivíduo a realizar suas
possibilidades intrínsecas, afetando na formação e no desenvolvimento de sua personalidade.
Logo, a educação tem a finalidade de conservar e transmitir cultura, atuando de forma
relevante como instrumento de transformação social (MELO, 2009).
Sobre educação em saúde, seu objetivo principal é refletir, teoricamente, sobre a
temática educação em saúde e suas interfaces na promoção da saúde. Salci et al. (2013)
reforçam que a concepção de educação em saúde está atrelada aos conceitos de educação e ao
conceito de saúde.
Nesse sentido, a educação em saúde tem o principal objetivo de desenvolver nas
pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria saúde, pela saúde da comunidade a qual
pertençam e pela capacidade de participar da vida comunitária de uma maneira construtiva.
Para Freire (2014), a educação é como uma prática antropológica libertadora. A
antropologia é tida como uma ciência que tem como seu objeto principal de estudo o homem,
a humanidade e as características de sua evolução física, antropologia biológica; social,
antropologia social; e cultural antropologia. Tal perspectiva admite a educação além da
escola, pois diz respeito à formação da personalidade e à socialização dos indivíduos. Tanto
uma quanto outra são necessárias para que haja integração e acomodação à sociedade e a seus
valores (GUSMÃO, 2008).
Logo, educar é um ato humano e visto como uma conscientização que gera
possibilidade de transformação (WATERKEMPER; PRADO, 2016). Freire (2003, p. 40)
afirma que “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática [...]”.
Freire afirmava que ele possuía um compromisso com o ser humano. Com isso
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(...) se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua
humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência,
nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta
causa. (FREIRE, 2007, p. 22)

Essa característica do grupo interdisciplinar está pautada em um dos princípios criados
por Freire, o princípio axiológico, no qual a educação é difusora e produtora de valores que
regem a vida dos sujeitos (FREIRE, 2007).
Nessa perspectiva, a educação deve servir para promover a humanização em
contraposição à educação que visa à domesticação e coisificação dos sujeitos. Deve promover
a solidariedade e não a competição. Deve promover o compromisso com a vida coletiva e não
o individualismo (FREIRE, 2014).
No planejamento dos encontros propostos pelo grupo interdisciplinar realizado com as
mulheres com fibromialgia, o objetivo principal é o de explorar o conhecimento dos
envolvidos e, a partir do diálogo, fazer com que os envolvidos se sintam à vontade para trocar
experiências. Poder falar das próprias vivências e estratégias desenvolvidas diante de uma
situação de adoecimento é fundamental para os familiares, pois favorece o entendimento da
situação e o aprendizado, de modo a ampliar o seu conhecimento sem imposição de rótulos ou
regras.
Vale registrar que a área da saúde apropriou-se dos conceitos e princípios da educação
formulados por Freire, no sentido de fundar as práticas educativas, entendendo que a
educação é um ato libertador do ser humano, pois o leva a desenvolver um pensamento
crítico-reflexivo que induza à conscientização de si e a mudanças para um viver saudável e
com qualidade.

1.5 Fibromialgia: uma síndrome complexa

A fibromialgia é uma doença crônica não transmissível, que não tem cura e de causa
desconhecida, sendo ela uma doença multifatorial. Sua característica principal são as crises
álgicas lancinantes que percorrem por todo o corpo. E o processo de adoecimento causa
repercussões negativas não somente na qualidade de vida como também no biopsicossocial e
econômico. A fibromialgia tem sido estudada nos últimos trinta anos, sendo alvo de várias
publicações em revistas científicas internacionais. Contudo, o conceito de fibromialgia só foi
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instituído na década de 70, em 1977, quando foram descritos sítios anatômicos com exagerada
sensibilidade dolorosa (HEYMANN, 2017; HELFENSTEIN JUNIOR; GOLDENFUM;
SIENA, 2012; MARTINS et al., 2016).
O quadro manifestado pela doença faz jus à origem do seu nome, pois a palavra
fibromialgia é composta por três termos: fibro (palavra que, do latim, significa fibra ou tecido
fibroso), mio (do grego myos, significa músculos) e algia (do grego algos, remete à dor). Esta
doença não é uma forma de doença articular como a artrite, uma vez que ela não afeta tais
estruturas (WALLACE; WALLACE, 2015).
Quanto ao quadro sintomático, as principais manifestações são as dores, sono não
reparador, fadiga resultante da ausência de restauração de energia e consequente cansaço pela
manhã, dificultando a realização de tarefas laborais do cotidiano. Outro sintoma registrado é a
sensação de inchaço nas mãos e antebraços não relacionados a qualquer processo
inflamatório. Entre as queixas, destacam-se a cefaleia, tontura, zumbido, dor torácica atípica,
palpitação, dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia, tensão pré-menstrual, urgência
miccional, dificuldade de concentração e falta de memória (PROVENZA et al., 2004).
A etiopatogenia da fibromialgia ainda é inconclusa, porém há estudos que relacionam
o adoecimento com a deficiência de neurotransmissores, gerando uma disfunção no controle
da dor. As hipóteses atuais focalizam os mecanismos centrais de modulação e amplificação da
dor na gênese da FM (HELFENSTEIN JUNIOR; GOLDENFUM; SIENA, 2012).
A falta de conhecimento sobre a etiopatogenia da FM impossibilita que se tenha, até o
momento, um tratamento totalmente efetivo. O tratamento da FM deve ser multidisciplinar,
individualizado, contar com a participação ativa do paciente e basear-se na combinação das
terapias medicamentosas associadas a outras terapias, devendo ser elaborado de acordo com a
intensidade e características dos sintomas (HELFENSTEIN JUNIOR; GOLDENFUM;
SIENA, 2012).
Logo, o termo fibromialgia é descrito por Wallace e Wallace (2015) como sendo uma
síndrome complexa, que se caracteriza pela dor forte, desconforto musculoesquelético e
sintomas sistêmicos. No passado, a discussão de sua existência foi questionada pela sociedade
médica. Os reumatologistas da época, e a maioria esmagadora dos médicos, afirmaram que a
fibromialgia é tida como uma entidade diagnóstica distinta e que 80 a 90% do público o qual
manifesta a doença correspondem ao grupo do sexo feminino.
A prevalência da fibromialgia gira em torno de, aproximadamente, 2% da população,
sendo 15% das consultas na reumatologia. De 5 a 10% dos atendimentos em clínica geral são
devidos a esta síndrome. A maior prevalência ocorre no público adulto na faixa dos 35 a 50
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anos, podendo ocorrer fora desse período e até mesmo na infância e em idosos (PROVENZA,
et al., 2004).
Como foi apresentado, para a fibromialgia, não há uma causa clara e objetiva que
justifique o adoecimento. Alguns autores relacionam uma das causas com a exposição do
indivíduo ao estresse psicológico. De igual modo, o estresse do cotidiano, somado à exaustão,
aliados às perdas diárias são os maiores desencadeadores da fibromialgia, isso incluindo o
estresse do ambiente de trabalho, o qual tem sido causa do adoecimento de milhares de
mulheres (MATTOS, 2015; PROVENZA et al., 2004).
Um estudo americano nos Estados Unidos concluiu que 60% dos casos de fibromialgia
tinham uma causa relacionada. Desses 60%, 15% eram induzidos por um único episódio
traumático; os outros 15% induzidos por mecanismos corporais deficientes, trauma repetitivo
ou má postura; 10% dos casos eram de fibromialgia pós-infecciosa/síndrome da fadiga; 10%
referentes a indivíduos que sofriam de alguma angústia emocional profunda; 5% eram de
casos secundários a doença autoimune; e 5% eram induzidas por outras causas.
Porém, 40% restantes eram casos de fibromialgia sem associações conhecidas (WALLACE;
WALLACE, 2015). A distribuição da Síndrome da Fibromialgia nos Estados Unidos,
segundo o referido estudo, está exibida na Figura 2.
Figura 2 – Distribuição da Síndrome da Fibromialgia nos Estados Unidos

Fonte: WALLACE E WALLACE, 2015.
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Por ser a dor seu principal sintoma, é evidente que esta patologia causa muitas
limitações e restringe movimentos como andar, caminhar, arrumar a casa, realizar exercícios,
trabalhar, abraçar, passear, realizar alguma atividade recreativa e muitas outras tarefas. Como
pode ser visto na Figura 3, elementos químicos associados ao comportamento influenciam
biologicamente a dor.
Figura 3 – Como elementos químicos associados ao comportamento influenciam
biologicamente a dor

Fonte: WALLACE e WALLACE, 2015.

A dor, primeiramente, é considerada uma experiência, ou sensação, subjetiva e
pessoal, a qual possui aspectos sensoriais, afetivos, autonômicos e comportamentais (SILVA;
RIBEIRO-FILHO, 2011).
Mattos (2015) afirma que a dor, como sensação, conduz a uma linguagem social entre
as mulheres com fibromialgia, de maneira que permite a formação de laços de amizade e
afetivos, não somente isso como identidade e sentimentos de pertencimento.
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1.5.1 O impacto da fibromialgia na vida das mulheres

O livro intitulado A fibromialgia: o mal do século XXI contextualiza a Síndrome da
Fibromialgia, suas causas e repercussões na vida da mulher. O autor aborda o intenso
sofrimento vivido pelas mulheres acometidas pela doença. Ele caracteriza essas mulheres
como pessoas autopunitivas, extremamente ansiosas, aceleradas, cansadas, abatidas,
esquecidas, com uma exaustão de viver, com a autoestima diminuída e a autoimagem
deteriorada. Vivem submissas às decepções, aos problemas emocionais, às dores corporais,
incluindo os sofrimentos na alma (MATTOS, 2015).
Além disso, as manifestações variam de acordo com os aspectos sociais, psicológicos,
culturais, entre outros, tornando sua expressão clínica altamente variada e, consequentemente,
exigindo diferentes abordagens terapêuticas. No Brasil, a prevalência da doença está estimada
em 2,5% e a maioria é do sexo feminino, numa proporção de 8:1, sendo que 40,8% delas
pertencem à faixa etária de 35 a 44 anos de idade; entretanto, pode se manifestar em crianças,
adolescentes e indivíduos idosos (MIRANDA et al., 2016; PROVENZA et al., 2004).
Portanto, é interessante destacar que esta doença atinge, em grande parte, indivíduos
do sexo feminino em uma faixa etária adulta e jovem, não que esta síndrome não atinja
pessoas do sexo masculino.
Wallace e Wallace (2015) afirmam que 90% dos pacientes com fibromialgia são
mulheres, mas os homens também são atingidos com uma sintomatologia mais grave, com
comprometimento do condicionamento físico e qualidade de vida prejudicada.
E entre os principais desencadeadores da doença, estão aqueles relacionados com a
rotina estressora no ambiente de trabalho, a sobrecarga da rotina dentro do lar e o estresse do
dia a dia ligado às perdas cotidianas (MATTOS, 2015).
O dia a dia da mulher fibromiálgica é permeado de um sofrimento que não cessa,
continuamente envolvido por dor, sendo, muitas vezes, incompreendido e silencioso. Este
sentimento está relacionado com a intensidade crescente da opressão e da impotência de se
libertar desse sofrimento, expressando-se em forma de dor corporal. Em seu estudo, Mattos
(2015) afirma que a dor crônica sem motivo aparente é fruto de uma sumarização ocasionada
por um sofrimento psíquico.
Dessa maneira, opta-se por um tratamento eficaz que proporcione para essas
mulheres uma melhora do quadro instalado pelo adoecimento. Atualmente, a medicalização
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como tratamento é bem presente na fibromialgia, porém muitos estudos destacam resultados
positivos na introdução dos exercícios físicos como auxiliadores no tratamento da síndrome.
Junto a isto, a atividade física melhora o condicionamento físico, contribuindo para
manter uma boa qualidade de vida e prevenir agravos de doenças crônicas, além de
proporcionar uma melhora no quadro da dor do paciente com fibromialgia. Sabe-se que o
exercício físico é uma intervenção de baixo custo e pode promover saúde em vários aspectos e
reduzir os sintomas da fibromialgia nos portadores desta doença (HOMANN et al., 2012).
A eficácia do tratamento dependerá de muitos fatores relacionados ao portador da
síndrome, sendo eles: ambiente familiar, exposições a situações estressantes, a situações
desencadeantes da doença, o esforço e a motivação do indivíduo, uma vez que este realizará
esforço físico somado às limitações impostas pela doença. Os exercícios físicos têm sido
indicados como coadjuvantes no tratamento para a redução dos sintomas da FM, pois
“promovem efeitos analgésicos e antidepressivos além de proporcionarem sensação de bemestar, redução da fadiga e ansiedade e autocontrole” (STEFFENS et al., 2011, p. 43).
Duas teorias explicam esses efeitos positivos: a primeira sustenta a hipótese de que a
prática de exercícios físicos eleva, entre outras substâncias, os níveis de serotonina e
endorfina, que estão ligados à percepção da dor e que se encontram diminuídos em pessoas
com FM; a segunda, a termogênica, sugere que o aumento da temperatura corporal tenha
efeito tranquilizante (STEFFENS et al., 2011).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente estudo fundamenta-se no referencial teórico-filosófico da educação
baseado nos princípios do educador Paulo Freire, considerando a defesa de uma educação
problematizadora em que o educando assume papel de sujeito no processo ensinoaprendizagem. Nesse contexto, o educando é estimulado, continuamente, a desenvolver
consciência crítica, por meio do processo de análise coletiva de problemas na busca de
soluções e estratégias conjuntas, visando à mudança da realidade (FREIRE, 2011a).
Nesse caso, fundamenta-se a escolha em função das aproximações que permeiam o
objeto de estudo com foco na “concepção de qualidade de vida (QV) e autocuidado de
mulheres que vivenciam a fibromialgia (FM)”. Do mesmo modo, os princípios preconizados
pelo educador Paulo Freire valorizam as relações entre profissionais e participantes, no que se
refere à postura ideológica da pedagogia crítica, reflexiva, nas discussões em grupo e nas
oficinas de autocuidado, em busca da autonomia e da conscientização das mulheres em
condição crônica de saúde.
Nesse sentido, a educação, entendida como um ato libertário e político, implica
desenvolvimento, de maneira encorajadora, para que as pessoas possam discutir seus
problemas. A educação também é vista como troca de conhecimento, de cultura e como forma
de aprender coisas novas; na concepção freireana, ela deve ser realizada de maneira dialógica,
ainda que, para haver diálogo, seja necessário que haja humildade (FREIRE, 2014).
Assim, implementaram-se os princípios teóricos-filosóficos ‒ além da dialogicidade,
emancipação, liberdade, transformação e autonomia (FREIRE, 2011b) ‒, no sentido de tornar
viável tanto o acolhimento das pessoas quanto a troca de conhecimento e aprendizagem
compartilhados entre participantes/profissionais. Com isso, busca-se transformar a realidade e
visão de mundo dos sujeitos envolvidos. Para tanto, são necessárias ações mais sensíveis e
humanas, nas quais as pessoas sintam-se envolvidas em todo o processo e motivadas a
cuidarem de sua saúde e a serem autônomas em seus modos de viver, respeitando o
conhecimento próprio, seus valores, visões de mundo, crenças e experiências pessoais.
Ressalta-se, portanto, que o objeto de estudo é perfeitamente adequado à teoria com
base construtivista, libertadora e emancipadora. Além disso, está alinhado a essa teoria porque
se acredita que o homem é um ser que existe no mundo e está sempre em relação com ele ‒
condição esta que dá ao homem a capacidade de se reconhecer e se transformar a partir da
educação (FREIRE, 2014).
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A pedagogia freireana tem por fundamento o uso de uma prática dialética com a
realidade, fazendo com que o educando elabore seu próprio ensino, antagônica à educação
imposta e arbitrária. Freire não inventou o homem, apenas pensou e praticou um método
pedagógico que dá a esse a oportunidade de se redescobrir, por meio da tomada reflexiva do
próprio processo, no qual ele vai se desvendando, se manifestando e configurando o “método
de conscientização” (FREIRE, 1995, p.139).

2.1 Promoção da saúde e dialogicidade

Promoção da saúde é definida enquanto processo de capacitação da comunidade para
atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no
controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar
favoravelmente o meio ambiente (BRASIL, 2001).
A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não apenas como objetivo de
viver; nesse sentido, apresenta-se como um conceito positivo, que enfatiza os mecanismos
sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é
responsabilidade exclusiva do setor que leva o mesmo nome, e vai para além de um estilo de
vida saudável, na direção de um bem-estar global (HEYMANN, 2017).
Entender saúde como expressão de QV inclui pensar em uma nova perspectiva, que é
a luta pela construção de melhores condições de vida para a população (MELO, 2009).
Para a saúde, a QV tem especial importância, sendo relevante, também, a liberação das
potencialidades humanas. Ainda na perspectiva da promoção da saúde, nada melhor que o
desenvolvimento da emancipação social, a qual, funcionando como um processo motivador,
leva à libertação e capacitação dos sujeitos para a melhoria das suas condições (FREIRE,
2014).
A contribuição de Freire nesta estratégia de promoção da saúde é justamente a de
propiciar o verdadeiro diálogo entre os próprios profissionais e população (referência). O
profissional da saúde que tem o compromisso ético, libertador e progressista na sua prática
cotidiana, deve desafiar a população “a pensar criticamente a realidade social, política e
histórica e que é uma presença” (FREIRE, 2000, p. 44).
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A concepção dialógica de Freire, através da sua visão político/filosófica, demonstra
que a vida humana tem um sentido, e que está além das relações de opressão presentes na
sociedade; este pensamento pode contribuir para a compreensão do significado da promoção
da saúde.
A dialogicidade é a essência da educação como prática da liberdade. O foco principal
deste conceito está centrado no entendimento de que ensinar não é transmitir o conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua produção e construção. A perspectiva em vigor é a de
estabelecer uma relação horizontal do profissional de saúde para com o cliente, bem como a
de desmistificar a ideia construída do “saber mais ou saber menos” e, em vez disso, recriar a
visão da existência de saberes diferentes (FREIRE, 2014).
O conceito de dialogicidade fundamenta a proposta de grupo de ajuda mútua entre
aqueles que vivenciam a FM, pois, no momento de realização das oficinas, são ouvidos outros
indivíduos em situações semelhantes. Isso incentiva as pessoas à reflexão sobre os seus
problemas de saúde, e ao envolvimento delas nas práticas de autocuidado. A partir disso,
poderão se ajudar mutuamente, considerando as experiências individuais de cada um e as
vivenciadas no grupo.
O diálogo é tratado como um fenômeno humano, visto que “se revela como algo que
já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do
diálogo, como algo mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus
elementos constitutivos” (FREIRE, 2014, p. 89).

2.2 Educação como prática de liberdade

A educação libertadora é uma proposta de tendência progressista, originada a partir da
educação popular. Num todo, ela é considerada como um ato político, relevante para a
construção do conhecimento, e com papel fundamental pautado na transformação do
indivíduo (FREIRE, 2014).
A educação, na visão de Freire, deve realizar-se como prática da liberdade. Os
caminhos da emancipação estabelecem sujeitos independentes e o exercício da liberdade só
pode se concretizar de um modo: numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de
descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica (FREIRE, 2014).
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O que se deseja neste estudo é fazer com que todos os participantes sejam ativos,
estimulados a pensar e a refletir sobre sua situação e comportamentos de saúde. É importante,
também, estimulá-los a se atualizarem com o conhecimento gerado pelo grupo e o que cada
um traz consigo, para que possam, juntos, criar a sabedoria necessária à responsabilização
pela sua saúde e à garantia da sua qualidade de vida.
A educação como prática da liberdade traz uma reflexão do Homem situado no seu
tempo histórico e sobre suas relações com o mundo. Essa análise possibilita ao sujeito
perceber-se como construtor do seu caminhar, tornando-se consciente da sua ação
transformadora no mundo. Nesse sentido, considera-se a educação como prática da liberdade,
com objetivo de desenvolver a consciência crítica capaz de perceber a realidade social e
superar a ideologia da opressão (FREIRE, 2011a).
Da mesma forma, reforça-se a ideia de que a educação não pode ser alienada e
alienante, mas, sim, que seja uma força de mudança e libertação, fazendo sempre um
contraponto entre duas formas de educar: uma para a domesticação, com foco na alienação, e
a outra para a liberdade (FREIRE, 2017).
Nesse sentido, a educação não teria um caráter domesticador, mas, sim, libertador.
Essa práxis educativa libertadora se distancia da realidade opressora a que o homem se
submetia, criando, por meio da libertação, uma oportunidade de conscientização. Isso leva o
sujeito a tornar-se um ser crítico e reflexivo, capaz de transformar a própria realidade
(FREIRE, 2014).
A prática pedagógica libertadora é também problematizadora, e objetiva preparar o
educando para ser menos dependente e mais empoderado. A noção de empoderamento está
associada à emancipação dos sujeitos, ao desenvolvimento crítico e à superação da opressão, a
partir do rompimento dos modelos tradicionais. Dessa quebra, a ação sobre os sujeitos e a
valorização da coletividade passou a ser priorizada, proporcionando, dessa forma, espaço para
a interação entre sujeitos e seus saberes (FREIRE, 2017).
Em uma proposta de aplicar a educação libertadora e conscientizadora, Freire (2014)
traz uma reflexão pautada nos círculos de cultura, os quais compõem uma recomendação de
alfabetização e de tomada de consciência, aplicando a dialogicidade entre os sujeitos do
processo educativo.
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2.3 Autonomia como princípio educativo

A autonomia é definida como “um processo decisão e de humanização que vamos
construindo historicamente a partir de várias, inúmeras decisões que vamos tomando ao longo
da existência” (MACHADO, 2008, p. 57).
Nesse sentido, a autonomia tem caráter fundamental na criação de uma sociedade
democrática, na qual as pessoas têm voz e posicionamento político ativo. Na educação, ele
frisa muito bem a importância de se preservar a autonomia do educando e a emancipação dos
sujeitos; sendo a autonomia uma construção cultural, não é algo natural, depende da relação
do homem com os outros e destes com o conhecimento (FREIRE, 2011a).
A partir dessa relação, na qual ninguém educa ninguém, tampouco a si mesmo, a
educação é um processo de comunhão entre os sujeitos. Dessa forma, a dialética entre o
ensinar e o aprender constitui relação fundamental para oportunizar um ambiente educativo,
onde educador e educando aprendem e ensinam mutuamente. Logo, a autonomia pressupõe
esta relação de interlocução e situações de aprendizagem cooperativa e solidária, em que o
papel do educador é imprescindível no processo de ensino-aprendizagem (FREIRE, 2014;
SILVA, 2009).
A educação em saúde é uma ferramenta essencial para se trabalhar questões dessa
área, bem como o incentivo para a realização das práticas de autocuidado. Por meio dela, é
imprescindível que os sujeitos tenham a oportunidade de compartilhar as suas vivências e
realidades com o educador, de modo que este auxilie o indivíduo a refletir nas suas questões
de saúde e gere uma ação transformadora em sua vida. Deste modo, os profissionais da saúde
são educadores potenciais, que visam à reflexão para o estímulo à autonomia dos sujeitos
(SILVA et al., 2010).
Para compreender como a mulher com fibromialgia expressa seu autocuidado, é
preciso que o profissional entenda a realidade de vida dessa paciente, o seu contexto cultural,
social, político e econômico. Isso é possível mediante a ação educativa realizada no grupo
interdisciplinar, pois nesse ambiente ocorre a interação entre os envolvidos a partir do
compartilhamento de saberes e vivências de cada um, para que possam compreender a
realidade em que vivem e os meios possíveis de transformá-la.
Nessa perspectiva, educar é criar condições para mudanças nas estruturas e processos
sociais, culturais, econômicos e políticos, como também pensar na autonomia como
fundamento da emancipação intelectual e de ação, tornando o educando um sujeito autônomo.
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No entanto, para tornar-se autônomo é necessário aprender a estabelecer conexões entre as
diversas dimensões do processo social, político e cultural (SILVA, 2009).

2.4

Conscientização para mudança dos sujeitos

Outro conceito discutido por Paulo Freire é a conscientização do homem-sujeito, por
remeter à mudança. Esta, por sua vez, faz menção à conversão de uma sociedade de
oprimidos em uma de iguais, gerada pela transformação das estruturas opressivas da
sociedade classista; De acordo com o referido autor, “a conscientização significa abertura à
compreensão das estruturas sociais como modos de dominação e violência” (FREIRE, 2018,
p. 51).
A saber, a conscientização também é o aprofundamento e a formação de uma
consciência crítica, pautada no triângulo formado pela ação, reflexão e ação, promovendo
superação contra a realidade opressora (DAMO; CRUZ, 2011). Nesse sentido, Freire (2018,
p. 26) ressalta que, para o desenvolvimento da conscientização crítica, é preciso “que
ultrapassemos a esfera espontânea da apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera
crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível”.

Figura 4 - Formação da consciência crítica

Ação

Ação

reflexão
Fonte: A autora, 2019.

Visualizando a Figura 4, percebe-se que a conscientização é um processo dialético que
articula ação e reflexão para a emancipação dos sujeitos e construção do conhecimento de
forma autêntica e autônoma. Contribui, também, para alcançarem a compreensão de sua
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realidade sociocultural e a habilidade para transformá-la (FERREIRA; SANTOS; SOUZA,
2014; FREIRE, 2011a).
Portanto, a conscientização é entendida como um processo que visa, além de um
discernimento questionador, a transformação e a emancipação do sujeito nas suas diferentes
dimensões, como o falar, o pensar e o agir. Ela proporciona ao indivíduo conhecer-se
diretamente e, a partir disso, tornar-se sabedor de si (FREIRE, 2018).
Desse modo, deve-se buscar a compreensão da conscientização como o processo de
desenvolvimento de saberes verdadeiros a respeito das reais condições em que vive o
indivíduo, seu papel e situação de classe (DAMO; CRUZ, 2011).
Em saúde, para a ocorrência de mudanças relevantes nos modelos de atenção e
educação, tem-se buscado a aplicação dos pensamentos da pedagogia crítica de Paulo Freire,
para que haja uma reorientação das práticas educativas, a fim de atender à demanda da
população (LOPES et al., 2017).
A educação gera a construção do conhecimento e mostra uma ação transformadora.
Portanto, a educação em saúde também é reconhecida como um processo favorável a
produção de saberes, levando à apropriação do tema pela população. Ela contribui, ainda, para
o aumento da autonomia do sujeito na realização do cuidado (FERNANDES; BACKES,
2010).
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3 METODOLOGIA

Em continuidade, apresentam-se, neste capítulo, os fundamentos da abordagem
metodológica e toda a organização sistematizada em etapas.
Trata-se de uma análise de natureza qualitativa, com abordagem participativa. A
pesquisa qualitativa retrata o maior número possível de elementos existentes na realidade
estudada, ou seja, tem como finalidade interpretar o fenômeno que observa. Caracteriza-se
como método não estatístico, o qual identifica e analisa profundamente dados não
mensuráveis, tais como sentimentos, sensações, percepções, pensamentos, intenções,
entendimentos de razão, significados e motivações. Além disso, este tipo de abordagem
possibilita a obtenção de dados através da subjetividade do relato dos participantes, com
proposição que não é facilmente a ponto de ser captada em equações, médias, estatística, ou
seja, são informações que não podem ser quantificadas (MINAYO, 2012).
Esta modalidade de pesquisa tem como foco os indivíduos e seus ambientes em suas
complexidades. Baseia-se, portanto, na premissa de que os conhecimentos sobre os sujeitos
somente se constroem com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e
definida por seus próprios atores (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2011).
Isso posto, vê-se que o entendimento sobre os indivíduos só é possível com a
descrição da vivência humana, e que esse tipo de pesquisa destaca a compreensão da
experiência humana como ela é vivida, coletando e analisando materiais narrativos, subjetivos
(POLIT; BECKER; HUNGLER, 2011).
No presente estudo, foi utilizada a abordagem participativa (PP), pois esse tipo de
análise − por atuar na perspectiva colaborativa – ajusta-se e responde às demandas do campo
da saúde. Além disso, envolve, equitativamente, todos os parceiros no processo de cuidado no
desenvolvimento da pesquisa, reconhecendo os pontos fortes e singulares que cada
participante traz (ICPHR, 2013).
É uma modalidade de pesquisa que tem como propósito "auxiliar a população
envolvida a identificar por si mesma os seus problemas, a realizar a análise crítica destes e a
buscar as soluções adequadas" (LE BOTERF, 2009, p. 52).
Trata-se de uma mudança de paradigma investigativo por permitir a cocriação de
conhecimento científico, favorecendo as políticas de saúde, ou seja, que estas sejam melhor
adaptadas às comunidades e grupos de pessoas (INTERNATIONAL COLLABORATION
FOR PARTICIPATORY HEALTH RESEARCH, 2013; BRITO; MARTINS, 2012).
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A referida abordagem possibilita envolver grupos de pessoas para recriarem o
conhecimento científico, as necessidades e interesses do grupo de participantes, permitindo a
expressão do que é indispensável e reconhecendo o valor da contribuição de cada uma delas
no grupo (BRITO; MARTINS, 2012).
A pesquisa participativa e a pesquisa-ação possuem semelhanças, dentre elas a
interação dos pesquisadores com as pessoas envolvidas nos fenômenos investigados. A
segunda supõe alguma forma de ação de caráter social, educativo, técnico ou outro; contudo, a
PP difere dos modelos tradicionais devido ao caráter emancipador.
A pesquisa-ação contém base empírica, “realizada em estreita associação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”
(THIOLLENT, 2011, p. 14).
Segundo Le Boterf (2009), a PP possui seis fases: discussão do projeto de pesquisa;
definição do quadro teórico (objetivos, conceitos, métodos etc.); delimitação da região a ser
estudada; organização do processo de pesquisa (instituições e grupos a serem associados,
distribuição de tarefas, partilha das decisões etc.); seleção e formação dos pesquisadores ou
grupos de pesquisa; elaboração do cronograma de operações.
Sendo assim, a investigação participativa é uma forma de empowerment, uma vez que
a participação leva à transformação (LE BOTERF, 2009) e, na expressão de Freire (2006),
conhecimento é poder, permitindo a reflexão das pessoas, de modo a modificarem seu estilo
de vida e criarem estratégias para melhorar sua condição de saúde.
Este tipo de pesquisa foca na construção do conhecimento através da ação, elaborado a
partir do contexto de vida dos grupos e pessoas, no estabelecimento de prioridades e
estratégias com os envolvidos. Assim, permite valorizar a experiência e história de vida como
estratégia de resolução de problemas e de aprendizagem (BRITO; MARTINS, 2012).
Brandão e Steck (2006, p. 12) descrevem a PP como um

repertório múltiplo e diferenciado de experiências de criação coletiva de
conhecimentos destinados a superar a oposição sujeito/objeto no interior de
processos que geram saberes e na sequência de ações que aspiram gerar
transformações.

Ademais, essa estratégia participativa possibilita dar voz e reconhecer a credibilidade
das pessoas envolvidas e implementar intervenções de melhoria do estado de saúde e bem-
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estar de grupos e comunidades, permitindo também a expressão das suas necessidades
(BRITO; MARTINS, 2012).
Por sua multiplicidade, a PP possibilita o uso de vários modelos, já que, por sua
própria natureza, ela é flexível e, como tal, se adapta a diferentes situações concretas,
conforme os objetivos perseguidos, os recursos disponíveis e o contexto sociopolítico em que
se desenvolve. É importante, no entanto, distinguir a PP de pesquisas que se valem apenas da
observação participante (BRANDÃO; STECK (2006),
As origens da PP estão na ação educativa. Sua principal influência encontra-se nos
trabalhos de Paulo Freire (2014) relativos à educação popular. Seu método de alfabetização a
partir da leitura do alfabetizando de seu próprio contexto sócio-histórico é que proporcionou
as bases da pesquisa participante. Assim, graças aos trabalhos de educadores como João
Bosco Pinto (1976), Marcela Gajardo (1981) e Carlos Rodrigues Brandão (1981)
desenvolveu-se a chamada vertente educativa da PP. "Uma pesquisa que é também uma
pedagogia que entrelaça atores-autores e que é um aprendizado no qual, mesmo quando haja
diferenças essenciais de saberes, todos aprendem uns com os outros e através dos outros",
conceitua Brandão e Steck (2006, p. 13).
As metodologias participativas da pesquisa são aquelas em que os sujeitos da pesquisa
são considerados coprodutores de conhecimento. Streck (2016) aborda, em seus estudos, a
identificação de alguns temas que têm a marca das metodologias participativas, que também
coincidem com o que se entende por pesquisa qualitativa. São eles: a relevância social, a
qualidade de descrição e de interpretação, a reflexividade, a qualidade da relação entre os
sujeitos e a praticabilidade do conhecimento. Todos estes aspectos podem ser considerados
constituintes de pesquisas de cunho participativo.
Outra visão demonstra que tanto a PP quanto a pesquisa-ação possuem algumas
semelhanças; uma delas é a interação dos pesquisadores com as pessoas envolvidas nas
situações investigadas, mas o caráter emancipador da PP é a principal diferença entre elas
(THIOLLENT, 2011).
A pesquisa-ação, em sua totalidade, é do tipo participativa, pois há a necessidade de
cooperação entre as pessoas envolvidas nos assuntos pesquisados. Porém, a pesquisa
participante não pode ser entendida desta forma, ou seja, nem sempre é pesquisa-ação, pois,
em algumas situações, baseia-se na observação participante. Nesta modalidade, os
pesquisadores procuram aproximação com o grupo cujo problema será investigado, buscando
uma melhor aceitação no meio (THIOLLENT, 2011).
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Brandão e Steck (2006, p.12) abordam a pesquisa participante como um "repertório
múltiplo e diferenciado de experiências de criação coletiva de conhecimentos destinados a
superar a oposição sujeito/objeto no interior de processos que geram saberes e na sequência
de ações que aspiram gerar transformações".

3.1 Cenário do estudo

Este estudo integra a pesquisa intitulada Produção de cuidado às pessoas com
doenças crônicas: interdisciplinaridade, promoção de saúde e pesquisa-ação participativa,
aprovada no Programa de Incentivo à Produção Científica, Técnica e ArtísticaProciência/UERJ em Setembro de 2018, coordenada pela Prof.ª Dra. Lina Márcia Migueis
Berardinelli, a qual agrega estudantes dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação da
referida universidade.
O cenário utilizado para o desenvolvimento do estudo foi o Laboratório de Fisiologia
Aplicada à Educação Física do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, (LAFISAEF–IEFD/UERJ), localizado no município do Rio de
Janeiro.
O LAFISAEF é um espaço interdisciplinar, de promoção da saúde que visa dar apoio e
contribuir para a produção e a difusão do conhecimento nas temáticas afins, contribuindo para
minimizar os fatores de risco, prevenção e agravos de doenças crônicas.
Esse laboratório foi criado em 1986 pelos Ministérios da Saúde e da Educação e
Desporto envolvendo, respectivamente, suas coordenadorias de Doenças Crônicas
Degenerativas e Secretaria de Educação Física. Surgiu com o objetivo de contribuir para o
aumento da prática desportiva e de atividades físicas pela população, conscientizando-a sobre
a importância dessas iniciativas como fator de saúde e estimulando o desenvolvimento de
hábitos mais saudáveis de vida.
O Laboratório agrega vários projetos de extensão e, com isso, foi transformado em um
Programa de Extensão intitulado Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU), criado a partir
do Ato Executivo nº 030/2014, assinado pelo Magnífico Reitor da UERJ. Nesse Programa,
encontra-se vinculado o Projeto de Extensão Tratamento interdisciplinar para pacientes com
fibromialgia.
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As atividades são desenvolvidas de forma integrada, por professores e instrutores
técnicos do Instituto de Educação Física e dos Desportos da UERJ e de outras áreas do
conhecimento, como a Nutrição, Psicologia, Medicina e Enfermagem.
A entrada no cenário de pesquisa ocorreu a partir da entrega da carta de apresentação à
Coordenação do LAFISAEF (ANEXO 1) e após sua autorização (ANEXO 2).

3.1.1 Grupo Terapêutico Interdisciplinar de Cuidado

O grupo terapêutico interdisciplinar de cuidado é um instrumento de trabalho em
grupo que proporciona interação entre as pessoas, potencializa as trocas dialógicas, o
compartilhamento de experiências e saberes, a fim de melhorar a adaptação ao modo de vida
individual e coletivo, mudança da autoimagem e autoestima e suporte de ajuda em situações
do adoecimento, das relações sociais, familiares, lazer e trabalho.
No LAFISAEF, o grupo terapêutico interdisciplinar é constituído pela equipe de
profissionais da Educação Física, Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Medicina. A principal
responsabilidade desse grupo consiste na elaboração de estratégias, planejamento e na
execução das atividades e educação em saúde. Ressalta-se que todas as atividades e as
decisões são deliberadas em conjunto.
A equipe interdisciplinar tem como o principal propósito o empoderamento dos
participantes, na tentativa de ampliar o diálogo desses sujeitos. Dessa forma, estimula-se o
processo de ação e reflexão para que as pessoas possam, cada vez mais, ressignificar suas
vidas, valendo-se dos princípios freireanos para associar a interdisciplinaridade no
desenvolvimento das ações (COSTA, 2017).
O conceito de interdisciplinaridade integra todos os níveis de atenção à saúde, segundo
o caderno de atenção básica do ministério da saúde. É o trabalho em que as diversas ações,
saberes e práticas se complementam. As condutas que levam à interdisciplinaridade são
diretamente ligadas à atitude de permeabilidade que, por consequência, causarão uma
efetividade no cuidado (JACOWSKI et al., 2016).
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3.1.2 Atividades do grupo interdisciplinar

As atividades do Grupo Interdisciplinar para pessoas com Fibromialgia do
LAFISAEF–IEFD/UERJ possui as seguintes etapas: adaptação, transição, convivência e
espaço plural, conforme exibido na Figura 5.

Figura 5 - Etapas do Grupo Interdisciplinar para pessoas com Fibromialgia do
LAFISAEF /IEFD/UERJ

Legenda: Grupo Interdisciplinar, Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF);
Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(IEFD/UERJ).
Fonte: MIRANDA, 2016.

As atividades de educação em saúde têm duração de nove meses. Dentro deste
período, o indivíduo passa por três etapas, cada uma com duração de três meses. A primeira
etapa é chamada de adaptação; nela, o grupo participante compartilha da educação em saúde
com o grupo interdisciplinar uma vez por semana. Esta fase é associada ao exercício físico
duas vezes por semana e orientação nutricional. A nutrição oferece consultas individuais de
orientação alimentar com distribuição balanceada e encontros quinzenais em grupo para
discussão de temas referentes à alimentação saudável.
A segunda etapa é a de transição; nela, o participante realiza terapia de grupo com o
apoio da psicologia uma vez por semana, mais exercício físico duas vezes por semana, mais
orientação nutricional com encontros quinzenais.
Nos três últimos meses, os sujeitos envolvidos passam pela terceira e última etapa,
denominada de convivência, fase em que se oferece ao participante do programa terapia em
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grupo chamada espaço plural, sob a coordenação da psicologia. Esse encontro acontece uma
vez por semana, mais exercício físico duas vezes por semana, mais orientação nutricional com
encontros quinzenais.
Após nove meses participando das atividades, se ainda houver interesse das pessoas
em continuar, elas farão parte do Espaço Plural, com a psicologia uma vez ao mês, mais
exercícios físicos duas vezes por semana, mais orientação com a nutrição e de enfermagem
quando couber, com encontros quinzenais, permanentes.
O programa de exercícios físicos inclui atividades desenvolvidas em duas sessões
semanais de 60 minutos, que consistem na realização de atividades aeróbicas de moderada
intensidade (70-85% frequência cardíaca de pico obtida em teste ergométrico máximo de
ingresso no programa). Esse programa inclui exercícios calistênicos – caracterizados pelo
movimento e ritmo corporal simples, como a caminhada, atividades de iniciação desportiva,
atividades recreativas –, treinamento contrarresistência – caracterizado por atividades de
musculação de alta intensidade – e exercícios de flexibilidade – alongamento antes e póstreino, conforme mostra a Fotografia 1 abaixo.
Fotografia 1 – Imagem da realização dos exercícios físicos

Fonte: A autora, 2019.

Os exercícios físicos são amplamente indicados no tratamento para a redução da
sintomatologia da FM. Sua prática apresenta um efeito analgésico e funciona como um
antidepressivo, além de proporcionar uma sensação de bem-estar global e de autocontrole. A
literatura revela também que os exercícios físicos podem compor os recursos utilizados para
promover a melhora da função física em longo prazo (BRESSAN et al., 2008; CAMPOS et
al., 2011; KONRAD, 2005).
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O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) aponta que a dose ideal de
exercícios para indivíduos com fibromialgia ainda permanece desconhecida, porém há a
indicação de exercícios de baixíssima intensidade no início, com aumento do trabalho de
maneira gradual e confortável para o paciente (BIDONDE et al., 2014; FERREIRA;
MARTINHO; TAVARES, 2014; HEYMANN et al., 2010; REZENDE et al., 2013). 57
Entre o grupo de transição e o de convivência, é desenvolvido o encontro com as
famílias dos participantes, as quais são convidadas a compartilhar de uma atividade com o
grupo interdisciplinar. Desse modo, é possível atendê-las em suas demandas, dúvidas e
orientação sobre a forma de lidar com seus parentes que estão vivenciando a FM. O presente
estudo foi desenvolvido durante a fase de transição, logo após o encerramento das atividades
educativas do grupo interdisciplinar.
Ressalta-se que o trabalho da Educação Física é primordial, é quem movimenta e
coordena o grupo das participantes. Além das atividades de educação em saúde, as
participantes realizam exercícios físicos duas vezes por semana (terças e quintas-feiras),
focando naqueles mais democráticos a todos, como o aeróbico, a musculação e o equilíbrio. A
prática regular de atividade física é uma das estratégias mais eficazes para controlar sintomas
típicos da síndrome, como a dor que se espalha por diferentes partes do corpo, a fadiga e a
qualidade do sono. Do mesmo modo, melhora o condicionamento físico, o estado emocional,
auxilia na perda de peso, promove a interação entre as outras participantes e aumenta a
descontração, melhora a dor, a autoestima, a autoimagem, a capacidade física e muitos outros
benefícios percebidos ao longo do projeto.
Recomenda-se ainda a caminhada, a corrida, o ciclismo, a natação, a hidroginástica,
a dança, entre outros, considerando a importância de movimentar o corpo, reduzir o estresse, a
rigidez matinal, de forma a melhorar o condicionamento físico e o ânimo.
A Enfermagem trabalha as questões sobre o autocuidado, a promoção da saúde e a
qualidade de vida das mulheres, com práticas de educação em saúde e de empoderamento,
contribuindo para a prevenção de agravos à saúde que causam incapacidades e disfunções
físicas no indivíduo acometido.
Além disso, a Enfermagem tem assumido o cuidado integral ao ser humano,
reconhecendo suas necessidades básicas e, junto à equipe, favorece a integração das pessoas e
a boa acolhida dos participantes no grupo. Dessa forma, colabora com estratégias para o
desenvolvimento das oficinas e práticas educativas em saúde alinhadas ao pensamento
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freireano, bem como aplica abordagens, métodos e técnicas metodológicas no contexto da
Pesquisa-Ação Participativa para inserção de alunos de graduação e da pós-graduação.
Nesse sentido, a Enfermagem potencializa o ensino-aprendizagem de maneira
construtivista, com a colaboração e intercâmbio dos envolvidos. Essas atividades provocam
reação nos sujeitos, que aprendem uns com os outros e, com isso, vão se retroalimentando
entre si. Cocriam o conhecimento, colocam-no em prática e responsabilizam-se com a equipe,
para o bem-estar e qualidade de vida dos participantes.
O Enfermeiro é parte integrante da equipe interdisciplinar, interessado e vocacionado
ao cuidado e às relações humanas. Sabe reconhecer no outro potencialidades que podem
favorecer o cuidado de si. Além disso, nesse campo de saber, os enfermeiros têm contribuído
para o autocuidado, integrando o ensino e a pesquisa.
A Psicologia ocupou-se com as demandas emocionais da mulher com fibromialgia.
Procurou observar e entender os ritmos de vida, pensamentos, atitudes, enfrentamento dos
problemas cotidianos, relacionamento, comportamentos comprometedores da integridade
física e psíquica dessas pessoas. Contudo, foi trabalhada a escuta ativa e a empatia,
juntamente com questões relacionadas a traumas, ao luto, às perdas, à modificação do ritmo
de vida, à autoimagem, à somatização e ao fortalecimento emocional.
A Nutrição promove a conscientização crítica do processo de alimentação e nutrição.
Tal processo de criação de atividades é baseado no contexto metodológico de Pesquisa-Ação
Participativa, no qual o sujeito é um personagem ativo no processo de construção da
informação, que acontece à “luz” da sua realidade. Não existe a prerrogativa do “pode” ou
“não pode” comer; o indivíduo é levado à formação de conhecimento baseada na informação
de processamento de alimentos, qualidade nutricional e necessidades biológicas para a
manutenção de saúde.
A maior preocupação é adequar escolhas e hábitos alimentares das pessoas, de forma
que, no dia a dia, elas consigam optar por alimentos que proporcionem benefício à saúde.
Esse processo ocorre a partir de conhecimento adquirido nas oficinas e atendimento
individual, sendo propagado para a comunidade de cada um dos participantes. É a construção
da percepção da rotina alimentar diária e da capacidade crítica sobre alimentos e nutrição, de
forma que a alimentação deixe de ser somente um processo de saciar a fome e passe a ser um
momento consciente de manutenção de saúde no dia a dia.
A Medicina contribui no esclarecimento da fisiopatologia da fibromialgia, da
relevância do tratamento efetivo e diagnóstico, reforçando a importância da medicação, das
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interações e efeitos indesejados, bem como das mudanças necessárias em relação aos hábitos
de vida para o alcance dos benefícios à saúde.
O tratamento da fibromialgia compara-se a um “guarda-chuva”, a um processo em
que uma das hastes é o tratamento medicamentoso; as demais correspondem ao exercício
físico, às atividades de lazer, ao cuidado com o sono, ao tratamento espiritual e à alimentação
saudável. Além disso, engloba-se o tratamento alternativo, como a yoga, a meditação, a
massoterapia, à terapia floral, pois corpo e alma possuem uma interação, sendo entendidos
como um conjunto único, que não se separam.

3.1 Participantes da pesquisa

Para participar do estudo, foi realizado convite a todas as pessoas inscritas no projeto
de Fibromialgia. Foi feito um convite verbal, bem como foi entregue um convite em papel
(APÊNDICE A) para cada pessoa, sendo que, tão logo foram convidadas, deram a resposta
positiva.
Os participantes do estudo foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de
inclusão: com diagnóstico de fibromialgia, maiores de 18 anos, sem distinção de raça, cor e
religião, exames cardiológicos compatíveis para os exercícios físicos, com diagnóstico
médico confirmado da doença, com domínio de cognição e capacidade de compreensão e
convivência em grupo, com independência e lucidez para responder a todas as perguntas.
Os critérios de exclusão foram: pessoas com outros diagnósticos de saúde sem ser de
fibromialgia, alterações cardiorrespiratórias incompatíveis com a realização de exercício
físico aeróbico e comorbidades graves, com déficit de atenção, cognição prejudicada e que,
por algum motivo, não puderam comparecer nas etapas planejadas.
O grupo foi iniciado com 25 participantes, no entanto parte destes desistiu, pois
encontraram dificuldades em conciliar os horários e dias da semana em que ocorriam as
atividades propostas pelo grupo. As principais dificuldades referiam-se à incompatibilidade
nos horários e dificuldade financeira para o deslocamento de suas residências até à
universidade.
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3.3 Aspectos éticos da pesquisa

Este estudo foi realizado atendendo ao disposto na Resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde/MS, que versa sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisa em Seres Humanos (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2013).
Após ser analisado pelo Comitê de Ética da UERJ, recebeu o registro CAAE nº
95532818.6.0000.5282 cuja aprovação foi em 10/08/2013 (ANEXO 3).
No momento da abordagem com os participantes do estudo, foram lidos e explicados
os objetivos da pesquisa, sendo oferecido o Termo de consentimento Livre Esclarecido
(TCLE) (ANEXO 3), em duas vias para ser datado e assinado, sendo que uma via foi entregue
ao entrevistado e outra ficou em posse da pesquisadora. Em seguida, foi realizada leitura do
TCLE com cada participante da pesquisa, esclarecendo todas as dúvidas do estudo e
garantindo seu anonimato.

3.4 Delineamento e definição das atividades

3.4.1 Apresentação das atividades

Inicialmente, para o ingresso no projeto, foi realizada entrevista com todos os
interessados que procuravam atendimento e tratamento para a FM no LAFISAEF, seguindo as
diretrizes de ingresso, conforme preconizado.
Depois das inscrições, as pessoas são convidadas pela equipe a participar de uma
entrevista. Nessa ocasião, as participantes preenchem um formulário com dados pessoais
(idade, peso e altura), dados sociodemográficos (residência, telefone, bairro, nível de
escolaridade, ocupação) e de saúde e histórico da doença (diagnóstico, sintomas, ano de
início, medicação em uso, tratamentos realizados, comorbidades associadas e sequelas).
No ato da entrevista, as participantes entregaram a confirmação de diagnóstico médico
de fibromialgia, baseado nos critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de
Reumatologia. Também entregaram o teste ergométrico – o qual registra várias medidas da
pressão arterial e a frequência cardíaca, além de ter sido analisada a atividade elétrica durante
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cada etapa do esforço, cujo objetivo foi avaliar sinais de possíveis problemas
cardiovasculares.
Além disso, todos os interessados apresentaram os resultados dos exames laboratoriais
de sangue, prescrição medicamentosa com carimbo médico e atestado para prática de
exercícios físicos. As pessoas que apresentaram cardiopatias graves, associadas a alguma
limitação que impossibilite a prática regular de exercícios físicos e coloque em risco a vida
não puderam participar das atividades.
Em seguida, as participantes responderam a algumas perguntas sobre o interesse em se
incluírem nas atividades, as suas dúvidas e necessidades em relação à saúde. Logo após, a
equipe fez a formação do grupo. Cada participante passou pelas três etapas, cada uma com
duração de três meses, denominadas “adaptação”, “transição”, “convivência” e também do
Espaço Plural.

3.5 Técnicas de produção de dados

As técnicas de produção de dados foram: World Café (WC) e entrevista
semiestruturada. O World Café foi realizado no mês de abril do ano de 2018, na sala de
atividades físicas do LAFISAEF, no 8º andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Essa técnica foi criada por Juanita Brown e David Isacs no ano de 1995, a partir de
um diálogo estratégico sobre Propriedade Intelectual desenvolvido no estado da Califórnia,
com o objetivo principal de proporcionar e construir diálogos com conteúdos significativos
sobre determinados assuntos ou temáticas que se deseja discutir (FERNANDES, 2015b).
A produção de dados ocorreu a partir da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e todos foram convidados para um café da tarde. A chamada para
a participação da atividade foi feita mediante a distribuição de convite formal para cada
participante.
World Café é uma técnica de abordagem participativa que envolveu oito integrantes
do projeto de Fibromialgia. Para a realização desta técnica, foi criado um ambiente
descontraído, tranquilo, acolhedor e propício para o desenvolvimento da técnica, capaz de
proporcionar bem-estar para as pessoas envolvidas. Desse modo, as participantes poderiam
expor seus pensamentos e posições frente a cada pergunta enunciada, favorecendo, assim,
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uma troca de vivências com compartilhamento de experiências referentes ao processo de
adoecimento.
Essa técnica é conhecida como uma ferramenta muito útil, viável e flexível para a
realização de diálogos a partir de uma determinada temática. No momento, o resultado de
cada diálogo contribuirá para o alcance de um determinado objetivo e criação de ideias
criativas e solução de problemas complexos. O espaço deverá ser receptivo e hospitaleiro; as
perguntas terão que ser relevantes; é necessário que estimule a contribuição de todos; ao final,
é importante que ocorra o fechamento com a escuta dos insights e o compartilhamento das
descobertas (TEZA et al., 2013; CAMARGO, 2011).
Essa técnica foi pautada em sete princípios que emergiram a partir da tese de
doutorado de Juanita Brow na qual a autora apresenta uma reflexão sobre o método (TEZA et
al., 2013). O primeiro visa a estabelecer o contexto, ou seja, qual é o objetivo que se almeja
atingir, sendo discutido qual o tema a ser gerado e os problemas que podem ser resolvidos.
O segundo princípio pretende criar um espaço acolhedor, em um ambiente caloroso,
confortável, com um lanche e bebida acessíveis para os participantes. O terceiro princípio
deve explorar as questões mais significativas. São escolhidas as perguntas mais relevantes ao
tema para ajudar os convidados a pensarem no problema em questão. Dependendo do tempo
disponível, o café pode explorar um único tema ou mais. O quarto princípio procura estimular
a contribuição dos participantes, pois há um engajamento maior quando as pessoas percebem
que estão contribuindo de alguma forma; a participação deve ser incentivada de maneira ativa.
O quinto princípio procura promover a reflexão cruzada e conectar os diferentes pontos de
vista. Os participantes devem ser solicitados a compartilharem suas perspectivas sobre o tema,
as quais podem ser manifestadas por meio de desenhos. O sexto princípio propõe uma escuta
compartilhada para descobrir questões mais profundas; um passo importante para a técnica é
saber ouvir. O sétimo princípio visa a colher e a compartilhar descobertas coletivas. Os
participantes devem discutir as ideias mais significativas que surjam durante o processo e,
após, compartilhá-las com o restante do grupo, de forma que todos possam opinar sobre estas
ideias, sendo registradas em todos os momentos (TEZA et al., 2013).
Portanto, o World Café é uma técnica que corrobora a criação coletiva. Seus princípios
são imprescindíveis para guiar uma construção coletiva de saberes e trocas de conhecimento e
mudanças. Os princípios do WC estabelecem a conversação, estimulam um senso de
coletividade e envolvimento pleno dos participantes. Sendo assim, é neste processo que
emergem do grupo as reflexões e soluções para problemas complexos (BACCI; JACOBI;
SANTOS, 2013).
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Em continuidade, foi realizada a entrevista semiestruturada a partir da flexibilidade
que ela oferece para a coleta de dados. Esta entrevista propicia um amplo campo de
questionamentos e permite que o entrevistador faça as adaptações necessárias na medida em
que recebe as respostas dos depoentes. Ao entrevistado, permite liberdade de seguir
espontaneamente a sua linha de pensamento e de suas experiências dentro do foco principal,
atendendo ao que está sendo investigado (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).
A entrevista semiestruturada é mais utilizada nos últimos anos, pois está "associada à
exposição dos pontos de vista dos sujeitos entrevistados que sejam expressos em uma
situação de entrevista com planejamento aberto do que uma entrevista padronizada ou em um
questionário." (FLICK, 2009, p.143).
As entrevistas foram realizadas de acordo com a técnica sugerida, de forma individual,
em sala reservada, seguindo o roteiro de perguntas, com gravação de áudio de cada fala e
apresentação com leitura do TCLE.
Inicialmente, todos preencheram o instrumento com os dados demográficos divididos
em duas partes. A primeira parte tem como objetivo coletar dados sociodemográficos, tais
como etnia, sexo, idade, endereço, ocupação, nível de escolaridade, estado civil e renda
familiar. A segunda parte é composta de quatro perguntas abertas que procuram atender aos
objetivos gerais e específicos do estudo (APÊNDICE B).
Os depoimentos foram gravados em aparelho eletrônico MP3, apoiados por um roteiro
previamente testado. Esse material está com a pesquisadora e será guardado durante um
período de cinco anos após o término da pesquisa.

3.6 Sistematização do World Café

Inicialmente, para o desenvolvimento do WC, os participantes foram recepcionados
pela equipe interdisciplinar, organizados em dois grupos, sendo eles em forma de círculos.
Essa disposição permite que cada participante possa interagir entre si, oralmente e por escrito,
sendo um momento dinâmico, livre e criativo.
Após todas as orientações referentes ao processo de coleta de dados, inclusive o tempo
necessário para as atividades, foram distribuídas duas folhas de papel ofício nas quais o
coordenador eleito pelas pessoas de cada grupo responsabilizou-se pela escrita de cada
participante. Os grupos responderam a quatro perguntas, atendendo aos objetivos propostos.
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As questões orientadoras foram: 1) O que você entende sobre a sua qualidade de vida? 2) De
que maneira você percebe a sua qualidade de vida? Ela está afetada? 3) Como você realiza o
autocuidado para a melhora do quadro fibromiálgico? 4) O que pensa em fazer para mudar
essa realidade de adoecimento?
Fotografia 2 – Atividades do World Café

(a)

(b)

Legenda: (a) Realização do World Café; (b) Finalização do World Café com a reunião dos grupos
para o debate das falas de cada participante.
Fonte: A Autora, 2019.

Cada grupo respondeu a uma questão; depois, trocaram de lugar, de modo que todos
os participantes respondessem às questões propostas. O tempo disponibilizado foi de 40
minutos para discutir as questões oferecidas. Ao final, os grupos reuniram-se para realizar a
apresentação dos depoimentos. É importante que esse momento de finalização aconteça, pois
ocorre a exposição das ideias mais relevantes que surgiram, marcando as semelhanças e
divergências de cada grupo, a fim de proporcionar troca de ideias e motivar reflexões
positivas.

3.6.1 Organização e análise dos dados

Os dados obtidos após a realização do Word Café e das entrevistas foram transcritos
e organizados na íntegra, de forma lógica, seguindo a orientação do método de Análise de
Conteúdo. Este método é denominado como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações o qual visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
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conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção destas mensagens.
Esta técnica é composta por três etapas: A primeira etapa refere-se à pré-análise, que
é a organização de todo o material e leitura flutuante, tendo em vista o estabelecimento de
contato com todos os dados, formando um corpus analítico. A segunda fase diz respeito à
exploração do material, ou seja, é a fase da análise propriamente dita, com codificação das
Unidades de Registro (UR), que consiste na classificação dos elementos segundo suas
semelhanças e por diferenciação. Posteriormente há novo reagrupamento, em função de
características comuns. Neste estudo, resultaram 641 unidades de registro, que foram
distribuídas em temas/unidades de significação (APENDICE E), dando origem às categorias
do estudo. Por fim, tem-se a etapa de tratamento dos resultados obtidos – inferência e
interpretação (BARDIN; 2011).
Os temas foram organizados em quatro categorias, conforme apresentadas no Quadro
2.

Quadro 2 – Categorias que emergiram do processo de análise do World Café e entrevistas. Rio
de Janeiro, 2018
CATEGORIA

DESCRIÇÃO

N° UR

%

CORPUS
TOTAIS

Categoria 1

Domínios da qualidade de vida dos
participantes do estudo

Categoria 2

Qualidade de vida na perspectiva dos
participantes

Categoria 3

207

32,29%

207

200

31,20%

200

129

20,12%

129

83

12,94%

83

O autocuidado para além da terapia
medicamentosa

Subcategoria

Expectativas para o futuro: um desejo
de melhora

Categoria 4

A prática educativa em saúde como
dinamizadora do autocuidado

Fonte: A autora, 2019.

Posteriormente, os resultados foram interpretados com base na literatura pertinente,
respondendo ao objeto e objetivos do estudo.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente capítulo será iniciado com a apresentação dos dados sociodemográficos, a
fim de caracterizar os sujeitos da pesquisa, e os dados referentes à aplicação das questões do
instrumento de coleta de dados empregado nas técnicas de World Café (WC) e nas entrevistas
individuais.

4.1 Caracterização dos participantes da pesquisa

Neste subitem, são apresentados alguns aspectos dos participantes, considerando os
dados sociodemográficos e aspectos de saúde. Os participantes da pesquisa foram 12 pessoas
conforme apresentado no Quadro 3 abaixo.
Quadro 3 – Caracterização sociodemográfica dos participantes da pesquisa
Participantes Sexo Idade

Etnia

Estado
civil

Renda
Familiar

Viúva 15 salários Aposentada
Casada 3 salários
Casada 5 salários Aposentada

Ocupação

Profissão

Escolaridade

Religião

Administradora
-

Superior
Superior
Fundamental
Completo
Superior
Superior

Não Possui
Católica
Católica

Ensino Médio
Completo
Superior
Fundamental
Completo
Ensino Médio
Completo
Fundamental
Incompleto
Ensino Médio
Completo
Mestrado

Protestante

P1
P2
P3

F
F
F

65
57
70

Branca
Negra
Branca

P4
P5

F
F

56
64

P6

F

56

Parda Casada 9 salários
Branca Divorcia 16 salários Aposentada
da
Parda Casada 1 salários
Do lar

P7
P8

F
F

47
60

Branca Casada 10 salários
Negra Solteira 3 salários

Do lar

Empresária
-

P9

F

32

Parda

Solteira 0 salários

Do lar

-

P10

F

43

Parda

Casada

2 salários

Do lar

--

P11

F

61

Branca

Casada

3 salários

Do lar

-

P12

F

40

Branca

Casada

6 salários

-

Nutricionista

Dentista
-

Espírita
Protestante

Protestante
Espírita
Protestante
Não Possui
Não Possui
Protestante

Fonte: A autora, 2019.

Quanto ao sexo, todos os participantes foram do sexo feminino, com a média de idade
de 55,5 anos. Wallace e Wallace (2015) afirmam que a maioria dos pacientes com
fibromialgia (FM) é do sexo feminino e se encontra na fase adulta e no pico de suas carreiras;
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raramente ela se manifesta na adolescência, sendo 60% dos casos diagnosticados na faixa
etária de 30 a 49 anos e os outros 35% aos 20 anos ou após os 50 anos.
Apesar da predominância feminina, em relação à manifestação da doença, estudos
comprovam o diagnóstico de FM no público masculino, em número reduzido. A título de
exemplo, um estudo desenvolvido por alunos de medicina do 10º período e professores de
uma faculdade no Paraná, constatou que, dos 94 pacientes com FM estudados, 7 (7,5%) eram
homens (CASTRO; KITANISHI; SHARE, 2014).
Quanto à etnia autodeclarada das participantes, seis se autodeclararam brancas, quatro,
pardas e duas, negras. A maioria declarou-se de raça branca, sendo verificados os mesmos
achados no estudo de Miranda (2016). Importante ressaltar que a probabilidade do
desenvolvimento da FM não está relacionada à etnia (OLIVEIRA et al., 2017).
No que diz respeito ao estado civil, oito participantes eram casadas, duas, solteiras,
uma, divorciada e uma, viúva. De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 50% da população vive uma união conjugal
(IBGE, 2012).
Em se tratando da renda, observa-se que a faixa com maior representatividade está
acima de cinco salários mínimos, entre R$ 4.500,00 e R$ 15.000,00, com base no saláriomínimo da região metropolitana do Rio de Janeiro do ano de 2017 (IBGE, 2017).
Observa-se que, das 12 mulheres, cinco encontram-se em situação de desemprego, três
participantes estão aposentadas e quatro possuem emprego. O quadro gerado pela
fibromialgia desencadeia uma condição de incapacidade funcional proveniente da dor e da
fadiga; por este motivo, algumas pessoas possuem dificuldades em conciliar uma rotina
desgastante no trabalho que demande esforços e leve à piora do quadro. Além disso, as faltas
ao serviço, conciliadas com os afastamentos para tratamento da doença, dificultam a
permanência desses indivíduos em um emprego.
Alguns estudos afirmam que o trabalho tem sido o fator desencadeante para o aumento
dos índices de fibromialgia, levando a um adoecimento e sofrimento coletivo (MATTOS;
LUZ, 2012).
A metade das participantes possui o ensino superior completo (seis); uma com ensino
fundamental incompleto; duas com ensino fundamental completo e três com ensino médio
completo.
Quanto ao local de residência, 10 mulheres residem no município do Rio de Janeiro,
nos seguintes bairros: Irajá, Méier, Cachambi, Tijuca, Anchieta, Bangu, Vila Isabel, Maria da
Graça, Campo Grande, Lins de Vasconcelos. As demais participantes moram nos municípios
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de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, porém não especificaram os bairros em que residem.
Grande parcela dos sujeitos, cerca de 82%, reside no Rio de Janeiro, fator facilitador para
estar presente nas atividades que o projeto oferece durante a semana na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que se encontra no bairro do Maracanã, região
metropolitana do Rio de Janeiro.
O processo saúde-doença não depende, exclusivamente, dos mecanismos biológicos
que afetam o organismo, contudo outros fatores são relevantes para isso, chamados de fatores
condicionantes do processo saúde-doença (JUSTINA, 2013).
Buss e Pellegrini Filho (2017) apontam para um desses fatores, os chamados
determinantes sociais da saúde (DSS). Os DSS levam em consideração os aspectos sociais,
econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais e influenciam a ocorrência de
enfermidades e problemas de saúde, bem como proporcionam um grau de vulnerabilidade
para a população exposta a esses fatores.
É certo que o fator econômico e a posição social, sozinhos, não garantem o
adoecimento do indivíduo, ainda que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida
(QV). O fator econômico, sendo ele positivo, possibilita ao indivíduo um poder de aquisição
de bens, de serviços (educação, saúde, lazer, segurança), além de moradia; entretanto, é
possível observar que esta afirmativa não sustenta o processo de adoecimento pela
fibromialgia.
A fibromialgia é uma doença que não possui causas claras e pontuais que justifiquem
o seu surgimento. Sendo assim, a condição principal para o adoecimento está relacionada aos
próprios indivíduos, como, por exemplo, o seu estilo de vida e sua forma de se posicionar
frentes aos problemas. Além disso, outros fatores que expliquem o adoecimento pela
fibromialgia estão voltados para hipóteses genéticas individuais, como: o fator biológico,
mudança comportamental, estresse cotidiano, exaustão, perdas e traumas (MATTOS, 2015;
MATTOS; LUZ, 2012; WALLACE; WALLACE, 2015; OLIVEIRA et al., 2017).

4.2 Categoria 1: Domínios da Qualidade de vida das participantes do estudo

Esta categoria emergiu a partir de 207 UR (APÊNDICE C). Estas UR foram
divididas em 31 US), representando 32,29% do total analisado, dano origem à categoria
analítica.
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Esta categoria discute os domínios da qualidade de vida: físico, relações sociais
(social), psicológicos/emocionais e ambientais. O estudo desses domínios permitirá analisar
quais deles foram mais afetados nas participantes do estudo.
A qualidade de vida expressa um conceito complexo e multidimensional, com
aspectos objetivos e subjetivos. Enquanto o aspecto objetivo da qualidade de vida compreende
aspectos voltados para a renda, condições de vida, acesso a bens, a subjetividade inclina-se
para o bem-estar, amor, vida social, felicidade, realização pessoal, dentre outros. Quanto às
dimensões, são consideradas: positivas (por exemplo, a mobilidade) e negativas (a dor),
(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2013).
Nesse contexto, o grupo interdisciplinar, além das ações educativas, que buscam a
promoção da saúde e o fortalecimento do autocuidado, realizou uma aproximação entre os
profissionais da equipe interdisciplinar e as participantes, por meio do diálogo estabelecido
em cada encontro. Esse movimento permitiu o fortalecimento dos laços e estratégias que
facilitaram e promoveram a criação de comportamentos de autocuidado. As estratégias
baseadas no diálogo aproximaram as pessoas, possibilitando oportunidades e despertando a
confiança entre elas, para que pudessem refletir sobre suas vivências ao longo de todo o
processo.
Após a intervenção do grupo interdisciplinar, as participantes puderam externar nos
discursos o entendimento sobre qualidade de vida e identificar como esta foi afetada pela
fibromialgia, conforme pode ser observado:

Eu tenho fibromialgia há uns 20 anos. A qualidade de vida é muito limitante, você
deseja realizar suas coisas e tarefas, mas quando chega na “hora H”, não dá! Você
sente que não dá para fazer aquilo que deseja. (P2)
Qualidade de vida com fibromialgia é limitante, às vezes eu quero dançar, eu danço,
mas no momento que eu penso continuar, não dá! Não consigo. Gosto muito de
dançar com minha família, mesmo tendo melhorado, ainda sinto algumas limitações
devido à doença e meu emocional. (P2)
Não consigo enxergar uma saída para mim [...]. (P10)

Nesses depoimentos, as participantes deixam claras as dificuldades em realizar as
atividades diárias. Os movimentos corporais, como a dança, também são limitados e, muitas
vezes, nestas circunstâncias, não conseguem enxergar outra saída. Tudo leva a crer que a
qualidade de vida está prejudicada. Nas entrelinhas, entendem-se as dificuldades pelas quais
passam diariamente e o quanto é sacrificante o cotidiano. A influência negativa vivenciada
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cotidianamente leva o indivíduo a uma condição de isolamento social, devido à diminuição
das relações e interações sociais (MATTOS, 2015).
Outro estudo constatou que essas limitações estavam atreladas ao processo álgico,
principal causa das dificuldades em gerenciar as demandas físicas, psicossociais e
organizacionais no trabalho. Desse modo, essas limitações geram um efeito debilitante e
negativo na vida das participantes (LISBOA et al., 2015).
O processo álgico é um fator limitador para o indivíduo; porém, ao longo do estudo,
percebe-se a existência de outras situações que também são limitantes, presentes no contexto
de vida das participantes. Ao analisar a fibromialgia, não se deve olhar a doença em si, mas
sim o contexto, as situações em que as pessoas se encontram inseridas e não apenas para o
adoecimento físico, conforme pode ser observado.

Às vezes fico triste... isso me afeta muito, me trava. Isso não é qualidade de vida.
(P5)
As dores afetaram bastante minha qualidade de vida [...]. (P2)

Nesses relatos, entende-se um pouco mais sobre o que pensam as participantes quando
foi questionado de que maneira suas vidas são afetadas pela fibromialgia. Várias sensações e
sentimentos foram expressos, como observado abaixo:

[...] meu objetivo principal era ficar sem a dor e sair da cama, não conseguia me
cuidar, pintar o cabelo, pintar as unhas, pentear o cabelo, passar um creme no corpo,
melhorar a minha autoestima [...] eu não tinha prazer em nada. (P3)
Na fibromialgia, as dores foram as que mais me afetaram [...] sentia muito cansaço e
dor [...]. (P1)
Fiquei acamada por muito tempo, sentindo dores. (P4)

Percebe-se que a dor é o principal fator limitante; no entanto, diante da crise álgica,
outras questões são desencadeadas também, como a dificuldade em sair da cama, pintar o
cabelo, fazer as unhas, entre outras atividades que poderiam manter a autonomia para o
autocuidado, como também melhorar a autoestima.
Certamente, o desejo das participantes e de todas as pessoas que convivem com dor
crônica é resolver o problema da dor. A dor é um fator incapacitante, podendo afetar todas as
dimensões da vida de uma pessoa e, consequentemente, todas as dimensões como, por
exemplo, o convívio social e interpessoal, fazendo com que não vivam em plenitude
(DEDICAÇÃO et al., 2017; FERREIRA; PEREIRA, 2016).
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Da mesma maneira, outros aspectos são ressaltados, mostrando os danos e
correlacionando ao tempo de acometimento da síndrome, entre outros.

Hoje, a fibromialgia não me afeta como antes, eu vivia com dor. Eu não me lembro
mais o que é viver sem a fibromialgia. Dos 18 pontos dolorosos da fibromialgia, eu
sentia em todos eles, sentia muita dor. (P2)
Minha qualidade de vida foi muito afetada. Ela me causou falta de força física,
energia, prostração. Quando estou atacada, aparece o cansaço e a tristeza. (P11)

Como se observa, o relato recai novamente na dor como a principal manifestação.
Além da dor, outras repercussões do quadro clínico estão comumente presentes nos
depoimentos.
Percebe-se que os domínios da qualidade de vida, que se encontram afetados, para a
entrevistada P11, estão os relacionados ao físico, ao social e ao emocional. Em seu discurso, a
participante evidencia a falta de força física, energia para realizar suas atividades do
cotidiano, cansaço e, consequentemente, a prostração, além da tristeza que sente ao vivenciar
este quadro. Tais sintomas, incluindo a dor difusa e outros, acarretam a piora do quadro
fibromiálgico, que leva à incapacidade funcional do indivíduo para a realização de atividades
laborais em sua rotina (LORENA et al., 2016).
Foi observado que os sintomas relacionados à doença acabam afetando a saúde mental
das mulheres. Em razão disso, os estados ansiogênicos são comuns em grande parte das
participantes.
Meu sono é ruim, faço uso de remédios noturnos para poder dormir, principalmente.
(P3)

O sono também é afetado nas pessoas com fibromialgia. O distúrbio do sono destacase como um dos sintomas mais frequentes e sua qualidade está comprometida em múltiplos
aspectos (MATTOS, 2015).
As principais queixas associadas à síndrome estão voltadas para a insônia, sensação
de cansaço ao andar, redução das horas de sono e aumento nas interrupções do sono por noite
(AVILA et al., 2014).
A partir disso, esses distúrbios comprometem a qualidade de vida dessas mulheres
por não conseguirem conciliar um sono reparador e restaurador. Por consequência, elas
permanecem cansadas, além da fadiga e falta de vigor durante a manhã. Logo, percebe-se uma
queda da produtividade e da efetividade na realização das tarefas do cotidiano e agravamento
da sensação dolorosa (BRITO; MARTINS, 2012).
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Assim, além das medicações para dor, elas também utilizam medicações ansiolíticas
para ajudá-las a conciliarem uma boa noite de sono, do sono reparador. O objetivo é fazer
com que elas alcancem a eficiência habitual do sono e o equilíbrio emocional (AVILA et al.,
2014).
Nesse sentido, medicalização na fibromialgia tem como objetivo a remissão dos
sintomas provocados pela doença, tendo em vista que a cura não é possível. O tratamento
medicamentoso viabiliza a redução das dores e a melhora da qualidade de vida.
De acordo com o estudo desenvolvido por Holfler e Dias (2010), as medicações de
uso comum, como analgésicos simples, não proporcionam efeitos de alívio das dores, porém o
uso de opioides mostrou-se eficaz na redução das crises álgicas. O uso cauteloso dos opioides
deve ser orientado, pois estas medicações costumam manifestar efeitos colaterais que geram
desconfortos para o indivíduo.
Outras associações são feitas para alcançar a melhora do quadro; uma delas é a
associação entre os antidepressivos tricíclicos e os antidepressivos inibidores seletivos da
recaptação de serotonina (ISRS) (HOLFLER; DIAS, 2010).
Adiante, observou-se que a fibromialgia é capaz de afetar a relação do indivíduo com
o trabalho e as funções afins desempenhadas por ele, conforme exposto a seguir:
Após o diagnóstico de fibromialgia, minha memória nunca mais foi a mesma, por
isso não consigo exercer minha profissão, não consigo decorar, gravar. Hoje em dia
eu trabalho, mas não exerço minha profissão, me sinto triste. (P11)
Após a minha licença, meu ritmo de trabalho mudou, aprendi a reconhecer meus
limites, sei que se abusar posso ter uma nova crise. (P3)
Parei de trabalhar fora. Choro fácil. É cansativo viver! (P11)
A fibromialgia afetou muito a minha qualidade de vida, afetou no meu trabalho, meu
chefe chegou a me confrontar. Dizia que eu estava fingindo para não trabalhar (P2).

Por causa do adoecimento, o vigor, a força para desenvolver as atividades afins do
cargo ocupado e a capacidade funcional e cognitiva são bem afetados, dificultando a
permanência do indivíduo adoecido no trabalho.
Devido às dificuldades encontradas para se diagnosticar a fibromialgia, ocorrem
múltiplas visitas médicas, gerando um aumento das taxas de absenteísmo e, assim, um
impacto econômico e social que não deve ser desprezado. O estudo da Sociedade Brasileira de
Reumatologia (2011) aponta que 9 a 26% das pessoas com FM não estão trabalhando por
incapacidade temporária ou permanente. Desta forma, faz-se necessário o tratamento devido.
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No presente estudo, cinco mulheres encontram-se na situação de desemprego e quatro
declaram ter algum vínculo empregatício. As mulheres que continuam trabalhando declaram
que é penoso permanecer em seus cargos nas condições atuais de adoecimento.
Autores apontam que trabalhadoras afastadas das atividades produtivas em razão da
fibromialgia traduzem o reflexo dos afastamentos sociais gerados pela suspensão das relações
de trabalho. As mulheres sentem-se esquecidas pelos demais colegas de trabalho por ocorrer
uma diminuição do vínculo social propiciado pelas relações profissionais (SILVA; RUMIM,
2012).
Algumas participantes apresentaram entraves para conciliar sua rotina de trabalho com
os sintomas da doença e o agravamento do quadro; em muitos momentos, o ambiente de
trabalho tornou-se difícil e hostil. Conforme Mattos (2015) afirma, o trabalho deveria ser uma
atividade na qual o homem pode se afirmar, mas em certos momentos, se mostra produtor de
sofrimento e adoecimento.
Algumas afirmam que estão frustradas, pois não conseguem desenvolver com êxito as
atividades exigidas em sua função devido à perda de memória provocada pela fibromialgia.
Em outros casos, pode-se perceber que não ocorre o mesmo com a memória e sim com o
físico. Após o adoecimento, algumas mulheres declaram a necessidade de ter que diminuir o
seu rendimento para não desencadear uma crise álgica.
As dimensões psíquica e emocional encontram-se afetadas por todo o processo de
adoecimento como demonstrado nos depoimentos abaixo:

A minha qualidade de vida é totalmente afetada pela fibromialgia todos os dias e
como eu tenho depressão, parece que uma coisa está ligada à outra. Quando fico
triste com uma coisa, as dores pioram e acabam me deixando pior. (P4)
A depressão afetou mais a minha vida do que a fibromialgia, mas com a terapia
melhorei bastante, o grupo ajudou muito. (P6)
Quero viver bem, sem ter pensamentos ruins. Por diversas vezes, pensei em me
matar, para acabar com todo sofrimento e encontrar novamente meu marido (P2).
Eu tenho esse diagnóstico de depressão há oito anos, foi logo depois do falecimento
da minha sogra [...]. (P4)

Esses depoimentos revelam tristeza, depressão e todas as consequências desse
adoecimento. Algumas participantes apresentaram alterações emocionais importantes durante
a coleta de dados, discursos que referenciavam a presença do quadro depressivo e o quanto
este afetava diretamente sua qualidade de vida.
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A depressão é um sintoma importante na fibromialgia. Em seu estudo, Ramiro et al.
(2014) afirmam que os pacientes que tinham fibromialgia apresentaram uma pior qualidade de
vida além de níveis altos de depressão, sendo eles bem preocupantes.
A tristeza está relacionada com as perdas da vida e com o sofrimento gerado pela
doença. De igual forma, as participantes deste estudo, que declararam ser diagnosticadas com
depressão, afirmaram que a doença refletiu de maneira negativa em sua qualidade de vida.
Nos discursos acima, as participantes confirmaram o diagnóstico de depressão, além
da fibromialgia. Após as atividades educativas, as mulheres identificaram que a depressão
está atrelada à fibromialgia e que suas vidas foram completamente afetadas por ela, de
maneira negativa.
Percebe-se que o quadro álgico sofre alterações quando as participantes se sentem
tristes, formando um ciclo interminável, pois quando triste as dores agravam e com o aumento
das dores deflagra-se uma piora do humor.
No segundo depoimento, a participante afirma que a sua qualidade de vida foi afetada
mais pela depressão do que pela fibromialgia, logo percebe-se que nem sempre a queda da
qualidade de vida estará atrelada a doença. Sabe-se que a concepção de qualidade de vida é
subjetiva e, de acordo com estudo de Minayo, Hartz e Buss (2000), a depressão reflete
negativamente.
A depressão é definida como um transtorno mental que altera, significativamente, o
humor do indivíduo, causando diversas interferências negativas na vida do sujeito, inclusive
no seu bem-estar. Nesse momento, torna-se possível perceber que a qualidade de vida das
participantes não se encontra afetada tão somente pela fibromialgia, mas por muitos outros
fatores por vezes não atrelados à doença. De fato, o fator emocional e psíquico pode
influenciar negativamente, tanto quanto a doença em si. O indivíduo deprimido perde o
sentido pela vida e os sintomas de fadiga, angústia, irritabilidade e outros podem provocar
mudanças de hábito, dificuldades em conciliar atividades e, até mesmo, em realizar o
autocuidado (SILVA, 2016a).
No terceiro depoimento acima (P2), a participante expôs o sofrimento causado pela
depressão e apresentou o desejo de morte. Tal desejo foi alimentado pela dificuldade em lidar
com a perda do seu esposo, seu grande companheiro. Atualmente, esta participante diz não
apresentar mais o desejo de morte para encontrar-se com seu marido, mas relata enfrentar os
sintomas da depressão ainda hoje.
Segundo a OMS, o suicídio é o responsável, atualmente, por um milhão das mortes no
mundo, cerca de 1,4% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). O suicídio pode estar
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associado à depressão ou a outras situações como, por exemplo, o adoecimento, medo do
prognóstico e cessação do sofrimento (BIDONDE et al., 2014).
Além da depressão, segundo Azevedo et al. (2011), a ansiedade também exerce um
papel importante no quadro fibromiálgico, que, muitas vezes, piora os sintomas da própria
fibromialgia, tornando difícil, em alguns momentos, diferenciá-los dos da ansiedade. A
ansiedade está presente em mais de 70% dos indivíduos com fibromialgia, provocando
sintomas referentes ao estado ansioso como palpitações, tonteiras, fotofobia, suor nas palmas
das mãos, tremores, dores no peito, náuseas, ondas de calor, sensação de perigo iminente ou
pânico.

Eu já tenho o diagnóstico há três anos e pioro quando fico ansiosa. Até remédio da
psiquiatria já tomei. Isso me atrapalha muito, quando fico ansiosa tudo começa a
ficar difícil, não posso fazer exercícios porque a pressão arterial altera e minha visão
escurece. (P6)
São tantos anos com essa doença que nem percebo que ela atinge minha vida
negativamente, já aprendi a conviver. (P5)
Acho que é uma doença suportável, nunca deixei de fazer minhas coisas por causa
de dor; dá para conviver bem com ela. (P2)

Neste estudo, além de 67% das participantes que declararam ter sua qualidade de vida
afetada pela fibromialgia, 33% permaneceram a dizer que sua QV não foi afetada.
Os depoimentos acima revelam características opostas ao quadro clínico, ou seja,
mesmo com o processo de adoecimento, elas querem mostrar uma vida equilibrada, em que a
fibromialgia não acarreta influências sobre sua rotina cotidiana e seu viver. Em alguns
momentos, diziam que não se permitiam parar por causa da doença e nem reclamar, já que,
por fim, existiam doenças piores e mais limitantes. Observa-se, no entanto, que é um discurso
descontextualizado da própria realidade de vida de cada uma.
Durante o transcorrer das atividades do grupo interdisciplinar, estas participantes
mostravam-se, na maioria das vezes, com posturas diferentes, tentando ser fortes, mesmo
apesar de todo o adoecimento e sofrimento pelo qual estavam vivendo. Em um dado momento
de suas vidas, mesmo com o diagnóstico de FM, questionavam a existência da doença em seu
próprio corpo e seus discursos refletiam resistência à doença. Em outro momento,
demonstravam outros sentimentos.

Minha qualidade de vida é boa, tenho amigas e uma família boa. Sou grata a Deus
por tudo que tenho, procuro errar o menos possível, respeitar as pessoas, vejo o
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coração das pessoas. Sou muito feliz no grupo com minhas irmãs do coração. Essa é
minha visão e sempre foi da minha ideia de qualidade de vida! (P5)
Minha qualidade de vida não foi afetada pela fibromialgia. Eu gostaria de ser mais
saudável, mas graças a Deus sempre tive muito apoio da família. Não vejo como se
ela me afetasse porque sou muito ativa e faço muitas coisas, viajo, me divirto e
sempre penso que existem pessoas sentindo dores piores. (P4)
A minha qualidade de vida não está sendo afetada. Tenho a impressão que tive um
preparo psicológico quando recebi o diagnóstico da doença, eu já sabia, fui eu quem
perguntou ao médico se o que eu tinha era fibromialgia, e ele me confirmou. Acho
que é suportável porque nunca faltei a nenhum compromisso por causa de dor
intensa, nunca me impediu de fazer nada, não parei de vir ao grupo ou acabei em
hospitais. (P2)

Percebe-se, nos discursos, que há uma necessidade crescente de resistência para com a
doença e uma não aceitação própria. Uma das participantes diz que já estava preparada para o
diagnóstico de fibromialgia quando declara ter tido um “preparo psicológico” para recebê-lo.
Destacam-se também nessas falas a cautela e o medo de errar e, na maioria das vezes,
a ausência de problemas na sua vida pessoal, matrimonial, familiar em geral, financeira e
muitas outras áreas. Além disso, muitas mulheres possuíam a preocupação de não se
vitimizarem perante o quadro fibromiálgico instalado.
Pode-se perceber, no transcorrer do grupo, que algumas mulheres, quando em
presença das outras, demonstravam um comportamento de fragilidade perante a doença,
outras não. Sendo assim, é possível que certos indivíduos se mostrem fortes diante de
situações específicas quando estão em grupo, porém este comportamento não corresponde
quando são abordados individualmente.
Com relação ao comportamento do indivíduo frente ao adoecimento, percebe-se que a
saúde exprime fenomenologicamente um sentimento de segurança. A doença, por
conseguinte, é expressa por um sentimento de fraqueza e sofrimento. Logo, a ação de resistir
à doença é uma demonstração a si mesmo de sua própria força. Este mecanismo está atrelado
ao sistema de valores ao qual pertence o indivíduo. Muitas vezes, o reflexo dessa resistência
encontra-se na dificuldade de se iniciar ‒ ou até mesmo corroborar ‒ um tratamento eficaz e
que diminua o sofrimento gerado pela doença (FERNANDES, 2015a).
A partir dos diálogos, as participantes não expuseram um sentimento de fraqueza,
abalo nem vulnerabilidade perante o adoecimento. Essa postura apresenta-se no meio do
grupo e no núcleo familiar. Em muitos momentos, afirmaram estar acostumadas com as dores
e o sofrimento, não sendo propensas à compaixão própria no momento das crises.
O sofrimento pode estar ligado aos sintomas da própria fibromialgia, ou até mesmo
pelas interferências que ela causa na vida da participante. Wallace e Wallace (2015)

90

consideram este sofrimento como sendo silencioso, em que o indivíduo opta por se calar e
suprimir, para si e para os que estão ao seu redor, suas dores, tendendo ao isolamento.
Parte das participantes possuem dificuldades para aceitar a doença, complicando ainda
mais seu quadro e gerando transtornos para seu tratamento, pois o estigma causado pela
fibromialgia ainda é muito evidente. Elas optam em se isolar e preferem dizer que não têm a
doença, pois não conseguem explicar sobre algo que se sente, mas não se vê.
Quando fico triste com uma coisa, as dores pioram e acabam me deixando pior.
Acabo me isolando das pessoas da minha família. Logo, se eu fico triste, as dores
voltam e as dores me levam ao isolamento, acaba me afetando. Muitas das vezes eu
desconheço o motivo da minha tristeza. (P3)

Diante do sofrimento, percebe-se que a dor pode ser desencadeada. Conforme refere
Mattos (2015), o sofrimento leva ao isolamento. Assim, as mulheres fibromiálgicas sofrem
caladas, permeadas de um sentimento de opressão e de impotência. A vontade de se libertar
desse sofrimento é expressa na forma de dor corporal.
Assim, as pessoas que vivem com a fibromialgia, frequentemente, apresentam
sentimento de raiva, culpa, ansiedade e depressão, que agravam ainda mais a doença. Desta
forma, existem diversas maneiras de canalizar esses sentimentos, construtivamente, a fim de
melhorar a aceitação da doença, liberar o estresse, traçar metas positivas e assumir atitudes
favoráveis para o bom convívio. Devem-se desenvolver estratégias e prioridades juntamente
com o sistema familiar e social para o enfrentamento do desafio da fibromialgia, buscando a
melhora da qualidade de vida.
Portanto, no modelo de qualidade de vida criado pela OMS, constata-se os diferentes
domínios, bem como os diferentes aspectos que compõem cada domínio. A avaliação de
qualidade de vida global é definida como satisfação e bem-estar geral do indivíduo.
Baseando-se nesse modelo, é possível perceber que a QV pode ser analisada e interpretada a
partir de três níveis e de maneira hierárquica, do mais geral para o mais específico (ARNOLD
et al., 2004; PEREIRA et al., 2006).
O primeiro nível inclui a percepção de saúde e satisfação de vida para cada indivíduo;
consequentemente, trata a QV como sendo global individual. Já o segundo nível procura
avaliar separadamente cada domínio, agrupando os fatores que influenciam na qualidade de
vida individual. No terceiro, encontram-se os fatores específicos que contribuem na formação
de cada domínio. São eles: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.
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O domínio físico é composto pela dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso,
atividades da vida cotidiana, uso de medicação e realização de tratamentos, mobilidade e
capacidade de trabalho (ARNOLD et al., 2004).
O domínio psicológico está voltado para os sentimentos positivos e negativos, modo
de pensar, de aprender, memória, concentração, além da autoestima, imagem corporal,
aparência, espiritualidade, religião e crenças pessoais. Logo, o domínio direcionado ao
ambiente busca a segurança física, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e
sociais, lazer e ambiente físico (VAGETTI, 2013).
Após a análise dos depoimentos, foi construído um quadro (Quadro 4) apresentando,
de forma resumida, os principais domínios da qualidade de vida afetados pela fibromialgia.

Quadro 4 - Principais domínios da Qualidade de Vida afetados. Rio de Janeiro, 2019
(continua)
Participante
P1

P2

P3

P4

P5
P6
P7
P8

P9

Domínios da Qualidade de Vida afetados
FÍSICO: dores, cansaço, restrições para realizar atividades
cotidianas.
RELAÇÕES SOCIAIS: dificuldade em se relacionar com outras
pessoas que não compartilham da mesma realidade de adoecimento.
PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS: tristeza, pensamentos de
morte.
AMBIENTAIS: dificuldades em conciliar atividades de lazer com
a família.
FÍSICO: dores, cansaço, limitações.
RELAÇÕES SOCIAIS: carência no relacionamento com o filho;
perda do marido.
PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS: depressão.
AMBIENTAIS: influências da violência local no seu estado
emocional; pensamentos de morte; dificuldades em realizar atividades de
lazer (dançar e brincar com a família).
FÍSICO: crise álgica.
RELAÇÕES SOCIAIS: dificuldade em acompanhar; atividades
com amigos e familiares; afastamento do trabalho; isolamento.
PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS: baixa autoestima; tristeza;
sentimento de culpa.
AMBIENTAIS: a carga de trabalho diária proporciona o início das
crises álgicas e fadiga.
FÍSICO: limitações na prática dos exercícios físicos; dores.
RELAÇÕES SOCIAIS: isolamento social.
PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS: depressão; sentimento de
incompreensão.
AMBIENTAIS: impactos da violência local na qualidade de vida.
FÍSICO: crises álgicas.
FÍSICO: crises álgicas; sono prejudicado; fadiga; cansaço.
PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS: depressão.
FÍSICO: dor.
FÍSICO: dor.
PSICOLÓGICO/EMOCIONAIS:
ansiedade;
sobrecarga
emocional.
FÍSICO: falta de energia e disposição.
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Quadro 4 - Principais domínios da Qualidade de Vida afetados. Rio de Janeiro, 2019
(conclusão)
FÍSICO: limitação para andar por causa das dores.
PSICOLÓGICO/EMOCIONAIS: desânimo; depressão; falta de

P10
paciência.
P11

RELAÇÕES SOCIAIS: afastamento do trabalho.
FÍSICO: falta de força física; prostração; cansaço.
RELAÇÕES SOCIAIS: afastamento do trabalho.
PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS: choro fácil; desânimo de
viver; tristeza.

P12

FÍSICO: dor.
PSICOLÓGICO/EMOCIONAIS: melancolia.

Fonte: A autora, 2019.

A partir do quadro apresentado, percebe-se que todas as participantes apresentaram o
domínio físico afetado. Marcaram, em seus depoimentos, a presença da dor, do cansaço, da
falta de energia, a limitação, o sono inadequado, a dificuldade da elaboração das atividades
cotidianas e o uso de diversas medicações para o tratamento da fibromialgia e de outras
comorbidades.
Em relação ao domínio psicológico, observou-se que cinco possuem depressão e duas
referiram ansiedade; todas mencionaram fazer uso de medicamento. Outros sentimentos
foram observados, como tristeza, melancolia, pensamentos de morte e desânimo. É comum a
presença da ansiedade e depressão em mulheres com fibromialgia.
No que tange ao domínio das relações sociais, foram relatadas interferências em
função do isolamento, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldades em
realizar atividades de lazer com a família e os amigos, afastamento do trabalho.

4.3 Categoria 2: Qualidade de vida na perspectiva dos participantes

Esta categoria emergiu a partir de 200 UR (APÊNDICE C). Estas UR foram divididas
em 42 US, representando 31,2% do total analisado, dando origem à categoria analítica.
A presente categoria busca ressaltar a valorização da percepção do sujeito sobre sua
posição na vida, evidenciando sua subjetividade frente ao olhar de cada participante. Sua
perspectiva ocorre através do contexto vivido por ele, envolvendo também os fatores
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determinantes como o adoecimento vivido. Nesse sentido, há a preocupação quanto a
considerar a perspectiva de cada indivíduo.
Entende-se que a qualidade de vida para as participantes do estudo expressa um
sentimento que ultrapassa a saúde física, ou seja, não se limita ao adoecimento e sua ausência.
O significado de QV abrange o estado psicológico, as relações sociais em família, amigos ou
em outras situações do cotidiano, a qualidade do sono, os momentos de lazer, a rotina
profissional de trabalho, a espiritualidade e muitos outros fatores.
Entender o conceito de qualidade de vida a partir da perspectiva de cada participante
permite reconhecer cada indivíduo como um ser único e detentor da sua individualidade na
sua visão de mundo e de vida.
Assim, a concepção das participantes foi expressa da seguinte maneira:

Qualidade de vida é poder fazer as coisas do dia a dia, poder sair, não sentir tanta
dor, porque a pessoa sentindo dor não tem qualidade de vida. (P6)
Para mim, QV é preservar os nossos limites na vida, vivendo com menos estresse. É
viver bem com a família e ser feliz em união com todos. Estarmos juntos nos
momentos felizes, aproveitar cada momento, ter momentos agradáveis com amigos.
Ser grato a Deus por tudo que temos. (P5)
Qualidade de vida é viver bem e ser solidária com o próximo, ter um bom convívio.
Mesmo hoje, estar tentando superar alguns traumas de infância. Acredito que isso
acumulado tenha causado a fibromialgia. Hoje vivo bem, sou casada há 22 anos e
tenho tentado, através desses tratamentos, melhorar e viver da melhor maneira que
me é possível. (P1)
Qualidade de vida é procurar dentro das suas possibilidades viver o melhor possível.
Aproveitar da vida o que ela tem de melhor para oferecer. É poder viver socialmente
com as pessoas e ter tranquilidade para resolver os problemas que surgem. (P2)
Bom, o que eu entendo sobre qualidade de vida é se exercitar, ser saudável, não ter
doença. Ficamos enferrujados toda vez que não nos exercitamos, o corpo responde
de forma negativa se ficarmos parados. Qualidade de vida, pra mim, é poder chegar
aos 65 anos, por exemplo, podendo caminhar, andar de bicicleta, ser independente e
feliz. (P4)

Percebe-se que, nos discursos, não são abordadas as questões relacionadas ao contexto
cultural, financeiro, padrões de vida e preocupações. Ao contrário, as participantes
entenderam que qualidade de vida está diretamente ligada à autoestima e ao bem-estar,
interação pessoal, apoio familiar, autocuidado e valores religiosos, assim como: ter
independência para realizar suas atividades, não sentir dor, viver bem, ser feliz, ser grata a
Deus, ter um bom convívio familiar e social e ter a sensação de segurança.
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A QV, para as depoentes, também está voltada para uma vida com hábitos saudáveis,
poder praticar exercícios físicos, ter prazer, realizar atividades de lazer, ter uma vida
produtiva, sem limitações e voltar a trabalhar.
Com isso, através das práticas educativas no grupo de ajuda mútua, percebeu-se a
desconstrução de um conhecimento para a cocriação de um novo conhecimento e de abertura
para uma nova visão e posicionamento diante da vida. Um novo olhar foi lançado para a
autopercepção de cada participante em relação a sua qualidade de vida e maneiras de viver,
trazendo a conscientização de si e de sua condição de saúde.
Freire insere o conceito de conscientização do indivíduo para a mudança e a
construção de um pensamento crítico-reflexivo para a transformação do ser. Portanto “a
transformação da realidade se dá pela transformação da consciência construída no exercício
entre os sujeitos na ação no mundo” (SILVA, 2016b, p. 3).
Em continuidade, a transformação é operada dentro do indivíduo, em sua construção
mental, e pelas suas ações no mundo e no seu corpo (SILVA, 2016b). As participantes
permitiram-se ao processo de transformação, trabalhando mente e corpo, refletindo em suas
ações no mundo e em suas vidas.
Entende-se que a fibromialgia é uma síndrome complexa e multifatorial, porém sem
causa aparente. Suas manifestações geram desde desconforto até severas limitações que
acompanham o quadro. E, mesmo vivenciando o adoecimento, este não se torna um fator
determinante para a ausência de qualidade de vida.
Os estudos quantitativos induzem QV ruim, mas, ao analisar a subjetividade desse
conceito, e contrapondo com os depoimentos, percebe-se que a QV é entendida de diversas
formas e percebida de maneira subjetiva e individual. No olhar de um estudo quantitativo, os
instrumentos trarão resultados sobre os impactos que o adoecimento ou os ritmos de vida
causam na qualidade de vida da pessoa, expressando somente o dimensionamento lógico e
objetivo e não a percepção real de cada ser.
Os discursos revelam semelhanças entre si; no entanto, destaca-se a valorização do
convívio familiar e de viver em união como percepção de qualidade de vida.
Eu entendo qualidade de vida quando estamos plenamente satisfeitos com tudo que é
relacionado à sua vida, como estar bem com você mesma. Ter saúde, paz, ter
relacionamentos, se sentir bem no meio em que vive, conviver bem com os outros.
Qualidade de vida é se sentir plena, livre. Esse é meu olhar de qualidade de vida,
que, mesmo na presença da doença, é ter uma qualidade de vida melhor. (P3)
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Para mim, QV é ser feliz com o que temos e o que nos é permitido viver. Ter
sentimentos de gratidão a todo momento e a minha família e meu trabalho. Penso
que menos é mais e posso ser feliz hoje! (P8)
QV é estar bem consigo mesma, independentemente de condições familiares,
externas, social. Apesar da dor da FM ‒ e escapando do tiroteio ‒, me sinto com
QV. Se não estiver bem consigo mesma não tem qualidade de vida. (P10)

Os depoimentos das participantes remetem à qualidade de vida como um estado de
plenitude e satisfação com a vida, bem como está relacionado a um bom convívio consigo
mesma, apontando para a aceitação pessoal de sua realidade. A participante P10 destaca que é
possível ter qualidade de vida mesmo na presença da doença. Tal discurso relembra a
concepção do conceito ampliado de saúde, o qual não é sinônimo de ausência de doenças, e
sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social, considerando os aspectos
econômicos, culturais, sociais, psicológicos e ambientais de um indivíduo (WORDL
HEALTH ORGANIZATION, 1995).

Qualidade de vida para mim é não sentir dor. (P4)
Qualidade de vida pra mim é poder realizar as coisas sem dor. (P6)

Os depoimentos acima associam a ausência da dor como fator preponderante para o
alcance da qualidade de vida, pois a presença da dor traduz-se como um fator incapacitante e
limitante na vida das participantes. Estudos mostram que a deterioração da capacidade física
pode estar relacionada a um maior nível de dor, piorando, gravemente, a qualidade de vida
das mulheres com fibromialgia (LORENA et al., 2016). A manifestação álgica nas
participantes repercute na realização das atividades físicas, de tarefas simples como caminhar
e na vida social de modo geral.
A seguir, as participantes expressam a QV como uma expectativa a ser alcançada:

[...] é fazer coisas prazerosas, ser feliz, passear, além de fazer coisas para o corpo,
dietas, caminhadas, hidroginástica. Levantar com dor e tentar se ajudar. É muita dor.
É a tristeza e tentar não se sentir tão triste e com falta de ânimo. (P10)
[...] é ter disposição, ânimo para fazer as coisas que precisam. É tirar o sentimento
de culpa. É poder trabalhar, ser produtiva, sem dor e sem cansaço. Poder sair e
passear sem tristeza. Às vezes, do nada, aparece a tristeza, estou triste. (P11)
É ter energia, ânimo e disposição para fazer o que quiser. Sem limitação, sem culpa,
sem dor, sem depressão e sem se sentir inútil. É ser produtiva, trabalhar em casa, eu
trabalho e descanso para recomeçar tudo novamente. Uma coisa pequena dá um
cansaço enorme. Com a doença, a casa não fica mais igual, parei de tomar conta da
casa. (P12)
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Percebe-se, nos relatos acima, que cada participante subdividiu seu discurso em dois
momentos. Primeiramente, cada uma inicia sua fala com a idealização de qualidade de vida,
pontuando o desejável para si, caracterizando as suas necessidades para um viver melhor.
Porém, no segundo momento, na finalização do seu discurso, cada uma declara e expõe o
quanto suas vidas se encontram afetadas pela fibromialgia.
Ao comparar suas vidas antes e após a fibromialgia, elas percebem que a expectativa e
a realidade divergem entre si. Há um abismo entre o idealismo de qualidade de vida e a
situação em que elas se encontram no momento.
No presente estudo, das 12 participantes, nove referiram dor e crise álgica e, ao longo
da análise, o sintoma dor foi mencionado 50 vezes nos discursos. Nesse sentido, faz-se
necessária a avaliação do emocional, da autoestima, do sentimento de autorrealização e da dor
para uma intervenção eficaz focada nas necessidades apontadas.
Ao longo da pesquisa, observa-se que, além da ocorrência da dor física, sentida por
toda a extensão corporal, durante as crises, existem também as dores emocionais geradas por
essas perdas e sentimento de frustração e desconsolo vivido por cada mulher.
Nesse sentido, a perspectiva de QV, por parte de algumas participantes, não incluiu a
ausência da fibromialgia, e sim outros aspectos, a saber:
[...] para mim, é preservar os nossos limites na vida, vivendo com menos estresse. É
viver bem com a família e ser feliz em união com todos. Estar juntos nos momentos
felizes, aproveitar cada momento, ter momentos agradáveis com amigos. Ser grato a
Deus por tudo que temos. (P5)
[...] para mim é viver bem e ser solidária com o próximo, ter um bom convívio.
Mesmo hoje, estar tentando superar alguns traumas de infância, acredito que isso
acumulado tenha causado a fibromialgia. Hoje vivo bem, sou casada há 22 anos e
tenho tentado, através desses tratamentos, melhorar e viver da melhor maneira que é
possível. (P6)
[...] para mim, é procurar, dentro das suas possibilidades, viver o melhor possível.
Aproveitar da vida, o que ela tem de melhor para oferecer. É poder viver
socialmente com as pessoas e ter tranquilidade para resolver os problemas que
surgem. (P7)
[...] para mim é ser feliz com o que temos e o que nos é permitido viver. Ter
sentimentos de gratidão a todo o momento e a minha família e meu trabalho. Penso
que menos é mais e posso ser feliz hoje! (P8)

Observa-se, nos depoimentos, que a concepção de QV foi sendo construída como
viver bem, ser feliz, em família, com amigos, ser solidária com o próximo, viver melhor,
superar traumas, aproveitar a vida, resolver problemas, permitir viver, sentimento de gratidão
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a Deus, à família e ao trabalho. Isso mostra a realidade pela qual vivenciam a experiência do
adoecimento e a real necessidade de se expressar.
Percebe-se o quanto essas pessoas precisam de amparo e de compaixão. Nesse grupo,
sentiram-se bem para expor suas necessidades. Nesse aspecto, ressalta-se que o grupo
terapêutico de ajuda mútua trabalha na vertente do acolhimento, do cuidado humanizado e
atenta aos princípios da pedagogia freireana: dialogicidade, liberdade de se expressar e atitude
empática. Nesse contexto, o indivíduo possui a liberdade de compartilhar sua visão de mundo
e a realidade que vive. Não é imposta à participante a maneira pela qual ela deva viver, mas
como ela, através do autoconhecimento construído, vai conceber isto.
Não há diálogo sem empatia. A empatia advém do grego empatheia, que significa
“entrar no sentimento”; refere-se à habilidade de compreender, compartilhar e considerar
sentimentos, necessidades e perspectivas das outras pessoas. É a capacidade de entender as
emoções e o comportamento que o indivíduo manifesta acerca da sua situação vivenciada, que
pode ser realizada por meio da comunicação verbal e não verbal. Através da empatia,
observa-se a aplicação da amorosidade e da humanização para com o outro (RODRIGUES;
SILVA, 2012).
A pedagogia freireana está fundamentada na humanização, na ética e em reconhecer o
ser humano como o “ser mais” e consciente de si mesmo. Nesse sentido, Freire (2011b)
afirma que seu real compromisso é com o homem concreto e com sua humanização e sua
libertação.
Esta pedagogia reforça o idealismo da construção do conhecimento fundada nas bases
do diálogo, da intersubjetividade, no cotidiano, apontando para o educando como sujeito do
seu processo de aprendizagem.
Nessa perspectiva da implementação do diálogo, o grupo interdisciplinar proporciona
uma abordagem humanizada, reconhecendo cada participante como um ser único, respeitando
a diversidade de pensamentos, realidades e pontos de vista. A partir disso, as participantes
perceberam que aquele ambiente favorecia a construção do conhecimento para torná-las cada
vez mais capacitadas para gerir o seu cuidado com autonomia, além de refletirem sobre sua
condição de saúde, seus modos de viver e rever seu posicionamento frente às situaçõesproblema.
A partir desses diálogos sobre QV, observa-se um idealismo comum de viver bem,
dentro das possibilidades impostas:

Qualidade de vida pra mim é amar e ser amada pelos seus. (P6)
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[...] para mim, qualidade de vida é viver uma sensação de bem-estar, é viver da
melhor maneira possível. (P12)
[...] qualidade de vida é bem-estar. (P4)

As falas deram destaque para o bem-estar na concepção de QV e fazem referência ao
equilíbrio necessário na vida de cada participante e ao grau de satisfação. O bem-estar é
subjetivo e, por esse motivo, buscou-se indagar a experiência individual de avaliação de vida
e outros processos envolvidos nessa avaliação, com vistas a contribuir para a compreensão e
melhoria da qualidade de vida das pessoas.
O bem-estar subjetivo imputa-se ao que as pessoas pensam e como elas se sentem
sobre suas vidas, considerando “respostas emocionais das pessoas, domínios de satisfação e
os julgamentos globais de satisfação de vida” (GIACOMONI, 2004, p. 43).
O significado de QV atribuído pelas participantes com fibromialgia está atrelado à sua
vivência com a doença, mas não somente isso, pois cada participante o adequou às suas
concepções de vida, influenciada por seus valores, cultura, contexto social vivido,
experiências atuais e pregressas de vida, tornando esse conceito subjetivo.
Percebe-se que, mesmo em um grupo homogêneo, composto por mulheres e com
fibromialgia, a vivência do adoecimento é experienciada de formas distintas entre as
participantes, pois o processo de adoecimento está atrelado à história de vida pessoal que cada
uma viveu e vive.
As realidades divergem com intensidade entre as participantes. Durante o
desenvolvimento do grupo interdisciplinar, no período de adaptação, pôde-se apreender que a
fibromialgia é uma doença que se manifesta de diversas maneiras em cada mulher; até mesmo
a dor, sendo o sintoma que prevalece em todas e as iguala, torna-se uma experiência
desagradável, porém suportada de forma dissemelhante.
Parte-se do pressuposto de que todos são seres diferenciados. Acredita-se que não há
uma mesma pessoa que pense de igual forma, mesmo inserida no mesmo sistema, pois, ao se
tratar de visão de vida, muda-se a concepção de iguais para únicos.
O conceito de QV, para as participantes, está distante do que é apresentado na mídia.
Não se trata de um conceito pré-fabricado e apresentado como o padrão a ser vivido, como se
todos fossem capazes de alcançar o desejado sem considerar suas limitações impostas pela
vida.
Qualidade de vida, se for pensar em relação àquilo que é apresentado na televisão, é
ótimo, mas pelo o que eu sou hoje, comparado ao que eu era antigamente antes do
falecimento do meu esposo, baixou muito, piorou demais. (P2)
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Ao se referir a limitações impostas pela vida, a participante P2 apontou para os
mesmos fatores condicionantes de saúde, como bem-estar físico, mental, ter uma vida
financeira e social favorável, felicidade, lazer, família, moradia e outros que, possivelmente,
estarão em desarmonia na vida de uma pessoa.
A perda influencia no estado de humor e psíquico, até mesmo na forma de agir e
pensar. A todo o momento, as pessoas lidam com perdas que trazem um aprendizado
transformador, capaz de mudar a maneira de viver e de pensar. No discurso acima, a perda do
marido foi o fator que mudou a concepção de qualidade de vida para esta participante. Em seu
relato, ela diz ter piorado seus sintomas após o falecimento do cônjuge, o que afetou também
seu modo de viver e seu ritmo de vida, proporcionando desprazer e desgaste emocional.
Em um estudo qualitativo desenvolvido por Barboza, Souza e Bittar (2016), com 11
participantes de um grupo para a promoção da saúde, observou-se, nos participantes da
pesquisa, uma associação entre a fibromialgia e algum episódio marcante em suas vidas,
como situações conflituosas, perdas, preocupações e ansiedade.
No presente estudo, parte das falas também está associada a perdas de pessoas
próximas.

Descobri a fibromialgia antes da morte do meu marido. Normalmente, sou alegre,
feliz, divertida, danço, mas estou assim, triste por causa dessa época, época do
falecimento do meu esposo, ele sim era meu amigo e confidente. Sinto que, com a
partida dele, minha vida ficou desorganizada. (P2)

A participante declara que recebeu seu diagnóstico antes do falecimento do cônjuge. O
falecimento agravou seu estado emocional, pois ela possuía uma ligação forte com seu
esposo. A entrevistada reforça, constantemente, que não se sente a mesma após a perda. Seu
estado depressivo afetou sua rotina cotidiana e sua relação no seio familiar.
O núcleo familiar é bastante atingido no processo de adoecimento de um dos
membros. Percebe-se que, quando um membro da família adoece, outros membros também
adoecerão. Costa (2017) afirma que vivenciar uma situação de adoecimento não é tarefa fácil
para a família e, ao final de seu estudo, foi realizado um encontro das famílias com o objetivo
de estreitar os laços e incentivar o aumento do comprometimento em prol da criação conjunta
de novas estratégias de cuidado. O apoio familiar reflete de forma positiva no tratamento da
fibromialgia, fornecendo a segurança e o fortalecimento do estado emocional da participante.
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4.4 Categoria 3: O autocuidado para além da terapia medicamentosa

Esta categoria emergiu a partir de 129 UR (APÊNDICE C). Estas UR foram divididas
em 25 US, representando 20,12% do total analisado, dando origem à categoria analítica. Essa
categoria foi subdividida em uma subcategoria denominada Expectativas para o futuro:
desejos de melhora.
A presente categoria busca atender ao objetivo sobre comportamentos de autocuidado
expressos pelas participantes do estudo.
O autocuidado é uma função reguladora que permite às pessoas desempenharem, por
si só, as atividades que visam à preservação da vida, da saúde, do desenvolvimento e do bemestar (GALVÃO; JANEIRO, 2013).
Portanto, procurar entender o autocuidado na visão das pessoas que vivenciam a
fibromialgia é tentar ajudá-las a refletir e a agir, de forma a compreender as mudanças
necessárias em seus modos de viver e em seus comportamentos. É necessário perceber suas
necessidades de saúde e estabelecer prioridades e metas em prol do seu bem-estar, entendendo
que as ações de autocuidado são fundamentais para conscientizar as pessoas. Ao tomarem
essa consciência, elas podem usufruir e melhorar sua saúde, a fim de minorar todo o
sofrimento causado pelo adoecimento e recuperar o bem-estar e a qualidade de vida que todas
almejam.
A literatura refere que o conceito de autocuidado é abrangente. Assim como o termo
qualidade de vida está relacionado às diferentes dimensões, o autocuidado é um conjunto de
ações, e não somente uma, que vise à preservação da saúde e/ou prevenção da doença. Tais
ações estão direcionadas para as intervenções de promoção da saúde (GALVÃO; JANEIRO,
2013).
Assim, ensinar e aprender o autocuidado não são ações fáceis, pois dependem da
maneira como elas serão realizadas e vivenciadas durante o contato com os sujeitos, seja
individualmente seja em grupo, nas oficinas de educação em saúde. Para tal, deve-se
considerar a pedagogia problematizadora, com ações reflexivas que sejam demandadas pelo
coletivo ou individual.
O sentido da autonomia é o de agregar outras terapias alternativas para melhorar o
quadro clínico e dar liberdade para que as pessoas possam escolher o caminho mais adequado
para agregar ao seu autocuidado e que atenda às suas necessidades.
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Neste estudo, a fundamentação teórica da proposta inclui um conjunto de conceitos
oriundos da educação freireana. Esses conceitos, articulados entre si, evidenciam
possibilidades reais para o desenvolvimento de uma prática pedagógica interdisciplinar cuja
construção do conhecimento ocorre por meio da colaboração dos envolvidos, no coletivo e no
empoderamento das pessoas para o controle, autonomia e domínio do seu autocuidado.
Desse modo, a autonomia, como confiança em si, torna o indivíduo sujeito de sua
própria história e responsável por suas decisões, tornando-se parte fundamental no processo
educativo para a liberdade (SILVA, 2009).
O grupo interdisciplinar, ao longo das oficinas, buscou entender como as participantes
realizavam o autocuidado, respeitando a realidade de contexto de cada uma, seus saberes e
sua autonomia, não desprezando o conhecimento que elas possuíam sobre sua condição de
saúde e como geriam o seu cuidado para alcançar melhores condições de vida.
Na sequência, observa-se como essas participantes respondem à pergunta: Como você
realiza o autocuidado para a melhora do quadro fibromiálgico?

Medicamentos, exercícios na UERJ, alimentação controlada, controlar a emoção,
procurar leitura religiosa, distrair a mente. (P10)
Medicamentos, exercícios na UERJ, alimentação controlada por causa do diabetes,
diminuir a responsabilidade com a família, com a mãe, é responsabilidade excessiva.
(P11)
Medicamentos, exercícios físicos na UERJ, meditação, diminuir a responsabilidade,
absorver menos e diminuir a sensibilidade emocional, olhar de fora do problema e
não se colocar dentro dele. (P12)

Os depoimentos acima são relativos à maneira pela qual cada participante gere o seu
autocuidado. Percebe-se que a aplicação da terapia medicamentosa surge ao início de cada
fala. São perceptíveis as mudanças de comportamento e hábitos de vida, além da inclusão de
outros cuidados que as beneficiam, como a prática de exercícios físicos, alimentação saudável
e meditação. Em geral, essas ações compõem o autocuidado realizado por elas.
Desta forma, Solia e Silva (2017) apontam para a conscientização do cuidar de si,
dando ênfase à autonomia do sujeito na responsabilidade de gerenciar seu próprio cuidado. O
objetivo do grupo é tornar suas participantes cada vez mais independentes, autônomas e
capacitadas para gerir seu autocuidado, aplicando o que foi ministrado nas atividades
educativas do seu cotidiano.
Portanto, a percepção do autocuidado pelo indivíduo é construída no contexto pessoal
e social vivido por ele e no seu autoconhecimento que deriva da experiência gerada pelo
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adoecimento. Conclui-se que pessoas que já vivenciaram situações de adoecimento crônico
em algum momento da vida desempenham melhor as ações de autocuidado (GALVÃO;
JANEIRO, 2013).
Ressalta-se também que a maioria das participantes demonstrou ter tido uma mudança
em seu ritmo de vida, de modo que o reconhecimento dos seus limites foi um passo
importante para a diminuição do surgimento das crises.
Entende-se que as participantes, após as atividades educativas geradas pelo grupo, se
apresentaram mais conscientes em suas escolhas e com autonomia para gerir seu próprio
cuidado, sendo este direcionado para as suas reais necessidades. Tais atividades realizadas
pelo grupo interdisciplinar direcionavam para o ensino e fortalecimento das práticas de
autocuidado.
A autonomia, a partir dos fundantes da pedagogia freireana, supõe que o instrumento
educativo se configure como instrumento de libertação. Assim, o ato de conhecer e ensinar
está em torno do diálogo crítico, para aprender a pensar com autonomia; logo, ensinar exige o
respeito aos saberes dos seres humanos (FREIRE, 2011b).
Ao longo das oficinas de práticas de saúde e autocuidado, o grupo sentiu-se
motivado e muito à vontade para expressar como cada um gerencia o seu cuidado, atendendo
às suas necessidades a partir do autoconhecimento construído ao longo das atividades
educativas aplicadas no grupo interdisciplinar.
Freire (2011b) recomenda que o ensino seja fundamentado nas bases da educação
libertadora que gere autonomia para cada indivíduo gerenciar seu autocuidado de maneira
responsável e consciente. Ao final das práticas educativas, as participantes apontaram um
comportamento para o autocuidado que mais se aproximava da realidade de cada uma para
alcançar a melhora do quadro fibromiálgico.
Logo, o indivíduo possui o direito de realizar suas escolhas de forma responsável,
sendo envolvido no processo de decisão e respeitando-se sua autonomia. Dessa forma, o
respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que
pode ou não ser concedido uns aos outros (FREIRE, 2000; 2011b).
A autonomia como princípio educativo foi um dos conceitos trabalhados por Paulo
Freire em suas obras. Destaca-se a autonomia como forma de emancipação do Homem.
Freire, em sua obra Pedagogia da autonomia (2011b), destaca que a autonomia é também
reconhecer a individualidade de cada educando, respeitando os saberes de cada um e sua
experiência social.
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Em continuidade, Alves (2005) argumenta que o indivíduo é um ser biopsicossocial,
pertencente a uma realidade cultural, econômica, social, política, religiosa e de variados graus
de instrução, e que não se limita somente ao seu adoecimento e sofrimento; por isso, a
abordagem educativa possui uma visão integral capaz de trabalhar as necessidades de cada
participante dentro da sua realidade.

Faço atividades que vão somar para minha melhora como yoga, terapia. O grupo
passou a ser essencial na minha vida. Aprendi a dizer não, e olhar mais para mim
mesma. Aprendi a fazer somente o que é possível e percebi que o estresse e a
vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo me causavam dor. Me atentei para a
questão de olhar para mim, e é essa a proposta do grupo. Aqui elas atendem o nosso
pedido de socorro. (P8)

No depoimento acima, destaca-se o autocuidado para além da terapia
medicamentosa. Ao enumerar as atividades que vão proporcionar melhora do quadro atual de
saúde, a participante não cita o uso de medicações. As terapias praticadas por ela são as que, a
partir da sua necessidade, repercutiram de forma positiva na sua saúde. Além disso, o discurso
evidenciou a mudança de pensamentos e comportamentos para um viver melhor e mais
saudável. A participante afirma que o grupo foi essencial na sua vida, pois, através dele, ela
desenvolveu uma consciência crítica sobre si.
Desse modo, torna-se necessário que cada sujeito construa para si uma consciência
crítica, política e comunitária para que possa alcançar a autonomia pessoal e comunitária,
gerando o processo de conscientização (FREIRE, 2018).
A conscientização permite ao ser humano a oportunidade que tem de programar sua
ação, criando estratégias e técnicas que melhor atuem sobre o objeto, para obter resultados
esperados (FREIRE, 2018).
Além disso, este processo de construção da consciência crítica da sua realidade
ocorre por meio do diálogo introduzido ao longo das atividades educativas, com base na
educação problematizadora (CABRAL et al., 2015).

A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais
conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na essência
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por esta
mesma razão, a conscientização não consiste em “estar frente à realidade”
assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir
fora das “práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética
constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que
caracteriza os homens. (FREIRE, 2018, p. 15)
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Freire (2018) ressalta que a conscientização emerge da ação-reflexão que juntos
constituem a transformação de mundo que representa cada sujeito. No presente estudo, foi
perceptível a conscientização de cada mulher no que se diz respeito à sua realidade e ainda a
implementação de mudanças e hábitos para a transformação de vida.
Além disso, houve uma melhora significativa em relação ao comportamento de cada
mulher, visto que muitas apresentavam um quadro desenfreado de ansiedade e estresse que,
no final, acarretava em gatilhos para a piora da doença como expressa na fala da participante
P8.
No que se refere à participação no grupo, frente à percepção de cada mulher, todas
apontaram para a relevância que o grupo tem como auxiliador no tratamento da fibromialgia e
no autocuidado, não só para educar como também na construção de vínculos e troca de
experiências.
O mesmo ocorreu no estudo de Barboza, Souza e Bittar (2016), que perceberam a
convivência em grupo como um momento de valorização das relações afetivas, pois as
participantes sentiram-se acolhidas, redescobrindo novos vínculos afetivos, vivenciando e
compartilhando sentimentos positivos, demonstrados através de palavras e gestos de carinho,
amizade, atenção e ânimo.
Me sinto feliz, acolhida e compreendida. O grupo ajudou em meu autocuidado, sei
como me cuidar. (P4)

Alguns participantes apresentaram dificuldades em conciliar um autocuidado
adequado, como evidenciado abaixo:

Meu autocuidado é realizar os exercícios físicos na UERJ, mas em casa não consigo.
Alimentação regrada, mais por causa da vesícula, medicações. Faço coisas que me
deixam animada e uso de remédios noturnos para dormir, principalmente. Difícil
achar um lugar para se tratar, outros são serviços caros. (P9)

O discurso acima expressa uma realidade na qual a participante enfrenta. Ela declara
a dificuldade que possui em conciliar as atividades físicas, realizadas no projeto, em seu dia a
dia. Nota-se que parte do seu cuidado está voltado para o tratamento de outras comorbidades.
Em sua fala, a presença da terapia medicamentosa ainda se torna algo bem evidente. Além
disso, a participante exprime uma realidade que retrata a carência de serviços públicos que
disponibilizem e ofereçam suporte no tratamento da fibromialgia. Menciona também que a
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grande maioria dos serviços é paga e não está acessível, tornando o tratamento ainda mais
complexo.
Os participantes com fibromialgia também relataram a perda da autoestima durante
seu adoecimento, refletindo no autocuidado, como expresso a seguir.

Autocuidado hoje está um pouco melhor comparado ao que era antes. Porque no
início, eu não sabia nem o que era, depois de ter o diagnóstico. Eu fiquei em um
estado muito complicado, fazer qualquer coisa era muito difícil, até tomar banho.
Antes, meu objetivo principal era ficar sem a dor e sair da cama, não conseguia me
cuidar, pintar uma unha, pentear o cabelo, passar um creme no corpo, e na verdade
isso para mim era indiferente, eu não tinha prazer em nada. Eu digo que perdi todo
esse manejo do autocuidado. Hoje eu já consigo cuidar mais de mim, pintar o
cabelo, ter minha autoestima mais elevada, passar um batom, uma maquiagem. Hoje
consigo realizar meu autocuidado, sabendo o que é melhor para mim e investindo
mais em mim. (P3)

Para a depoente, pequenos cuidados, como a higiene corporal, tornam-se complexos e
muito difíceis de serem realizados com facilidade, pois a dor é um sintoma agravante e gera
limitações severas na vida da pessoa. Por sua vez, essas limitações dificultam a realização do
autocuidado, o que demanda do indivíduo a motivação para tal.
Esta participante, casada, afirmou, durante sua entrevista, que o seu autocuidado tem
melhorado. Ela afirma que seu estado de saúde estava tão prejudicado a ponto de ter
dificuldades em tomar banho e levantar do seu leito. Pelo fato dela não conseguir gerenciar
alguns cuidados simples como pentear o cabelo, cuidar das unhas e vestir-se adequadamente,
sua autoestima decaiu. Nesse sentido, seu autocuidado está intimamente relacionado à
melhora de sua autoestima para atingir bem-estar.
Nesse sentido, percebe-se que, para outras participantes, o autocuidado na fibromialgia
ainda está atrelado à terapia medicamentosa que, por sua vez, permite amenizar os sintomas
dolorosos e as oscilações de humor (para os indivíduos com rebaixamento do humor e
suscetibilidade à depressão).

Tomo antidepressivos, calmantes. Sem eles não consigo dormir, me dá alivio. Os
outros cuidados foram tocar teclado, estudo inglês, faço hidroginástica, venho para o
grupo, faço artesanato. Isso tudo me deixa bem, melhora meu quadro. Eu quero
manter minha cabeça ativa. (P2)
Os medicamentos me ajudam a dormir e controlam minhas dores. (P7)

O tratamento medicamentoso auxilia no alívio dos sintomas gerados pela fibromialgia,
sendo os mais comuns os da classe dos benzodiazepínicos e os antidepressivos,
principalmente os tricíclicos, que mostraram um resultado positivo na regulação do sono,
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diminuição da sensação dolorosa, controle da ansiedade e melhora da habilidade de humor
(HEYMANN et al., 2017; LORENA; LORENA SOBRINHO, 2015).
Destarte, os caminhos para o autocuidado tornam-se complexos, pois cada indivíduo
vivencia uma realidade de vida local e do cotidiano, limitações físicas e a individualidade do
adoecimento. Sendo assim, o autocuidado não pode ser entendido como uma simples adesão
ao tratamento prescrito, entretanto ele favorece a mudança de hábitos e posturas, a criticidade
e a construção de conhecimento e sentidos, promovendo uma interlocução entre o
conhecimento popular e científico (CAMARGO-BORGES; JAPUR, 2006; SOLIA; SILVA,
2017).
O autocuidado é vir aqui no grupo, fazer as atividades físicas mesmo com minhas
limitações. Eu tenho evitado andar com pressa para não cair; me policio para abaixar
corretamente, tento me distrair e não me estressar. Tomo meus remédios de forma
diferente, fraciono bem a medicação, o médico me diz que assim não funciona, que
não faz efeito, mas para mim faz sim! Uma vez que tenho gastrite também e ao
tomar um comprimido inteiro sinto uma queimação no estômago. Também evito
fazer muito esforço para não me sacrificar, faço tudo bem devagar. (P1)

Ao chegar no projeto, a participante P1 apresentou muitas dificuldades para conciliar
seus horários com as atividades físicas. Teve problemas para chegar até o local onde ocorriam
os encontros e as atividades do grupo interdisciplinar, devido ao seu quadro gerado pela
fibromialgia e outras comorbidades.
A participante resistiu em aceitar sua condição atual de saúde e autoimagem,
comparada ao que ela era antes. Além disso, tinha dificuldade em lidar com traumas do
passado, gerando inquietudes e agravando seu quadro fibromiálgico.
Ao final da etapa de transição, após três meses em atividade com o grupo e
exercícios físicos, a depoente apresentou uma melhora considerável do seu estado de humor e
de saúde. Observa-se que ela realiza seu autocuidado de forma a considerar sua realidade
atual, respeitando suas limitações físicas e de saúde e se adequando ao um novo estilo de vida.

4.4.1 Subcategoria : Expectativas para o futuro: um desejo de melhora

Esta subcategoria emergiu a partir de depoimentos que, mesmo expressando o
autocuidado, indicaram uma expectativa para o futuro, expressando, assim, o desejo de
melhora. Para as participantes do estudo, esse desejo de melhora e de mudança de vida esteve
presente em seus discursos. Após as atividades educativas, as participantes do grupo
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compreenderam que a fibromialgia não possui cura e sim um tratamento e acompanhamento
por uma equipe interdisciplinar. Além disso, perceberam que, para uma melhor qualidade de
vida, é necessária uma mudança de vida, reconhecendo seus limites.
Observa-se que o desejo de melhora é a expectativa que todas as participantes
almejavam alcançar ao final dos nove meses de projeto. Este desejo as motivou a
implementarem o aprendizado adquirido em grupo para trabalhar o autocuidado. As
participantes entenderam que o cuidado para si não se limitava somente à fibromialgia. Elas
começaram a atender às necessidades vigentes em sua vida; identificaram em si a carência de
lazer, da autoestima, de conhecimento para melhor gerir o cuidado de outras situações
crônicas de saúde.
O grupo de ajuda mútua influenciou na mudança de pensamentos das participantes do
estudo, levando-as a criarem uma esperança para o futuro através da melhora do quadro
instalado. Sabe-se que o grupo de ajuda mútua é uma excelente ferramenta para
compartilhamento de conhecimentos, experiências e a realização das práticas educativas,
porém o desejo de melhora emerge do próprio indivíduo para um viver melhor.
Certamente o grupo ajudou positivamente na recuperação da esperança, da autoestima
e de uma expectativa otimista para a vida.
Desejo mudar meus sentimentos, minha visão de vida, cuidar mais da diabetes.
Proporcionar mais lazer para mim, teatro, viajar, me divertir, recuperar o tempo
perdido e não ficar com ideias ruins fixas na mente, que me fazem voltar atrás.
Procurar o que me faz sentir melhor física e mentalmente. Pretendo não ficar
pensando na doença e sempre procurar atividades que [fazem] a gente se sentir
melhor a cada dia, tirar a ideia fixa de doença. Deixar a cabeça sempre aberta a
novas coisas e informações que aprendemos aqui no grupo. (P7)
No início, quando eu entrei no projeto, eu não via luz no fim do túnel, achava que
estava dentro de um buraco e dele eu não iria sair nunca mais. Com o passar do
tempo, fui desconstruindo tudo aquilo que eu um dia tinha como referência e fui
mudando, dando um passo de cada vez. Melhor coisa que me aconteceu foi aprender
a reconhecer meus limites. (P6)

O grupo interdisciplinar redimensionou os olhares das participantes P6 e P7, antes
voltado somente para a doença e, atualmente, para uma qualidade de vida melhor e para
mudanças, ressignificando suas vidas.
O segundo discurso representa o que ocorre com todos as participantes do grupo:
sucede a desconstrução de tudo aquilo que um dia tinham como referência em suas vidas,
como conceitos e ideias confusas sobre seu adoecimento. Ao chegarem ao projeto, elas
apresentam-se confusas, desesperançadas, necessitadas de conhecimento e melhora de vida.

108

No decorrer das reuniões, as participantes relataram a repercussão negativa do
adoecimento no dia a dia em suas rotinas, visto a realidade proporcionada pela doença, com
muita limitação, descrença na melhora e afastamento do vínculo empregatício. Do mesmo
modo, sentem medo da dependência dos outros para desenvolverem alguma atividade do
cotidiano, além de muitos conflitos familiares que refletem uma total desordem na vida
familiar dessas mulheres.
Ao serem interrogadas sobre “o que fazer para mudar sua realidade de adoecimento”,
uma parcela das participantes do estudo demonstrou estar motivada a prosseguir com o
tratamento, colocar em prática todo o aprendizado adquirido ao longo dos encontros do grupo.

Uma das coisas que pretendo fazer é no dia a dia assumir meu tratamento e não mais
para o atendimento à minha filha, ao meu marido, à moça órfã que cuido. Isso me
faz muito bem, me traz muita felicidade, vou ajudar ao próximo, mas não me
prejudicar jamais, tentando assumir menos compromisso. Eu admito que assumo
bastante compromisso. (P5)
Pretendo dar continuidade ao tratamento da fibromialgia, porque é uma doença que
não tem cura. Continuo cuidando do meu esposo, mas sem esquecer de mim para
não entrar mais em depressão. Quero, cada vez mais, ter uma mudança de
comportamento para viver cada dia melhor. (P6)
Desejo mudar meus sentimentos, minha visão de vida, cuidar mais da diabetes.
Proporcionar mais lazer para mim, teatro, viajar, me divertir, recuperar o tempo
perdido e não ficar com ideias ruins fixas na mente, que me fazem voltar atrás.
Procurar o que me faz sentir melhor física e mentalmente. Pretendo não ficar
pensando na doença e sempre procurar atividades que [fazem] a gente se sentir
melhor a cada dia, tirar a ideia fixa de doença. Deixar a cabeça sempre aberta a
novas coisas e informações que aprendemos aqui no grupo. (P7)
Preciso ter uma mudança de vida, de postura perante as indagações da vida.
Pretendo continuar fazendo os exercícios, ter mais lazer, viajar mais e fotografar.
Aprender cada vez mais coisas novas que somam com a minha vida. Vou mudar de
casa e começar a planejar isso, recuperar os sonhos que um dia congelei. (P8)
Vou continuar fazendo os exercícios, estudar mais e não parar. Confesso que fico
triste ao olhar para o futuro e me pergunto como vai ser daqui um tempo, ficar
paralisada, dependendo dos outros para tudo, já pensou? Desejo melhorar para ficar
mais ativa, mesmo que canse. (P1)

Percebe-se que, nas falas acima, prevalecem os desejos de melhora, de prosseguir
com o tratamento e de viver uma vida normal sem pensar em seu adoecimento. A última
participante afirma que daria continuidade à realização dos exercícios físicos, porém se
entristece ao pensar em como será seu futuro em relação à sua realidade de adoecimento,
tanto da fibromialgia quanto de outras comorbidades; na mesma fala, prevalece o medo de
ficar paralisada e de depender de outras pessoas para ajudá-la a realizar tarefas simples do
cotidiano.
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A atividade física proporciona inúmeros benefícios para a pessoa com fibromialgia,
além de compor o tratamento não medicamentoso da síndrome. Nesse sentido, é comprovado
que os exercícios físicos, além da melhora do quadro álgico e do condicionamento físico,
auxiliam a regular o sono, ajudam na perda de peso e beneficiam o estado emocional. Nesse
sentido, os sintomas de tensão, depressão, raiva e confusão mental são suavizados e as
pessoas podem recuperar a autoestima e a autoimagem (STEFFENS, et al., 2011).
Nos depoimentos abaixo, nota-se que algumas mulheres não possuem um
pensamento positivo acerca do seu futuro e nem perspectiva de restabelecimento em relação
ao seu adoecimento.

Não vejo saída. Orar, pedir a Deus. Fazer exercícios físicos está cada vez mais
difícil. Tomar mais remédio. (P9)
Já fiz tudo que é possível. Orar a Deus. Mudar a maneira de pensar de forma mais
positiva. Voluntariando em cirurgias espirituais. Marcação de cirurgia e trabalho
dando passe nas pessoas. É um trabalho voluntário. (P12)

Nos depoimentos, verificou-se o real desalento das participantes com relação ao seu
quadro e perspectivas de recuperação, bem como a presença de um discurso religioso
relacionado à fé depositada em Deus e na esperança de uma melhora. Não é incomum que,
durante o adoecimento, questões relacionadas à religiosidade ressurjam e tornem-se presentes
no discurso das pessoas. Ferreira, Favoreto e Guimarães (2012), após o seu estudo sobre a
influência da religiosidade no conviver com o vírus da imunodeficiência humana (HIV),
perceberam que a religiosidade foi utilizada como forma de fortalecimento do indivíduo no
enfrentamento das fragilidades que o HIV impõe.
Além da religiosidade, a espiritualidade marcada pela crença em um ser espiritual
acima de todas as coisas, capaz de realizar feitos sobrenaturais fora do entendimento humano,
proporciona ao indivíduo uma segurança e a certeza de que suas necessidades serão atendidas.
O adoecimento é expresso como uma necessidade que se encontra além das ações humanas de
resolubilidade. Assim, acreditam que seu adoecimento não tem cura e que suas forças são
limitadas e, sozinhas, não conseguirão prosseguir em um caminho de recuperação.
Mesmo sendo seguidoras de uma religião específica, as mulheres referiram-se a Deus
como Aquele capaz de ajudá-las. A religião, a espiritualidade e a fé caracterizam-se como um
ponto de apoio e equilíbrio para a superação de momentos difíceis. Em alguns momentos, elas
conseguem trazer um entendimento da condição humana de natureza limitada na qual o
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indivíduo se encontra, fazendo-o compreender as diversas situações e experiências, boas ou
ruins, vividas por eles.
No mesmo estudo, realizado por Ferreira, Favoreto e Guimarães (2012), nota-se que a
religião espírita foi fundamental para auxiliar o autorreconhecimento, por fornecer formas de
explicar o sofrimento ou o comportamento, reduzindo a culpa que é imputada a quem adoece.
Neste estudo, a religiosidade também foi entendida como um dos fatores para a
qualidade de vida. Nesse sentido, a religiosidade foi devidamente respeitada pelos
profissionais da equipe multidisciplinar e entendida como parte integrante da vida e do
cuidado de cada mulher. Ferreira, Favoreto e Guimarães (2012) concluíram dizendo que cabe
aos profissionais entenderem como a religiosidade se manifesta de maneira positiva ou
negativa na vivência do adoecimento, na tentativa de acolher as angústias dos indivíduos, de
modo a auxiliá-los na busca de autonomia.
A fibromialgia, além das limitações impostas, gera na pessoa um sentimento de
impotência, frustração e desânimo expresso no olhar, no semblante e na fala de cada mulher.
Os discursos dessas participantes exemplificam muito bem esta afirmação. Percebe-se, após
uma enfadonha luta contra o adoecimento, o cansaço e o esmorecimento causado pelas
diversas frustrações para atenuar o quadro fibromiálgico.
O processo saúde-doença é tido como um momento de transição, sofrimento e de
enfrentamento. É definido por Faria e Seidl (2005) como um processo no qual o indivíduo é
entendido como um agente proativo que lança mão de possibilidades e escolhas norteadas por
um sistema de valores e de crenças preestabelecido.
No depoimento a seguir, o emocional mostrou-se como um fator limitante para um
futuro melhor:

Meu esposo não me entende! E para mudar meu quadro eu gostaria muito de fazer
pilates, hidroginástica, fazer mais exercícios físicos, mas confesso que em relação ao
meu lado emocional será mais complicado, porque ele me bloqueia (choro). (P4)

Em seu discurso, a participante incita o desejo de mudança para melhorar seu quadro.
Durante o estudo, a participante declarou ter depressão e se mostrar ativa dentro de seu lar,
relata ter dificuldades de relacionamento no seio familiar e não se sente acolhida por seu
marido, o que agrava seu lado emocional, pois se sente cada vez mais desgastada e com sua
autoestima abalada.
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Nota-se o desejo de iniciar alguma atividade para contribuir com seu tratamento, mas
não se sente capaz de prosseguir em sua vontade. Esse depoimento sugere que a mulher com
fibromialgia não possui a dor como o único fator limitante.

4.5 Categoria 4: A prática educativa em saúde como dinamizador do autocuidado

Esta categoria emergiu a partir de 83 UR (APÊNDICE C). Estas UR foram divididas
em 13 US, representando 20,12% do total analisado, dando origem à categoria analítica.
Esta categoria atende ao quarto objetivo que se refere às repercussões da educação
em saúde na qualidade de vida e autocuidado das participantes.
A prática educativa foi fundamentada nos princípios e concepções da pedagogia
freireana, baseada na educação como prática da liberdade e a conscientização para a
transformação do sujeito.
A partir deste referencial teórico, a prática educativa torna-se essencial para a
transformação do indivíduo. O objetivo direciona-se para a formação da consciência na qual o
indivíduo pode transformar-se para transformar seu contexto social.
Observam-se, nos depoimentos abaixo, as repercussões da ação educativa para o
autocuidado e a melhora da qualidade de vida das participantes.

Antigamente, ainda era bem pior, até para levantar de uma cadeira eu precisava de
ajuda, descer escada e subir só com ajuda. Agora não! Depois que ingressei no
projeto, tudo está melhor! Meu ir e vir mudou com o passar do tempo, agora sou
mais independente, mais confiante, consigo realizar minhas atividades sem muitas
restrições. (P2)
Antes do grupo não sabia lidar com a doença de maneira correta, tudo era mais
difícil. Agora eu aprendi a fazer os exercícios direito. Faço também caminhada,
realizo alongamentos. (P7)
Aqui no grupo é o melhor lugar para receber o tratamento, porque aqui a gente
aprende a se comunicar; isso ajuda a entender melhor a fibromialgia e realizar o
nosso cuidado. Procuro fazer tudo o que é falado aqui nos grupos. (P5)
Depois de vir para o projeto tudo melhorou bastante. Sinto dor, mas preciso viver
com ela mesmo que me incomode e tentar levar a vida normalmente. No grupo, eu
aprendi a me cuidar, é o local certo para poder ter a compreensão que precisamos e
aprendizado para nos cuidar corretamente. Os cuidados que realizo comigo é o uso
correto dos medicamentos. Faço tudo que aprendo comigo e levo a vida com as
instruções dadas no grupo. (P5)
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As práticas educativas deliberadas ao grupo foram focalizadas na abordagem
participativa, a qual se mostrou como um eficaz dinamizador do autocuidado, pois
participantes e profissionais comunicam-se frequentemente, realizando trocas de experiências
relevantes para a construção do conhecimento (FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO; LEITE,
2010). Isto ocorre através do diálogo estabelecido entre os participantes.
As ações desenvolvidas instituíram o diálogo como ponte para uma reflexão de
mundo e de realidade para a transformação das pessoas e no sentido do autoconhecimento
para a transformação, ou seja, em uma ação educativa, não pautada na educação bancária.
Assim, espera-se que o diálogo estabeleça a criação de um pensamento crítico-reflexivo
(FREIRE, 2011a).
Esta ação é desenvolvida entre duas ou mais pessoas e percebe-se que ocorre uma
troca de informações relevante para a construção de um determinado conhecimento a partir de
um tema gerador (SILVA, 2009).
O ser humano, apesar de ser inconcluso e inacabado, deve estar aberto ao mundo e às
trocas por ele estabelecidas, pois, ao contrário, torna-se transgressão ao impulso natural da
incompletude. Nesse sentido, o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu
gesto a relação dialógica (FREIRE, 2014).
Através do diálogo durante as práticas educativas, as mulheres puderam perceber que
o autocuidado vai além da terapia medicamentosa e, a partir desse momento, somaram aos
seus cuidados novas técnicas e atividades que foram agregadas em seu tratamento.
Portanto, a educação é capaz de gerar transformações na vida do sujeito/educando.
Assim, acredita-se que o ato de educar não está pautado na simples deposição do
conhecimento sobre o educando e que, entre educador e educando não pode haver uma
relação de opressão, na qual o educador exerce o papel de opressor e de superioridade ao
educando, o oprimido (FREIRE, 2014).
Freire (2011a, p.26) afirma que “nas condições de verdadeira aprendizagem, os
educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber
ensinado, ao lado do educador, igualmente do sujeito do processo”. Logo, a partir deste
pensamento, a educação em saúde é construída de maneira contextualizada, partindo de cada
sujeito e de sua história de vida, do seu contexto, valorizando a experiência sociocultural de
cada pessoa (SOLIA; SILVA, 2017).
O projeto para pessoas com fibromialgia, desenvolvido no LAFISAEF/UERJ, trabalha
com diversas mulheres com realidades de vida diferentes e procura desenvolver atividades
educativas com as práticas corporais voltadas para os exercícios físicos e ações educativas de
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educação em saúde desenvolvidas pelo grupo interdisciplinar. Essas atividades têm por
objetivo contribuir para que a mulher com fibromialgia desenvolva sua autonomia e seja
capaz de gerenciar seu autocuidado.
As mulheres iniciam no projeto à procura de um acompanhamento que proporcione a
elas um meio de favorecer seu conhecimento sobre a doença, complementar seu tratamento e
alcançar benefícios no quadro instaurado. Do mesmo modo, buscam o apoio e o acolhimento
proporcionado pelos profissionais da equipe multidisciplinar. Elas relataram mudanças
importantes em sua saúde, na melhora da fibromialgia, do seu condicionamento físico e
aumento do conhecimento referente à doença após a entrada no projeto.
A busca pela aprendizagem emergiu da necessidade de obter mais conhecimento
sobre a fibromialgia e o conhecimento está atrelado à troca de saberes promovido pelo
diálogo. O diálogo expande o conhecimento e favorece o pensamento crítico a partir da
interação entre os sujeitos, permitindo que eles se conheçam e reflitam sobre sua realidade,
reconhecendo suas necessidades de ação para transformá-la (SOLIA; SILVA, 2017).
As atividades educativas ocorreram por meio de encontros com o grupo
interdisciplinar, disposto em roda e composto pelas mulheres participantes e pela equipe do
projeto. Ao longo dos encontros, foram discutidos temas referentes à fibromialgia sugeridos
pelas mulheres e houve a criação de um ambiente favorável para a troca de experiências com
o adoecimento, histórias de vida e expressões de pensamentos e ideias. As participantes
mostraram-se bem receptivas.
O grupo interdisciplinar apresentou-se como uma ferramenta em potencial para a
prática educativa das mulheres com fibromialgia. Em um estudo desenvolvido por Almeida,
Moutinho e Leite (2014), a prática educativa em grupo, aplicada na Estratégia de Saúde da
Família, permitiu a vivência e o aprendizado coletivo através das experiências apresentadas
por cada sujeito da pesquisa. Os autores concluíram que o conhecimento construído através
das trocas entre educadores e participantes proporcionou um aprendizado reflexivo para uma
mudança significativa nos hábitos de vida.
Freire (2018) afirma que essa mudança não ocorre somente a partir do aprendizado de
um novo saber; é preciso que o indivíduo reflita sobre sua condição, tenha uma nova maneira
de pensar, “pensar certo”. Para que a prática educativa seja libertadora, é necessária a inserção
do diálogo como prática da liberdade, produzindo a conscientização de cada sujeito.
Na interação com a outra, as mulheres, durante os encontros, demonstraram estar bem
comprometidas em aprender e a somar com o grupo, contribuindo com suas falas. Durante o
processo educativo, não houve uma relação de hierarquia entre as figuras educador-educando.
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Todos contribuíram de igual maneira, sendo estimulado o autoconhecimento, a construção de
conceitos, a reflexão, a conscientização e o empoderamento.

Depois de conhecer mais sobre a doença, fazer exercícios físicos e estar com as
meninas, minha qualidade de vida melhorou. Digo que eu aprendi a me cuidar. (P2)

De maneira geral, as mulheres percebem-se acolhidas no grupo, pois todas vivenciam
e compartilham da mesma realidade de adoecimento. Nesse espaço, elas sentem-se
compreendidas e notam que podem transparecer, sem peso, o que realmente elas vivenciam.
Algumas mulheres não conseguem ter um bom convívio familiar e social, nem expressar toda
sua dor porque não se sentem compreendidas, já que há um desconhecimento da doença de
maneira geral.

Hoje eu tenho um pouco mais de qualidade de vida. Quando venho ao projeto aqui
na UERJ, me sinto bem melhor, fico menos deprimida, só não venho quando as
dores aparecem. Aqui eu me sinto feliz, acolhida, não só eu como todas as mulheres
do grupo, elas sentem a mesma coisa que eu. Lá eu posso ser quem eu sou, porque
dentro da minha família não é assim, lá ninguém me entende. Aqui no grupo não
preciso mentir nem fingir que estou bem. Onde moro ninguém me compreende,
ninguém entende o que eu tenho, eu tenho que ser quem eu não sou! (P4)

O depoimento acima afirma que as atividades do projeto corroboram para beneficiar
a qualidade de vida das participantes e retrata a necessidade da propagação do conhecimento
da doença para sua família e vínculos mais próximos. Ao longo das atividades, algumas
participantes relataram que não se sentem compreendidas por seus amigos e familiares, pois
estes não entendem o adoecimento desta mulher, desconhecendo a fibromialgia.
Muitos conflitos familiares iniciam-se pela incompatibilidade de pensamentos dentro
de um mesmo espaço, gerando o sentimento de desconsolo, desamparo, culpa e
incompreensão. Tudo isso acarreta, de forma negativa, a carência na rede de apoio para essas
mulheres, além de agravar o quadro gerado pela síndrome. O adoecimento traz implicações
negativas para a vida do indivíduo e, consequentemente, para aqueles que os cercam.
Estudo revela que o maior problema por parte das participantes é o desconhecimento
do processo saúde/doença e as mudanças necessárias decorrentes deste processo: corporal,
física e emocional. Sendo assim, é da maior importância o envolvimento familiar nas práticas
educativas, favorecendo e integrando o cuidado para que todos possam participar na melhora
das situações de relacionamento entre outros benefícios voltados para o gerenciamento do
cuidado (BERARDINELLI et al., 2014).
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Percebe-se que as repercussões do grupo no processo educativo das participantes
foram positivas. Isso ocorreu em função da abordagem participativa, colaborativa, na qual
todos se tornam parceiros e buscam soluções conjuntas.
A abordagem participativa na educação em saúde parte do princípio de que o
conhecimento deve ser construído em conjunto com todos os envolvidos no processo
educacional; ou seja, cada participante do grupo, mulheres e profissionais, a partir do diálogo
e das trocas de informações aperfeiçoam o conhecimento compartilhado.
Desta forma, a pesquisa participativa é entendida como uma criação coletiva de
conhecimentos que envolvem as experiências do indivíduo e acarretam a geração de saberes e
ações que desejam gerar transformações (BRANDÃO; STECK, 2006).
A cocriação de conhecimento é considerada um processo colaborativo de capacitação
do indivíduo que leva em consideração o conhecimento, as experiências e vivências de cada
participante das situações-problema e necessidades geradas por cada uma, favorecendo o
processo educativo (ONWUEGBUZIE et al. 2009).
Para Freire (2007), a educação é compreendida como uma prática social de ideologia
política, que emerge das expectativas, desejos, frustrações e envolve processos e técnicas de
aprendizagem que corroboram para a transformação do indivíduo.
Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Freire (2011b) reforça a ideia de que o ato de
educar não condiz em depositar o conteúdo, não é transferir conhecimento de forma
unilateral, mas criar as possibilidades para a sua construção. Para o SUS, a educação em
saúde é um processo educativo que também visa à construção do conhecimento em saúde a
partir das necessidades da população. Ela é estabelecida como um conjunto de práticas do
setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado, bem como para o
incentivo à gestão social da saúde (BRASIL, 2009).
Além disso, a educação em saúde torna-se relevante, pois proporciona troca de
conhecimentos e transformação da realidade atual, mostrando-se uma oportunidade para se
desenvolver o cuidado integral à saúde das pessoas (FERNANDES; BACKES, 2010;
MENDES, 2012; ALVES, 2005).
Nesse caso, o grupo participou, refletiu e debateu conjuntamente, corroborando que a
educação para saúde necessita ser uma ação transformadora, traduzida por atitudes, hábitos de
vida e produção de novos conhecimentos. No decorrer desse processo de construção de novos
conhecimentos, a ação educativa é um meio que permite a troca de saberes, considerando
todas as informações e experiências vividas pelo indivíduo e afirmando o processo dialógico
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que proporcione o desenvolvimento da consciência crítica e do autocuidado (BRASIL, 1997;
SOLIA; SILVA, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo buscou conhecer o significado conceitual sobre a qualidade de vida de
pessoas que vivenciam a fibromialgia e entender como ocorre a construção de ideias e
pensamentos a partir do contexto atual vivido na perspectiva de cada indivíduo.
Ao longo da pesquisa, perceberam-se a dimensão da subjetividade e a heterogeneidade
do termo qualidade de vida, o comportamento de autocuidado expresso por cada participante,
os domínios de qualidade de vida que se encontram alterados e as repercussões da educação
em saúde para a qualidade de vida e autocuidado dessas pessoas. Nesse sentido, os objetivos
do estudo foram alcançados, pois foi possível compreender e ajudar as participantes a
entenderem o significado real do termo qualidade de vida. Do mesmo modo, viabilizou-se a
compreensão, nas entrelinhas, de cada depoimento, reconhecendo sua subjetividade e
multidimensionalidade.
O ambiente, ao longo da pesquisa, mostrou-se acolhedor e humanizado, propiciando
aos participantes um espaço no qual cada uma pudesse expor suas ideias, sentimentos e troca
de experiências.
No que se refere ao autocuidado, o estudo possibilitou conhecer como cada
participante desenvolvia o seu autocuidado a partir das suas necessidades de saúde e como a
atividade educativa repercutia na vida de cada uma para melhor gerir o seu cuidado.
As participantes, no momento em que ingressaram no projeto, possuíam
comportamentos e hábitos de vida adoecedores, relacionados ao seu ritmo de vida e rotinas
diárias que as consumiam, agravando o quadro da doença.
Inicialmente,

o

autocuidado

era

voltado,

prioritariamente,

para

a

terapia

medicamentosa e cuidados voltados para outras comorbidades de saúde. Além disso, havia
carência no conhecimento destas em relação ao seu processo de adoecimento, corroborando
para falhas e dificuldades na gestão do cuidado.
Após as práticas educativas, as participantes agregaram ao seu autocuidado outras
terapias, como a meditação, yoga, relaxamento, pilates e outras, juntamente com a prática do
exercício físico para o restabelecimento da saúde e melhora do quadro fibromiálgico.
A abordagem participativa em saúde ajudou no desenvolvimento das atividades com o
grupo de participantes ao cocriar o conhecimento coletivamente, através das práticas
educativas realizadas semanalmente. Os temas discutidos ao longo dos encontros emergiram
das demandas das participantes, as quais vivenciam a fibromialgia. Tais encontros resultaram
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em troca de experiências, conhecimento e conscientização de cada uma delas, observando a
transformação do comportamento em saúde.
Sendo assim, Freire foi o alicerce teórico para fundamentar as questões relacionadas às
práticas educativas em saúde. Os conceitos pautados na educação libertadora, autonomia, na
dialogicidade e conscientização possibilitaram ao grupo interdisciplinar o direcionamento das
atividades educativas. Com isso, as participantes puderam compartilhar entre si suas
experiências de vida, expressar sentimentos e suscitar questões que elas desejavam aprender
para esclarecer suas dúvidas em busca do aprimoramento e da autonomia para o autocuidado.
Os diálogos gerados durante a atividade educativa também possibilitaram o
desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo sobre sua saúde e a importância do
cuidado, gerando uma conscientização em saúde para a transformação do viver e melhora da
qualidade de vida de cada participante.
Assim, foi possível conhecer também o perfil socioeconômico das participantes, das
quais todas são do sexo feminino, dentro da faixa etária dos 32 aos 70 anos de idade, cujo
estado civil é, predominantemente, casada e de cor branca.
Em relação à renda familiar, a maioria das participantes declarou receber acima de
cinco salários mínimos com base no salário-mínimo da região metropolitana do Rio de
Janeiro do ano de 2017. Quanto à ocupação, cinco participantes são do lar, três são
aposentadas e quatro executam profissões distintas entre si: administradora, dentista,
nutricionista e empresária. No que se refere à escolaridade, a maioria possui o nível superior.
Com respeito ao estado civil, oito participantes eram casadas; duas, solteiras; uma, divorciada,
e uma, viúva.
Nesse sentido, conhecer o perfil sociodemográfico de cada participante foi importante
para analisar seu contexto social e suas características.
Em relação ao World Café, observa-se que, por meio dessa dinâmica, foi possível
traçar diálogos construtivos e reflexivos com as participantes a partir das respostas das
perguntas geradas. A técnica permitiu a troca de experiência e de conhecimento através das
repostas de cada participante. Ao longo da atividade, as participantes expressaram-se em
conjunto, alcançando o objetivo da dinâmica.
Na primeira categoria, intitulada domínio da qualidade de vida afetado pela
fibromialgia, pôde-se perceber que a qualidade de vida de parte das mulheres acometidas pela
doença encontra-se afetada negativamente. São quatro os domínios que compõem a qualidade
de vida: o domínio físico, psicológico, social e ambiental. Todas apresentaram o domínio
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físico afetado pelo adoecimento, sendo que as maiores queixas estão relacionadas às crises
álgicas.
A grande preocupação dessas pessoas é lidar com a depressão e a dor crônica, pois
elas favorecem as incapacidades e prejudicam os relacionamentos interpessoais, entre
familiares e amigos. Esta doença possui um diagnóstico difícil; por causa disso, a descrença
na existência da doença é muito comum entre os familiares, pelo próprio portador da doença,
até mesmo por profissionais da área da saúde. Nesse sentido, a dor física influenciou
negativamente na qualidade de vida das participantes.
A segunda categoria, intitulada qualidade de vida na perspectiva do participante,
buscou atender ao segundo objetivo da pesquisa. Observou-se que as mulheres têm como
qualidade de vida a possibilidade de realizar exercícios físicos, desfrutar de um lazer, poder
ser independente, ter uma família unida e que apoie suas questões individuais e viver uma
vida sem dor.
Em seguida, a terceira categoria respondeu ao terceiro objetivo, que buscou analisar a
expressão do autocuidado pelas mulheres que vivem com a fibromialgia e o desejo de
melhora. Percebeu-se que o autocuidado vai além da terapia medicamentosa. As participantes,
após as atividades educativas, puderam agregar ao seu tratamento outras terapias e atividades
que corroboraram para seu tratamento e melhora do quadro fibromiálgico.
Em consecução, a quarta categoria buscou analisar as repercussões das atividades
educativas para o autocuidado. Inicialmente, o projeto fibromialgia desenvolve práticas
educativas com o grupo interdisciplinar. Após as práticas educativas, as participantes
afirmaram conseguir gerenciar o autocuidado para melhorar sua situação crônica de
adoecimento e sua qualidade de vida. As participantes decidiram por ter uma mudança de
hábitos de vida, modificando seus modos de viver, ritmos e pensamentos.
As mulheres participantes do grupo entendem a importância de agregar
conhecimentos no sentido de melhorar o seu autocuidado, prevenir crises álgicas e quanto
mais conhecimento adquirirem, melhor será o acompanhamento e o prognóstico. A educação
em saúde reverberou potencialização do empoderamento de cada participante do grupo.
Este estudo abre possibilidades para o desenvolvimento de outros, na perspectiva
interdisciplinar e no aprofundamento da temática, associando as comorbidades com outras
doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes etc.. Desse modo, é possível despertar o interesse
de outros alunos e das pessoas em geral para o autocuidado e serve, também, como
oportunidade no desenvolvimento de outros estudos comparativos, novos resultados com
outras pesquisas já realizadas.
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Todas relataram que após o ingresso no projeto de fibromialgia e participação no
grupo de educação em saúde, suas vidas mudaram, houve melhora do quadro da doença e a
autoestima melhorou muito.
Ao final do projeto, percebeu-se uma transformação em cada mulher, com progressos
em relação à autoimagem, à relação social com amigos e familiares e com o retorno às
atividades no trabalho e expectativas positivas para um futuro melhor.
Através deste estudo, destaca-se a importância da enfermagem na composição de uma
equipe interdisciplinar. As ações desenvolvidas pelo enfermeiro estiveram voltadas para a
educação em saúde e direcionadas ao empoderamento das participantes para o autocuidado.
Portanto, foi necessário conhecer e compreender o contexto de vida dessas mulheres, sendo
eles o social, o econômico e o cultural, para, enfim, entender a percepção de cada uma delas
sobre sua vida e levá-las a desejarem a melhora da sua condição de saúde e de qualidade de
vida.
Verificou-se que a estratégia educativa em saúde melhorou as práticas de autocuidado,
por meio da conscientização de cada participante para a transformação dos seus hábitos de
vida. Foram observadas, também, mudanças significativas na saúde dessas mulheres,
incluindo o progresso da autoestima.
Pode-se afirmar que os encontros com o grupo interdisciplinar de ajuda mútua foram
momentos especiais e únicos de troca de conhecimentos, fortalecimento da relação entre as
participantes e profissional e entre os membros da equipe. Além disso, favoreceu a formação
dos alunos com o pensamento crítico-reflexivo. As participantes sentiram-se empoderadas e
habilitadas a lidar com os enfrentamentos que do adoecimento lhes proporciona, acolhidas,
confiantes e motivadas para gerirem seu autocuidado e melhorar sua qualidade de vida.
A limitação do estudo foi gerada pelo reflexo da greve instalada na Universidade
desde o segundo semestre de 2017. O cronograma foi adaptado para que a coleta dos dados
fosse executada em tempo hábil para a análise e cumprimento dos prazos exigidos pelo
PPGENF/UERJ.
Através do estudo subjetivo da qualidade de vida, podem-se perceber os diversos
olhares que cada participante atribuía a este termo. Apesar da existência de estudos que
trabalham com esta temática de qualidade de vida e fibromialgia, a maioria deles se refere a
estudos de abordagem quantitativa. Estes estudos buscam dimensionar o impacto da doença
na vida e no bem-estar do indivíduo e usam cálculos matemáticos e gráficos para representar
os resultados, os quais não são mais nem menos importantes, considerando os dados
originados da abordagem qualitativa, validados a partir dos depoimentos das participantes.
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A busca pela subjetividade de cada pessoa com fibromialgia permite ao profissional o
reconhecimento da individualidade de cada ser humano, entendendo que este se insere em um
contexto único e específico. Isso contribuirá para que o profissional da saúde possa ser
empático, humanizado e repense a sua prática no atendimento dessas pessoas, proporcionando
maior aproximação, entendendo suas visões de mundo e a realidade de cada um no sentido de
ajudá-las a ressignificar a vida.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada
“Autocuidado e qualidade de vida de mulheres que convivem com fibromialgia” conduzida por
Julianna Pereira Ramos de Oliveira, mestranda do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem da UERJ, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Lina Márcia Miguéis Berardinelli.
Este estudo tem por objetivo conhecer o significado de qualidade de vida e autocuidado de mulheres
que vivenciam a fibromialgia.
Você foi selecionado(a) por que atendeu aos critérios de seleção para esta pesquisa, como ter
o diagnóstico da fibromialgia, ser do sexo feminino e ter idade maior que 18 anos. Sua participação
não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento.
Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo.
Os riscos causados pela pesquisa serão mínimos, não maiores que o do cotidiano, sendo
garantido o seu direito de não responder as perguntas enunciadas durante a entrevista. Sua participação
não é remunerada nem implicará em gastos. O benefício relacionado à sua participação será de
aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem, levando assim a melhorias na
assistência prestada por este profissional.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma condução pela técnica de entrevista e suas
respostas serão gravadas em gravador de voz para posterior transcrição. A entrevista é composta por
quatro perguntas com tempo de 20 minutos de duração, será individual com o pesquisador, em sala
fechada preservando sua privacidade.
Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em
nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.
O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e
científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos
participantes. Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que
possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da
pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele,
agora ou a qualquer momento.
Contatos do pesquisador responsável: Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, localizada na Boulevard 28 de setembro, nº 157 no Bairro de Vila Isabel, 7º andar,
Tel.
2868-8235.
Mestranda
Julianna
Pereira
Ramos
de
Oliveira.
E-mail:
julianapereiraramos@gmail.com – Telefone: (21) 98466-7728.
Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável,
comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ: Rua São Francisco Xavier, 524, sala
3018, bloco E, 3º andar, - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ, e-mail: etica@uerj.br - Telefone: (021)
2334-2180.
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na
pesquisa, e que concordo em participar.
Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _____.
Assinatura do (a) participante: ________________________________
Assinatura da pesquisadora (s): ________________________________
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APÊNDICE B – Carta de solicitação para a entrada no campo

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro Biomédico
Faculdade De Enfermagem

CARTA DE APRESENTAÇÃO AO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA
APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA (LAFISAEF)
Eu, Lina Márcia Miguéis Berardinelli, professora Pós-doutorado do Departamento
de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, na condição de orientadora, apresento Julianna Pereira Ramos de Oliveira,
mestranda do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da
Universidade supracitada, com a finalidade de desenvolver a pesquisa Autocuidado e qualidade
de vida de mulheres que convivem com fibromialgia. Esse estudo integra a pesquisa intitulada

Produção de Cuidado as Pessoas com Doenças Crônicas: interdisciplinaridade, promoção da
saúde e pesquisa-ação participativa.
Agradecemos antecipadamente pela atenção.

Atenciosamente,

Lina Márcia MiguéisBerardinelli
Prof.ª Associada do Departamento de Enfermagem
Médico-Cirúrgica da FENF/UERJ – Mat. 033663-6
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APÊNDICE C – Carta de autorização institucional
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista semiestruturada e World Café (WC)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro Biomédico
Faculdade De Enfermagem

Dados de Identificação
Nome /Iniciais:
Etapa do projeto: ( ) adaptação ( ) transição ( ) convivência
Idade:______ Sexo:_______________ Etnia:____________ Religião:___________
Renda familiar aproximada:______________ Bairro onde mora:__________________
Ocupação:_______________________ Nível de escolaridade:___________________

1. O que você entende sobre a sua qualidade de vida?
2. De que maneira você percebe a sua qualidade de vida? Ela está afetada?
2- Como você realiza o autocuidado para a melhora do quadro fibromiálgico?
4- O que pensa em fazer para mudar essa realidade de adoecimento?
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APÊNDICE E - Temas/Unidades de Significação e Categorias Analíticas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro Biomédico
Faculdade De Enfermagem
Quadro 5 - Unidades de registro e categorias analíticas (continua)

CATEGORIA 1Domínios afetados da
Qualidade de vida dos
participantes do estudo

Doença/ Fibromialgia
Piora do Quadro
Depressão
Tristeza
Discrença
Cansaço
Sentimento de culpa
Sentimento de Inutilidade
desânimo
Sem saída
Está Doente
Piora da qualidade de vida
pensamento de morte/suicídio
Profissional Médico
Dependencia
crises
Diagnóstico
diabetes
osteoporose
Falta de Vigor
Isolamento
Falecimento de pessoas próximas

23
6
10
12
3
7
3
1
1
2
2
2
2
16
2
6
7
5
1
3
4
6

3,6%
0,9%
1,6%
1,9%
0,5
1,1%
0,5%
0,2%
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
2,5
0,3
0,9
1,1
0,8
0,2
0,5
0,6
0,9

Pontos Dolorosos
Sofrimento
Dificuldades
Ansiedade
Falta de Prazer
choro
Falta de exercícios
Dores
Medo
Limitação

2
1
11
3
1
2
3
50
1
13

0,3
0,2
1,7
0,5
0,2
0,3
0,5
7,8
0,2
2
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Quadro 5 - Unidades de registro e categorias analíticas (continuação)

CATEGORIA 2Categoria 2: Qualidade
de Vida na perspectiva
dos participantes

Realizar Exercícios
Ser saúdável
Idade
Caminhar
Andar de bicicleta
Ser independente
Felicidade
Violência Urbana
Família
Condições externas
Condição Social
Passear
ter Animo
Trabalhar
Cuidar da Casa
Dormir
Alimentação Saudável
Religiosidade /DEUS
Brincar
sentimento de segurança
Lazer
Dançar
viajar
Sentimento de Gratidão
Viver em União
Amar
Apoio familiar
Solidariedade
Ter Vida Social
ter um bom convivio / interajir
Ter saúde
Condições Econômicas
Dinnheiro
diversão
retorno ao trabalho
ter Energia
ter Disposição
Viver Bem
Amigas/ Amizade
Prazer
sensação de Bem-estar

17
2,7
3
0,5
13
2
4
0,6
1
0,2
2
0,3
19
3
3
0,8
7
1,1
2
0,3
2
0,3
4
0,6
6
0,9
8
1,3
2
0,3
2
0,3
6
0,9
7
1,1
3
0,5
1
0,2
7
1,1
4
0,6
3
0,5
7
1,1
2 0,3%
4 0,6%
3 0,5%
4 0,6%
2 0,3%
6 0,9%
5 0,8%
2 0,3%
2 0,3%
2 0,30%
2
0,3
2 0,3%
4 0,6%
12 1,9%
7
1,1
3
0,5
16 2,5%
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Quadro 5 - Unidades de registro e categorias analíticas (conclusão)

Subcategoria
CATEGORIA
1:
3- O
Expectativas
autocuidado
para
para além da
oFuturo:
terapia
Desejos de
medicamentosa
melhora...

CATEGORIA 4- A prática
educativa como dinamizador
do autocuidado

TOTAL
Fonte: A autora, 2019.

Medicações
Uso de medicamento
Controle emocional
Oração
Independencia
Melhora do quadro
Melhora da qualidade de Vida
cuidados com o corpo
Tratamento
Melhora de Vida
melhora da autoestima
Autocuidado
espiritualidade
Autocuidado deficiente
psicologia
Higinática
Meditação
Responsabilidade
mudança de pensamento
Respeitar os limites
Estresse/ se estressar menos
Não errar
mudança de vida
Mudança de Comportamento
Sentimento de Satisfação
Melhora do emocional
Falta de entendimento
conhecimento da doença
Aula
Estudo de Outras Línguas
Falta deConecimento
Estudar
aprender
professores
Acolhimento
Grupo de mulheres
Projeto
Grupo de apoio
Carinho
113 US

1
12
3
2
2
13
6
13
6
2
2
19
2

0,2
1,9
0,5
0,3
0,3
2
0,9
2
0,9
0,3
0,3
3
2

4
2
1
2
3
20
4
1
3
3
1
3
3
3
1
1
6
3
25
2
1
5
14
15
4
641
UR

0,3
0,6
0,3
0,2
0,3
0,5
3,1
0,6
0,2
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,9
0,5
3,9
0,3
0,2
0,8
2,2
2,3
0,6
100%
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APÊNDICE F – Convite para o World Café
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP da UERJ
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