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INTRODUÇÃO: 

Consideramos que indivíduos acometidos por 

adoecimentos atribuem significados à sua condição 

de pacientes, e aqueles têm ação estruturante em 

suas vidas, incluindo a adesão às terapêuticas 

médicas e a cuidados clínicos. A experiência 

simbolizada volta como organizadora de seu 

cotidiano. Este trabalho ocupa-se dos sentidos 

dados ao fenômeno do adoecimento. A Doença de 

Graves (DG) é um distúrbio autoimune sistêmico, 

sendo a causa mais comum de hipertireoidismo. A 

oftalmopatia na DG é um distúrbio inflamatório 

imunomediado com expansão dos músculos orbitais 

e da gordura a partir do edema e deposição de 

glicosaminoglicanos e colágeno. 

A maioria dos indivíduos que têm expansão 

de gordura desenvolve retração palpebral, proptose, 

além das manifestações da exposição ocular. O 

acometimento ocular torna a doença estigmatizante, 

com importantes significados para a qualidade de 

vida dos pacientes. A compreensão dos significados 

simbólicos dessa enfermidade pelo médico e equipe 

pode melhorar o manejo emocional dos pacientes 

em consulta, alcançando maior adesão das 

abordagens terapêuticas. 

Este trabalho objetivou interpretar 

significados emocionais, simbólicos, das 

percepções de si, tais como relatadas por pacientes 

com DG, em eutireoidismo e com oftalmopatia, sob 

seguimento ambulatorial universitário 

especializado. 

 

MÉTODO: 

Amostra construída intencional e 

sequencialmente, por indicação de médicos do 

Ambulatório de Disfunção Tireoidiana do HC-

Unicamp. Fechada pelo critério por saturação de 

informações teóricas. Utilizado o Método Clínico-

Qualitativo (MCQ) de Turato, abordagem 

investigativa humanística desenvolvida para 

settings clínico-assistenciais. Empregada técnica da 

Entrevista Semidirigida de Questões Abertas em 

Profundidade (ESDQAE), complementadas por 

Notas de Campo, registradas após o termino das 

entrevistas com dados de observação e auto-

observação. Tratamento dos dados pela Análise de 

Conteúdo Clínico-Qualitativa (ACCQ), à luz dos 

conceitos psicodinâmicos da Psicologia Médica, 

sobretudo da literatura de Michael Balint.  

Passos da Análise de Conteúdo Clínico-

Qualitativa: 

1) Preparação do Material - Transcrição na íntegra 

das entrevistas e anotações do entrevistador. 

2) Leitura Interpretativa - Leituras flutuantes em 

equipe buscando o não-dito sob as palavras. 

3) Categorização - Tópicos de discussão por 

significações respondentes a hipóteses. 

4) Apresentação dos Resultados - Redação de 

recortes de falas e interpretação da Psicologia 

Médica. 

5) Validação Externa ao Pesquisador – Supervisão 

com orientador, discussão com pares e debate em 

eventos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram realizadas 09 entrevistas, todas 

gravadas em áudio digital e posteriormente 

transcritas na íntera.  Realizadas análises das 

entrevistas, em reuniões online, com os 

pesquisadores do projeto-matriz (de doutorado), ao 

qual este vinculou-se, os orientadores e 

eventualmente outro pesquisador do LPCQ. Após a 

preparação do material e envio prévio à reunião, era 

feita a leitura interpretativa, caracterizada por 

leituras flutuantes a cada entrevista realizada, 

buscando o não-dito sob as palavras, em trechos 

com núcleos de sentido. Ocorreu o processo de 

categorização, construindo tópicos de discussão por 

significações que respondessem às hipóteses 

iniciais, dando-lhes títulos provisórios, com 

crescente consistência às categorias para a 

teorização. 
Realizada a apresentação dos resultados por 

meio de redação inicial com recortes das falas 

significativas, seguida da sua interpretação sob 

suporte do quadro teórico da Psicologia Médica. 

Feita validação “externa ao pesquisador”, com 

supervisão dos orientadores, e discussão com pares 

do grupo de pesquisa. 
A partir da leitura interpretativa das 

entrevistas, feitas pela equipe de pesquisadores ou 

individualmente, foram elencados os principais 

núcleos de sentido e assim construídos tópicos de 

discussão. 
Análise interpretativa mais aprofundada das 

categorias à luz da literatura da Psicologia Médica, 

sobretudo os conceitos primordiais trazidos por 

Balint e Marinker. Foram construídas as seguintes 

categorias: 

 

1) Psicodinâmica da relação médico-

paciente na DG 

As “ofertas clínicas” que os pacientes fazem 

aos médico antes e depois de receberem o 

diagnóstico: trecho do relato da paciente E3 que 

apresenta a doença há cerca de um ano. As pessoas 

confrontam seus médicos com modos diferentes de 

percepções de uma não-saúde. Há porquês e como, 

em cada situação de consulta, que fazem as pessoas 

desejarem tornar-se pacientes. Buscam o clínico 

para lidar com sua disease, isto é, o diagnóstico 

científico trazido na linguagem do saber médico? 

E/ou vão à consulta para lidar com sua illness, isto 

é, com sua percepção subjetiva da não-saúde, 

referida a partir de seu construto e linguaagem de 

vida emocional? 

E3: “A mudança começou mesmo foi em 

fevereiro. Enquanto eu estava emagrecendo e o 

olho estava em ordem ainda, para mim, eu tinha 

um problema do coração, eu tinha problema na 

[palavra ininteligível], mas quando atacou o 

olho e o cabelo... a unha, a pele, aí eu falei “Não, 

isso não é normal, eu devo estar com câncer”, 

achei que eu tinha câncer. Na hora que caiu o 

cabelo, eu realmente achei que era câncer. Mas 

foi em fevereiro mesmo que mudou a minha 

vida, totalmente, porque meu olho foi em 

fevereiro que entortou. Aí eu não via igual eu via 

antes, né?” 

2) Uma tipologia psicossociologica da 

doença conforme sua manifestação 

Numa intersecção entre manifestações de 

doenças e a simbolização decorrente, propomos 

uma classificação psicossocial da doença: (a) a 

doença silenciosa, não percebida pelo paciente ou 

ainda não diagnosticada, como o caso de paciente 

de meia-idade que não sabe apresentar hipertensão 

essencial em estágio inicial. Neste caso ainda não 

emergem conflitos entre exigências do meio social 

e possibilidades próprias do paciente; e doenças 

não-silenciosas, as podem ser psicologicamente não 

silenciosas, socialmente não silenciosas ou ambas 

as possibilidades. As (b) doenças psicologicamente 

não-silenciosas são aquelas percebidas em si e 

portanto simbolizadas pele pessoa, mas que podem 

estar despercebidas à outras pessoas. Podem 

apresentar sintomas variáveis, mas não visíveis aos 

olhos da sociedade. No tendo sinais, tais doenças 

corresponderiam a fase manifestamente não-

organizada das doenças, como proposto por Balint. 

Permaneceriam nesse estado até que se organizem 

ao exame. As (c) doenças socialmente não-

silenciosas são as que possuem sinais ou mesmo 

estigmas, que fazem com que sejam reconhecidas 

pelo meio social. É possível que também sejam 

percebidas e simbolizadas pelo indivíduo que a 

possui, fazendo com que seja psicologicamente não-

silenciosa também. A DG, cerne deste trabalho, a 

depender do seu estágio evolutivo pode ser 

classificada em um ou mais desta tipologia. Essa 

classificação pode auxiliar no entendimento de 
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vivências emocionais do paciente com DG ao longo 

da história natural da doença. 

3) “Os olhos são tudo”: o aparecimento 

dos sinais estigmatizantes 

O surgimento do bócio e da exoftalmia 

torna a doença socialmente não-silenciosa, trazendo 

novos significados para sua illness.O relato da 

paciente  E3 expõe sua oferta ao médico: 

E3: “A tristeza tomou conta de mim, mas passa. 

Sarar eu não vou, não vou voltar a enxergar do 

jeito que eu enxergava, nunca mais, o médico 

aqui falou [voz embargada]. Não vai melhorar a 

minha aparência, nivelar meu olho... voltasse 

para trás. Mas, eu vou estar sempre nos cuidados 

para não acontecer de novo.” 

“E toda vez que eu vou no médico, no 

oftalmologista, no otorrinolaringologista, nela, 

eu falo ‘Por favor, endireita meu olho que eu 

tenho vergonha, eu morro de vergonha’.” 

“De fevereiro para cá eu não saio mais de casa. 

E eu adorava ir jantar fora. Vou de vez em 

quando, mas eu coloco óculos de Sol de grau. 

Mas sair, sair mesmo, não. Assim, no meio dos 

outros, não. [voz embargada] eu tenho 

vergonha. Eu falo ‘vamos andar logo com isso’, 

mas...” 

“Eu não fico feliz .E antes eu ficava, agora não. 

Eu fico constrangida. As pessoas ficam me 

olhando, sabe? Tem gente que fala “aí, nem 

parece”. Claro que parece. Agora, aparece 

menos, né? Porque eu operei. Já apareceu mais, 

eu não saía mesmo. Mas parece, e eu fico 

constrangida.” 

“Tanto uma mulher... acho que até para homem 

que é vaidoso. O cabelo e os olhos. Os olhos são 

tudo, né? Você olha para uma pessoa, você olha 

para onde? Para o olho.” 

“Não gosto de olhar no espelho. Antes eu 

andava sem óculos. Agora eu não tiro o óculos. 

Só se eu chorar, que ele embaça, né? Até dormir 

e tomar banho. Eu entro debaixo do chuveiro de 

óculos. De tanta vergonha que eu tenho.” 

 

4) Pressupostos iniciais da pesquisa 

De nossas hipóteses iniciais: 

1. Pacientes sob seguimento clínico por 

diagnóstico de DG, diante da condição de 

normalidade laboratorial - eutireoidismo -, porém 

apresentando protrusão ocular, percebem a doença 

como um fenômeno simbolizando certa estranheza 

por uma natureza manifesta distante de um 

conhecimento médico explicativo apresentado. 

2. Pacientes com DG – com eutiroideos e 

oftalmopatas - representam a si como pessoas 

‘injustiçadas’ frente a um corpo dito como 

internamente normalizado, mas percebido como 

externamente alterado e estigmatizado. 

Essas duas hipóteses buscam resposta 

similar. Foram exploradas nas entrevistas de onde 

emergiu. 

 

E3: “Nossa! Eu agradeço a Deus. Cada vez que 

eu faço exame, eu agradeço a Deus. Por estarem 

em ordem, os hormônios. Nossa. Eu nem 

acredito. Porque eu estou tomando um 

comprimido por dia, sendo que eu tomava 

quatro. Foi diminuindo. E os exames estão tudo 

em ordem. Pelo menos está tudo em ordem, pela 

segunda vez. Porque é a segunda vez que dá em 

ordem, porque não tinha dado. Não conseguia, 

porque ela é muito descompensada, ela não se 

controla, a minha doença. Mas agora parece que 

eu estou mais calma, mais concentrada. 

“Eu penso que um dia vai passar. Esse nervoso, 

essa ansiedade que eu tenho, essa tristeza. Vai 

passar, eu espero que passe. Eu penso muito, 

mas eu tenho certeza de que vai passar. Eu acho 

que depois que eu operar, até que eu falei com a 

endocrinologista ali, se eu operar e me olhar no 

espelho e me sentir melhor, eu acho que eu vou 

me sentir melhor. Não sei se vai acalmar meus 

ânimos, mas eu vou me sentir melhor. 

Aparência, né?” 

 

5) A psicoterapia implícita do clínico 

A menção do diagnóstico clínico-laboratorial 

da DG é parte do complexo discurso que vem da rica 

relação médico-paciente. Em diálogo estabelecido 

na sincronia da consulta, há um jogo de frases 

aparentemente de construção não-planejada, porém 

com palavras que portam sentidos subjacentes 

marcantes com efeito psicoterápico. Essa conversa, 

ainda que curta, comporta diagnósticos em níveis.  

 

CONCLUSÕES: 

A relação médico-paciente é o resultado 

de um compromisso entre ofertas e exigências 

dos pacientes e as respostas do médico. O que 
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Balint observou na clínica no sistema de saúde 

inglês na década de 50 extrapola-se a relatos 

coletados neste trabalho. O diagnóstico médico 

da DG pede naturalmente respostas a demandas 

emocionais pacientes. Diagnósticos em níveis – 

da clínica às expectativas emocionais e 

simbólicas - é chave para alcançar harmonosa 

relação médico-paciente. O surgimento de 

sinais físicos estigmatizantes da doença, 

decorrentes da oftalmopatia, torna a doença 

socialmente não-silenciosa. Tal experiência 

gera re-simbolizações na consciência do 

paciente. Deformidades oculares da 

oftalmopatia representam certa crise ao 

narcisismo, da autoimagem, da própria 

identidade. Afinal os “olhos são tudo”, como 

relatado emblematicamente. Espelhos 

assumem papel de recolocar o paciente diante 

de si e de sua doença. Respondendo aos 

pressupostos iniciais da pesquisa, mantêm-se 

certo sofrimento apesar de estarem 

medicamente eutiroideos, já que manifestações 

psicológicas. Ficam sugeridos manejos 

emocionais associados ao dito em consulta que 

constituem a relevante ‘psicoterapia implícita’, 

conforme menciona a literatura da Psicologia 

Médica. O médico acolhe o paciente no 

enfrentamento da doença, assumindo papel de 

outro espelho. No cumprimento desta atitude, o 

médico pode tomar a consciência balintiana de 

sua função apostólica.  
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