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Morbilidade Psicológica/Psiquiátrica em populações de  medicina

30%-60% de doentes internados

50%-80% de Consulta Externa

sofrem de distresse psicológica ou doença psiquiátrica de 

gravidade suficiente para criar um problema para os 

profissionais de saúde
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Modelo Conceptual para compreender os Factores que     
influenciam a Resposta à Doença Física Weinman 1987
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1 Como?

2 Exigências?
3 Coping?



O SIGNIFICADO DA DOENÇA

Doente

Personalidade

Idade, experiências prévias

Estado psicológico

Doença

Gravidade-percepção e ameaça

Perda 

Inicio e duração

Contexto social



O SIGNIFICADO DA DOENÇA

AMEÇA

PERDA

GANHO ou alívio

INSIGNIFICÂNCIA

falta relativa de significado; resulta da tendência para 
minimizar ameaça ou falta relativa de informação devido a 
ignorância ou compreensão pobre

Consciente certas desvantagens emergentes da doença, 
vantagens: evitar tarefas profissionais/domésticas 
desagradaveis/obter  atenção e simpatia, olhado como Doente

perda anatómica ou simbólica associada com doença

Anticipação acontecimento perigoso cuja ocorrência causaria 
sofrimento (físico ou mental)



Exigências impostas pela doença

Relacionadas com a doença

Lidar com o ambiente hospitalar e procedimentos de 
tratamento especiais

Desenvolver e manter relações adequadas com 
os profissionais de saúde

Lidar com dor, incapacidade e outros sintomas

Emocionais/sociais



Exigências impostas pela doença (2)

Emocionais/sociais

Manter um equilibrio emocional razoável

Manter uma auto-imagem satistatória e sensação 
de competência e mestria

Manter as relações com a família  e amigos

Preparação para um futuro incerto



Coping directo ou centrado no problema:

Confronto centrado nas emoções ou paliativo:

ESTRATÉGIAS DE  CONFRONTO

envolve tentativas em lidar directamente com a situação a fim 
de a tornar mais manuseável ou tolerável (ex.procurar 
informação e apoio, aprender novas aptidões e participar 
activamente no tratamento)

Lidar com as exigências emocionais ou consequências da 
doença pode ser conseguido em não se deixar esmagar  
pela ansiedade e medos associados

Lidar com as emoções  provocadas pela doença



√ ADAPTAÇÃO TERAPÊUTICA

√ ANSIEDADE

√ DEPRESSÃO

√ REACÇÃO PARANÓDE

√ NEGAÇÃO DA DOENÇA

√ PREOCUPAÇÃO COM A DOENÇA

√ PROLOGAMENTO DO PAPEL DE DOENTE

PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA



√ ADAPTAÇÃO TERAPÊUTICA

PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA

Avaliação Procura de Ajuda Adesão ao tratamento 

Padrão de comportamento adequado Recuperação 

Modificação das actividades durante a doença 

(sujeitos com saúde  psicológica, sem problemas major)

Abandono do papel de doente, retoma das actividades prévias 

Incapacidade persistente? Doenca  um desafio  a vencer

procura de fontes alternativas de gratificação



√ ANSIEDADE

√ DEPRESSÃO

PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA



PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA

√ REACÇÃO PARANÓDE

Mecanismo de defesa: 

projecção (doença inimigo/castigo imerecido)

Culpados pelo sofrimento os outros

Forma leve Acusações negligência/incompetência/má prática

Forma grave Estado paranóide

episódios de violência 

problemas de tratamento dificeis

internamento psiquiatria



√ NEGAÇÃO DA DOENÇA

PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA

adaptativa  / maladaptativa

refere-se a um espectro de atitudes

num extremo do espectro minimização gravidade da doença 
o doente não mostra ansiedade, depressão ou qualquer 
outra preocupacão de saúde

noutro extremo a evidência de doença é completamente 
rejeitada e o doente parece ter uma crença quase 
delirante de perfeita saúde apesar da   evidência  contrária



√ PREOCUPAÇÃO COM A DOENÇA (Foco vigilante Lipowski, 1970)

PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA

Atenção persistente  e tentativas repetidas de descobrir tudo: 
natureza, causa, prognóstico, e implicações da doença 

Pers. Obsessivas, desconfiadas ou propensas a ansiedade. 
Procuram sensação de segurança ao conseguir alguma 
mestria intelectual da doença adquirindo tanto conhecimento 
quanto possível. 

Intolerantes á ambiguidade e incerteza  médicos

Doentes muito dificeis de lidar (profissionais de saúde)



√ PROLOGAMENTO DO PAPEL DE DOENTE

PADRÕES DE RESPOSTA PSICOLÓGICA

Sick Role Talcott Parsons (1951)

Expectativas específicas da sociedade em relação pe ssoa  doente

1 Dispensa das responsabilidades sociais normais

2 Não se pode esperar que seja a pessoa ‘dominar-se’ 
para ficar bem por um acto de decisão ou vontade

3 A condição de estar doente como indesejável com a 
obrigação de desejar ‘ficar bom’

4 Obrigação de procurar ajuda competente e colaborar 
no tratamento para retorno ao normaal

Consulta de perito sancionado socialmente



IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

CUIDADOS EMOCIONAIS

CUIDADOS INFORMATIVOS

ACONSELHAMENTO

Áreas chave de intervenção psicológica 



IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS (2)

CUIDADOS EMOCIONAIS

Deve basear-se na compreensão que estratégias de confronto 
e respostas emocionais são uma parte normal da doença

Necessidade da equipa ser capaz de monitorizar os 
doentes e reconhecer como estão a lidar e que 
preocupações possam ter

Reagir ás emoções deve permitir que os doentes as 
exprimam de uma forma que os ajude



IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS (3)

CUIDADOS EMOCIONAIS APTIDÕES NECESSÁRIAS

1. Tornar a situação 'segura' (ex. não ameaçadora)

2. Permitir que os doentes reconheçam os seus sentimentos

3. Facilitando a expressão de sentimentos

4. Comunicando compreensão e aceitação

5. Dando tempo e apoio



IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

CUIDADOS EMOCIONAIS

√ CUIDADOS INFORMATIVOS

√ ACONSELHAMENTO



BIO
Vírus
Bactérias
Lesões

PSICO
Comportamento
Crenças
Stress
Coping

SOCIAL
Classe
Cultura
Valores

Engel, 1977, 1980

MODELO BIOPSICOSSOCIAL



A boa ou má forma como somos tratados na doença tem tanto 
ou mais peso na nossa memória quanto a eficácia do 
tratamento e da cura

Todos os médicos que ao longo das suas vidas 
profissionais alguma vez se habituarem à tragédia humana 
deviam deixar a profissão e ir para casa

Voz do Utilizador sobre o "atendimento na saúde”

FINALMENTE


