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INTRODUÇÃO:

O modo como indivíduos acometidos

com adoecimentos atribui significados à sua

condição de pacientes tem ação estruturante de

suas vidas, incluindo a adesão às terapêuticas

médicas e a cuidados clínicos.

A Doença de Graves é uma doença

autoimune resultante da ligação de certos

anticorpos aos receptores de THS nas células

foliculares da tireoide1. Os sujeitos acometidos

com essa doença possuem dificuldades

próprias no convívio cotidiano e na condução

de tarefas em decorrência de sua forma

fenotípica característica e de agitação

psicomotora própria da doença.

Na fase aguda da Doença de Graves, os

pacientes queixam-se de vários sintomas como:

irritabilidade, perda de memória, insônia,

dificuldades em concentrar-se, labilidade

emocional, que podem ser melhorados quando

o paciente torna-se eutireoideo2.

Ressaltamos que o relacionamento

harmonioso com a equipe clínica é

fundamental para manter os doentes aderidos

continuamente aos tratamentos preconizados.

Foi feita essa Revisão Integrativa (RI)

para mapear achados de pesquisas qualitativas

da literatura, isto é, valorizando representações

emocionais e culturais associadas à relação do

doente consigo e com seu meio social.

Buscou-se auxílio da Biblioteca da Faculdade

de Ciências Médicas da Unicamp para

construir a estratégia de pesquisa. Ao todo,

encontram-se 04 (quatro) focados na

especificidade do tema aqui eleito. O número

reduzido de manuscritos levantados era

esperado visto que levantamento inicial do

recorte deste objeto para pesquisa-matriz de

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1

mailto:giovani.lopes123@gmail.com


campo em nosso grupo de pesquisa já havia

apontado para essa escassez.

MÉTODO:

A RI foi conduzida no período de

31/08/2011 a 31/08/2021. A pesquisa foi feita

por levantamento bibliográfico com realização

de seis fases do processo de elaboração da

revisão integrativa3 : elaboração da pergunta

norteadora, busca ou amostragem na literatura,

coleta de dados, análise crítica dos estudos

incluídos, discussão dos resultados e

apresentação da revisão integrativa (5). Foram

usadas fontes de dados eletrônicos: PubMed,

CINAHL SciELO, e Biblioteca Virtual em

Saúde (BVS). Os termos de busca foram:

DeCS Estratégia do termo

Doença de Graves "Doença de Graves"
OR "Graves Disease"
OR "Enfermedad de
Graves"

Pesquisa Qualitativa "Qualitative Research"
OR "Investigación
Cualitativa" OR
"Pesquisa Qualitativa"

Estudos qualitativos "Estudo qualitativo"
OR "Estudos
qualitativos" OR
"Qualitative Study" OR
"Qualitative studies"
OR "Estudios
cualitativos" OR
"Estudio cualitativo"

Experiência de vida
(sinônimo do descritor
“Acontecimentos de
vida”)

"Acontecimentos que
Mudam a Vida" OR
"Experiência de Vida"
OR "Life Change
Events" OR "Life
Experience" OR "Life
Experiences"

O termo de busca usado foi: “"Doença

de Graves" OR "Graves Disease" OR

"Enfermedad de Graves" OR "Qualitative

Research" OR "Investigación Cualitativa" OR

"Pesquisa Qualitativa" OR "Estudo qualitativo"

OR "Estudos qualitativos" OR "Qualitative

Study" OR "Qualitative studies" OR "Estudios

cualitativos" OR "Estudio cualitativo" OR

"Acontecimentos que Mudam a Vida" OR

"Experiência de Vida" OR "Life Change

Events" OR "Life Experience" OR "Life

Experiences"”. A seguir, encontram-se os

artigos em cada Base de Dados.

Base de Dados Número de artigos
encontrados

PubMed 2.982

CINAHL 4

SciELO 915

BVS 273

Todos os artigos achados tiveram seus

títulos e resumos lidos a fim de selecionar

quais estudos seriam incluídos na RI. As

pesquisas deveriam focar experiências de vida

de doentes adultos com Doença de Graves.

Artigos que estudaram outros temas foram

naturalmente excluídos. Essa etapa contou com

o auxílio do pesquisador doutorando que é

co-autor deste projeto. Foram assim

selecionados 4 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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Os achados desta revisão mostraram

que os estudos avaliados confirmam que o

modo como os pacientes experienciam

questões emocionais é relevante para manejo

psicológico satisfatório frente a suas

percepções sobre a doença, enquanto fenômeno

prejudicial à qualidade da vida cotidiano4. Os

focos giram em torno da organização da vida

pessoal dos pacientes, em especial a adesão a

tratamentos preconizados e aos vínculos com a

equipe clínica responsável.

Leanne OW Hamilton5 sugere que os

significados da comunicação transparente entre

a equipe médica e seus pacientes trazem ações

estruturantes benéficas a estes doentes. A

pesquisa foi feita em pacientes que passaram

por cirurgia de tireoidectomia total. Pacientes

com informações sobre possíveis efeitos

colaterais de tratamentos e sobre abordagens

alternativas reportaram-se seguros em

submeter ao procedimento cirúrgico.

Mette A. Nexø7 apontam as

implicações físicas da orbitopatia em Graves

como desconfortáveis, o que organiza reações

inibitórias em atividades diárias dos pacientes.

As mudanças do fenótipo dos olhos dos

pacientes têm impactos significativos na vida

social. Este estudo é integrável ao de Leanne

OW Hamilton por destacar a relevância da

comunicação clara ao paciente, que devido às

alterações visíveis em seu corpo, tornam-se

inibidos nas tarefas cotidianas, e mesmo em

sua identidade psicológica e social.

Sadie Wickwar8 aponta que a confiança

dos pacientes na equipe cirúrgica reporta

significados positivos à aceitação dos pacientes

em passar pelo procedimento. Informações

clínicas e cirúrgicas insuficientes geram

fantasias angustiantes, por exemplo, quanto à

aparência após a operação.

Ainda no estudo de Mette A. Nexø e de

Sadie Wickwar emerge o relato dos doentes de

medo das interações sociais. Pacientes

mencionam sentirem-se desconfortáveis por

suporem que estão sendo observados

publicamente pelas pessoas do meio. Reagem

com evitação de encontros familiares e eventos

sociais, recolhendo-se ao isolamento. Tal

receio de serem analisados pelo outro pode

persistir mesmo após a mudança física

cirúrgica. Sadie Wickwar relatou que seis

meses após a cirurgia houve continuação do

medo à avaliação negativa por observadores

em convívio social.

Os achados apontam que as questões

emocionais têm simbolização forte por

persistirem após a mudança da aparência física,

remetendo à construção subjetiva da imagem

corporal. Os estudos apreciados nesta RI

convergem para a importância do domínio de

conceitos clássicos da Psicologia Médica sobre

como pode-se lidar com o complexo mundo

das representações psíquicas dos pacientes com

manifestações visíveis das tireoidopatias.

CONCLUSÕES:
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O modo como os pacientes com Doença

de Graves simbolizam sua condição diz

respeito a como vão se relacionar com o meio

social em que vivem. Tal impacta na adesão ao

tratamento médico. A confiança na equipe

médica é fundamental para que se acolha o

paciente.

Faz-se necessário novos estudos

qualitativos sobre o assunto. Foram

encontrados apenas 4 artigos nos últimos 10

anos, o que torna pesquisas qualitativas com

pacientes com Doença de Graves um amplo

cenário de investigação a ser realizado.
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