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Resumo 
 

Objetivo: Estudar as repercussões emocionais da interação entre estudantes 

universitários tutores de Psicologia e de Enfermagem e pacientes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA). Casuística e Método: Dezesseis duplas de alunos realizaram visitas 

domiciliares feitas semanalmente a 16 pacientes com ELA; cada visita teve duração de 

60 minutos, durante 12 semanas, ou entre três quatro meses. Os instrumentos usados 

para avaliar os tutores foram Entrevista Semidirigida, Desenho Temático e Questionário 

Desiderativo. Os pacientes foram avaliados pelo Questionário de Qualidade de Vida 

McGill. Resultados: Com relação aos tutores, a Entrevista Semidirigida revelou de início 

predisposição para ajudar o ser humano em sofrimento, com identidade positiva 

profissional, visão humanitária e empatia. O Desenho Temático revelou visão integrada 

do paciente como um ser humano e não a visão de uma pessoa doente, ou da doença 

propriamente dita. No Desenho Temático houve mudança significante do sexo da figura 

desenhada (de masculina no pré-tutoria, para feminina na pós-tutoria). As respostas do 

Questionário Desiderativo mostraram como premissa, por parte dos tutores, a visão 

realista e integrada deles mesmos como seres humanos; entretanto, essa visão estava 

ausente nos seguintes subgrupos: tutores de Enfermagem no momento pré-tutoria, 

tutores do sexo masculino, tutores de Psicologia no momento pós-tutoria, tutores abaixo 

do 5º semestre de graduação e abaixo dos 23 anos. Traços de ansiedade e 

impulsividade foram característicos desse grupo de tutores, intensificando-se nos tutores 

de Psicologia no momento pós-tutoria. Com relação aos pacientes com ELA, no 

Questionário de Qualidade de Vida McGill, os domínios que mais contribuíram para a 

qualidade de vida foram o Bem Estar Existencial e Suporte; Bem Estar Físico e Bem 

Estar Psicológico tiveram contribuição intermediária, e Sintomas Físicos foram os que 

menos contribuíram. Já na segunda aplicação, houve diminuição de todos os domínios, 

com exceção do Bem Estar Psicológico, que aumentou. Conclusão: Os tutores 

mostraram condições de exercerem a tutoria frente ao paciente com ELA e as 

características mais favoráveis ao desempenho da função de tutor foram sexo feminino, 

idade superior a 23 anos e 5º Semestre de graduação. Os domínios Bem Estar 

Existencial e Suporte foram os que mais contribuíram para a qualidade de vida do 

paciente com ELA, vindo confirmar a importância que o acolhimento, amparo e escuta 

tiveram para os pacientes, independente da formação que o tutor (e futuro profissional) 

possa ter dentro da área da saúde. 
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1.1 Definição 
 

1.1.1 ELA 
 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é a mais comum das doenças do 

neurônio motor do adulto (DNM). A ELA é uma doença neurodegenerativa levando à 

perda de neurônios motores do córtex cerebral, tronco cerebral e corno anterior da 

medula espinhal, manifestando-se pela fraqueza muscular progressiva, atrofia, 

espasticidade, disfonia, disfagia comprometimento da musculatura respiratória, 

levando o paciente a óbito depois de prolongado período de ventilação mecânica na 

grande maioria dos casos (Calia, Annes, 2003). 

A ELA é de difícil diagnóstico, uma vez que possui características 

semelhantes a outras doenças neuromusculares, levando o paciente na maioria das 

vezes a uma longa peregrinação, passando de médico em médico; isso faz com que 

o diagnóstico da doença demore enquanto a doença continua avançando. 

 

1.1.2 Doenças do Neurônio Motor (DNM) 
 

O neurônio eferente, também chamado motor, conduz o impulso nervoso ao 

órgão efetuador, que nos mamíferos, é um músculo, ou uma glândula; o impulso 

eferente determina uma contração, ou secreção. O corpo do neurônio motor surgiu 

dentro do sistema nervoso central e a maioria deles permaneceu nesta posição 

durante quase toda a evolução (Machado, 1974).  

O neurônio motor inferior (NMI), também chamado de motoneurônio inferior, 

tem seu corpo celular localizado no corpo anterior da substância cinzenta da medula 

espinal, ou nos núcleos motores dos nervos cranianos.  Ao longo de seu trajeto, os 

axônios se agrupam para formar as raízes, plexos e nervos e ramifica-se para 

inervar diversas fibras musculares; a lesão de motoneurônios inferiores ocasiona 

sintomas e sinais que constituem a síndrome motora periférica, ou síndrome do 

neurônio motor inferior, sendo que o déficit de força é o mais comum dentre os 

sinais. Os neurônios que têm sua origem no sistema nervoso central, atuando sobre 

os motoneurônios inferiores, denominam-se neurônios motores superiores (NMS); 
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seus axônios, também denominados de fibras nervosas, vão formar tratos 

encefalospinais e o mais importante é o trato corticospinal, ou trato piramidal, 

recebendo tal nomeação devido a suas fibras nervosas formarem uma proeminência 

no bulbo, que tem a forma de uma pirâmide (Nitrini, Bacheschi, 2003). 

As doenças do neurônio motor incluem quatro síndromes clínicas:  

• Atrofia muscular progressiva (AMP): doença do NMI de causa desconhecida 

até o momento, representando de 5 a 20% dos casos, sendo que a 

confirmação do diagnóstico se faz no post-mortem pela perda de células do 

corno anterior da medula; 

• Paralisia bulbar progressiva (PBP); comprometimento da musculatura da 

inervação bulbar, com ou sem envolvimento do NMS; predominam os 

sintomas de disfonia, disfagia, fraqueza, atrofia e fasciculações da língua, 

dispnéia, podendo ser encontrado moderado envolvimento da musculatura do 

pescoço e labilidade emocional; 

• Esclerose lateral primária (ELP): de lenta evolução, geralmente sem sinais e 

sintomas de qualquer outra parte do sistema nervoso, além dos tratos 

corticobulbar e corticoespinhal, sem evidência de comprometimento do NMI 

nas fases iniciais; clinicamente há a manifestação de quadriparesia espástica, 

reflexos profundos exaltados, sinal de Babinski bilateral, disfonia espástica e 

labilidade emocional; 

• Esclerose lateral amiotrófica (ELA): acentuada paralisia progressiva com 

comprometimento do NMS e NMI. A labilidade emocional é geralmente 

explicada como parte da paralisia pseudobulbar, expressa por riso e choro 

imotivados, decorrente da perda da inibição do trato corticobulbar (Oliveira et 

al., 2005). Já o enfoque psicanalítico fundamenta tal reação como uma 

atuação, os impulsos vindos do Id operacionalizam-se direto para o meio 

externo, sem ter passado pela censura do Superego e do Ego. (Essa 

nomenclatura atualmente passa por uma reformulação, utilizando-se Isso, 

Supereu e Eu respectivamente). 

Há a suspeita do diagnóstico no envolvimento clínico e eletromiográfico do 

NMI, NMS e pela progressão da doença (Borges et al., 2005). 
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1.2 Histórico 
 

1.2.1 França – Áustria 
 

Jean-Martin Charcot foi um grande neurologista francês considerado o pai da 

neurologia moderna, bem como o primeiro professor das doenças do sistema 

nervoso, considerado o mais importante pesquisador do campo da neurologia clínica 

no século XIX. Seu método anátomo-clínico descreveu um leque de doenças 

neurológicas que acabaram associados ao seu nome, entre elas a Esclerose 

Múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica (Doença de Charcot), Doença de Charcot-

Marie-Tooth, Ataxia Motora, Doença de Parkinson, Síndrome de Gilles de la 

Tourette, entre muitas outras. Também teve contribuições em outras áreas da 

medicina, tais como Anatomia Patológica, Neurologia e Psiquiatria (Teive et al., 

2007). 

Nos anos de 1885/86, Sigmund Freud ganha do Imperador austríaco uma 

bolsa de estudo e vai para o Hospital Salpêtrière em Paris fazer um curso sobre 

neurofisiologia; estando lá foi assistir a uma apresentação de casos clínicos, 

coordenado por Charcot. Na época, Charcot se utilizava da hipnose para com suas 

pacientes internadas no Hospital Salpêtrière, principalmente as que tinham um 

quadro de histeria. Freud ficou admirado e encantando ao ver que, Charcot, através 

da hipnose, demonstrou claramente que o sintoma histérico apresentado por tais 

pacientes, podia ser tanto introduzido, como eliminado, mediante uma ordem dada 

por sugestão durante a hipnose. Com isso, pela primeira vez ele fez a distinção 

nítida da diferença entre cérebro e mente, demonstrando que a histeria tinha sua 

origem na questão mental e não cerebral e que, portanto, não teria qualquer 

sucesso no tratamento medicamentoso. A partir dessa demonstração e constatação 

assistida por Freud, o mesmo acaba traduzindo para o alemão dois volumes do livro 

publicado por Charcot, intitulado Leçons du mardi e voltando para Viena, muda sua 

postura no tratamento com as pacientes histéricas, dando início ao desenvolvimento 

da Psicologia Profunda, nomeada por ele como Psicanálise.  

Desde aquela época, o contato entre a neurologia e a psicanálise mostrou-se 

extremamente profícuo, como atestado por Freud.  
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Freud escreveu à sua esposa logo após ter chegado a Paris em 24 de 

novembro de 1885:  

“Acho que estou mudando muito. Vou dizer-lhe detalhadamente o 

que está me afetando. Charcot, que é um dos maiores médicos e um 

homem cujo senso comum tem um toque de gênio, está 

simplesmente desarraigando minhas metas e opiniões. Por vezes, 

saio de suas aulas como se estivesse saindo de Notre Dame, com 

uma nova idéia de perfeição. Mas ele me exaure; quando me afasto, 

não sinto mais nenhuma vontade de trabalhar em minhas próprias 

bobagens; há três dias inteiros não faço qualquer trabalho, e não 

tenho nenhum sentimento de culpa. Meu cérebro está saciado, como 

se eu estivesse passado uma noite no teatro. Se a semente 

frutificará algum dia, não sei; o que sei é que ninguém jamais me 

afetou dessa maneira....” (Freud, 1986c, p. 19) 

Continuando, Freud escreve: 

“...Não era Charcot um homem dado a reflexões excessivas, um 

pensador; tinha, antes, a natureza de um artista – era, como ele 

mesmo dizia, um ‘visuel’, um homem que vê. Eis o que nos falou 

sobre seu método de trabalho. Costumava olhar repetidamente as 

coisas que não compreendia, para aprofundar sua impressão delas 

dia a dia, até que subitamente a compreensão raiava nele. Em sua 

visão mental, o aparente caos apresentado pela repetição contínua 

dos mesmos sintomas cedia então lugar à ordem: os novos  quadros  

nosológicos emergiam, caracterizados pela combinação constante de 

certos grupos de sintomas . ...Podia-se ouvi-lo dizer que a maior 

satisfação humana era ver alguma coisa nova – isto é, reconhecê-la 

como nova; e insistia repetidamente na dificuldade e na importância 

dessa espécie de ‘visão’..... Em certa ocasião, éramos um pequeno 

grupo de estudantes estrangeiros que, educados na tradição da 

fisiologia acadêmica, esgotávamos sua paciência com nossas 

dúvidas quanto às suas inovações clínicas. ‘Mas isso não pode ser 

verdade’, objetou um de nós, ‘pois contradiz a teoria de Young-

Helmholtz’. Ele não retrucou com um ‘tanto pior para a teoria; 

primeiro os fatos clínicos’, ou qualquer outra expressão no mesmo 
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sentido; disse-nos, entretanto, uma coisa que nos causou enorme 

impressão: ‘La théorie, c’est bon, mais ça n’empêche pas d’exister’. 

(Teoria é bom, mas não impede que as coisas existam).  (Freud, 

1986c, p. 21-3).  

  

Com esta tese de doutorado acreditamos que, de uma forma análoga, 

estamos permeando um pouco dessa trajetória de Freud, uma vez que, como 

psicólogo e psicanalista, adentramos a uma instituição médica, no setor de 

neuromuscular, fundamentando nosso trabalho dentro da teoria psicanalítica. 

 

1.2.1.1 Charcot e o Brasil 
 

Houve a ligação de Charcot com o Brasil, através de Sua Majestade Imperial 

o Imperador Dom Pedro II. Em 1887 durante sua viagem à França, Dom Pedro II foi 

examinado por Charcot, sendo diagnosticado como portador de astenia física e 

psicológica. Em 1889, com a Proclamação da República, Dom Pedro II e toda sua 

família foram exilados e, em Paris, ele tornou-se visitador assíduo da casa de 

Charcot. Já com quadro de diabetes, em 05 de dezembro de 1891, Dom Pedro II 

falece, quando Charcot o diagnostica com pneumonia e juntamente com Dr. Mota 

Maia, médico pessoal de Dom Pedro II, assina o atestado de óbito (Teive et al., 

2001). 

 

1.2.2 Lou Gehrig 
 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é conhecida na França como Doença 

de Charcot e nos Estados Unidos da América como Doença de Lou Gehrig. Henry 

Louis Gehrig (1903 – 1941) foi um famoso jogador de beisebol americano dos anos 

20 e 30, que jogou pelo New York Yankees e era popularmente conhecido como o 

“Cavalo de Ferro” pela sua garra dentro do campo. Seu desempenho foi decaindo de 

modo acentuado e em 1939, ele foi levado à Clínica Mayo, sendo confirmado o 

diagnóstico de ELA, quando Lou Gehrig contava com 36 anos. A evolução foi 
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drástica, com aumento rápido de sua paralisia de membros superiores e inferiores, 

dificuldade para engolir, bem como para falar. Nos quatro anos até o óbito, a doença 

evoluiu sem que houvesse qualquer tipo de comprometimento das funções mentais, 

ou seja, o tempo todo esteve consciente (Lou Gehrig, 2010).  

 

1.2.3 Brasil  
 

Quadros (2006) fez um levantamento sobre a ELA no Brasil, dando uma visão 

cronológica. O Quadro 1 contextualiza como os estudos sobre a ELA evoluíram no 

Brasil. 

 

Quadro 1. Cronologia do histórico da ELA no Brasil 

Ano Autor (es) Abrangência 

1909 Freitas  
Professor de anatomia e fisiologia patológica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro fez a primeira descrição da 
esclerose lateral amiotrófica no Brasil 

1927 Espozel e Mendes  

Relatam um “caso de esclerose lateral amiotrófica de início 
pseudo-polineurítico” ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. 
Chamam a atenção para o fato de que a doença de Charcot 
não é rara em nosso meio. 

1983 Lima et al.  Primeiro estudo dos aspectos epidemiológicos da esclerose 
lateral amiotrófica na cidade do Rio de Janeiro 

1991 Gomes Chama a atenção para a relação entre envelhecimento e 
aumento das doenças amiotróficas em nosso meio 

1996 Py et al. Publicação de artigo relatando a questão da Psicologia da ELA 

1998 
Moraes et al. 

 
Dietrich-Neto et al. 

Publicação do estudo sobre a incidência da ELA na cidade de 
São Paulo no período de 1991 a 1997 
Estudo epidemiológico nacional com os principais centros de 
referência realizado pela ABRELA e Aventis Farma 

1999 Castro-Costa et al. Descreveram a análise clínica de 78 casos de ELA em 
Fortaleza-CE no período de 1980 a 1989 

2000 Andrade et al. Descreveram o perfil clínico de pacientes com ELA em 
Salvador-BA no período entre 1997 e 1999 

2002 Werneck et al. Estudo clínico epidemiológico em Curitiba-PR no período de 
1977 - 2001 
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1.2.3.1 A ABRELA (Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica)  
 

Em 1998 Oliveira; ASB, neurologista responsável pelo Setor de Investigação 

de Doenças Neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo – Escola 

Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) – iniciou o processo de formação de uma 

associação que congregasse os pacientes com ELA e os profissionais de saúde 

interessados no tema. Desde a sua criação, a ABRELA tem participado de todos os 

eventos que envolvem a ELA em nosso país. 

Assim começou a ABRELA, uma entidade sem fins lucrativos, iniciou seu 

atendimento nas dependências do ambulatório de Neuromuscular da 

UNIFESP/EPM/HSP em 1999, por um grupo de pesquisadores brasileiros (Oliveira, 

ASB; Barreira, AA; Calegaro, D; Tosta, ED; Dietrich Neto, F; Silva, HCA; Lima, JMB; 

Buainaim, R; Reis, RG; Leitão, V). A missão é promover uma melhor qualidade de 

vida aos pacientes com ELA, através da informação, orientação e apoio social ao 

paciente e familiar, bem como divulgar informações à sociedade e aos profissionais 

interessados na doença e seu tratamento. Seus objetivos são: a) conscientização da 

sociedade sobre a importância e emergência da doença no Brasil; b) melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes através da informação e orientação aos mesmos e 

aos seus familiares; c) atendimento do Serviço Social que faz o levantamento das 

necessidades do pacientes e da família, na busca de recursos de apoio pela equipe 

multidisciplinar que envolve psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, advogados, etc.; d) 

realização de reuniões bimensais informativas e de confraternização que visam 

esclarecer dúvidas sobre a doença, comunicação da evolução das pesquisas no que 

se refere à ELA, troca de experiência entre as famílias; e) estudar e discutir 

problemas éticos e suas implicações na prática terapêutica; f) inserir o paciente 

brasileiro nos âmbitos internacionais para que ele possa receber o mais rapidamente 

possível os benefícios terapêuticos; g) atender os pacientes da melhor forma 

possível, promovendo-lhe uma vida com mais dignidade, minimizando o sofrimento 

advindo dessa doença. 

No ano de 2001 a ABRELA participou pela primeira vez do Simpósio 

Internacional de ELA/DNM e, desde então, tem apresentado para a comunidade 
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científica internacional alguns estudos realizados no Brasil, e tem publicado por meio 

da parceria com a Sanofi-Aventis, o resumo do simpósio internacional para 

divulgação no Brasil. Em 2002 aconteceu o primeiro Simpósio Brasileiro de 

ELA/DNM realizado pela ABRELA, como também teve o início da parceira 

ABRELA/APOIAR, oficializada em 2003 (Abreu Filho et al., 2003). 

A psicóloga Vitali, LM colaboradora e integrante do Laboratório Ser e Fazer 

coordenado por Vaisberg, TMJA, já fazia parte da equipe multidisciplinar da 

ABRELA e desenvolvia uma oficina de arranjos florais juntos aos pacientes com ELA 

e seus acompanhantes na sala de espera, trabalho esse que gerou sua dissertação 

de mestrado (Vitali, 2004). 

Em 2006 a ABRELA torna-se membro da Aliança Internacional das 

Associações de ELA/DNM e da Associação Internacional de ELA/DNM, continuando 

assim expandir suas atividades, com o objetivo de beneficiar um número cada vez 

maior de pacientes. 

 
1.2.3.2 Parceria ABRELA/APOIAR 

 
A parceria entre a ABRELA e o Laboratório APOIAR de Saúde Mental e 

Psicologia Clínica Social, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade de 

São Paulo se iniciou em 2002. 

Nesse ano Silva, HCA presidente da ABRELA na época, esteve no APOIAR 

para divulgar a doença e implementar parcerias, doença essa até então 

desconhecida pela equipe, que ficou estarrecida com as informações passadas 

sobre a evolução da doença. A primeira questão colocada pelo APOIAR foi: ”Já que 

o paciente vai a óbito, por que fazer alguma coisa?”. Para surpresa geral foi aclarado 

que havia muita coisa a ser feita por esses pacientes, visando melhorar a sobrevida 

e a qualidade de vida, e isso poderia ser feito em conjunto com a área da Psicologia. 

Assim, em vista da necessidade de apoio psicológico a esses pacientes e 

seus familiares, ao lado das dificuldades de transporte e deficiência de serviços de 

atendimento psicológico público, a ABRELA apresentou ao APOIAR a idéia de 

tutoria, já testada com sucesso no Canadá (Kim et al., 2001; Swash, 2003). 
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A palavra tutor tem vários significados, sendo que aqui será apresentado o 

sentido que foi empregado nesta pesquisa (Houaiss, 2001)  

“Tutor: estaca ou vara que se enterra no solo para amparar uma planta de 

caule frágil, flexível ou volúvel”. Assim essa palavra foi empregada no sentido de 

amparo, acolhimento, olhar e escuta por parte dos estudantes que foram tutores. 

O sentido que foi empregado para a palavra tutor também aparece no 

ideograma japonês abaixo, figura que significa SER HUMANO em vista da 

sustentabilidade decorrente das relações entre as pessoas. 

 

 
Figura 1. Ideograma japonês que significa SER HUMANO 

 
 

Tardivo LSPC, coordenadora do Laboratório APOIAR convidou os psicólogos 

Abreu Filho AG e Steiner ALF a coordenarem o projeto. Foi iniciado então um 

projeto piloto com alunos da graduação do curso de Psicologia do IPUSP (Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo) e do curso de Enfermagem da UniFMU 

(Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas). Nessa primeira fase, 

informações sobre a doença foram apresentadas sob a forma de aulas expositivas e 

material didático sobre a ELA, como os folhetos da ABRELA. Observou-se um 

crescente despertar de interesse por parte dos alunos. 

O vice-presidente da ABRELA na época, Quadros AAJ, levou um paciente 

com ELA, juntamente com sua mãe que era sua cuidadora, para conversar com 

todos os participantes do projeto no IPUSP. Esse foi o primeiro contato diante de um 
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paciente com ELA. O que foi relatado deixou a todos sensibilizados e motivados a 

dar continuidade aos estudos preparatórios para, gradativamente, operacionalizar a 

função de tutores juntos aos pacientes. O projeto inicial intitulado “O papel do tutor 

juntos aos pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica (ELA)”, foi aprovado 

em 2002 pela comissão de ética do curso de enfermagem da UniFMU.  

Esse estudo teve como objetivos verificar as repercussões emocionais da 

visita do aluno tutor na qualidade de vida do paciente com ELA e a experiência de 

tutoria no amadurecimento profissional do próprio aluno tutor. Esse estudo incluiu 

grupo controle, de pessoas saudáveis, pacientes com ELA e tutores, que foram 

alunos de enfermagem. Utilizaram-se, como instrumentos de avaliação para os 

controles e pacientes, questionários demográficos e McGill Quality of Life 

Questionnaire e ainda, para os tutores, questionários de maturidade psicológica. A 

freqüência de visitas domiciliares pelos tutores foi semanal. O estudo revelou que os 

pacientes apresentaram valores de sintomas físicos e psicológicos, além de 

significância da vida, piores dos que os controles. Houve excelente aceitação dos 

pacientes e tutores em relação ao processo, com relatos de melhoria dos sintomas 

físicos, psicológicos por parte dos pacientes com indícios de que o tutor pode 

assegurar melhor qualidade de vida aos pacientes, bem como essa atuação pode 

ajudar no amadurecimento do estudante de enfermagem (Silva et al., 2003). 

Em 2003 oficializou-se a parceria ABRELA/APOIAR, tendo como objetivos a 

operacionalização da tutoria pelos alunos da graduação, em atendimentos 

domiciliares, para poder amparar, acolher e amenizar o sofrimento psíquico dos 

mesmos, melhorando assim sua qualidade de vida e preparando os tutores à uma 

escuta e olhar humanizantes dentro desse encontro, para propiciar um 

amadurecimento do futuro profissional da área da saúde, bem como desenvolver a 

pesquisa científica. 

A partir dessa parceira, foram realizados vários trabalhos sobre Psicologia na 

ELA, apresentados em congressos nacionais e internacionais. Em resumo, até 

agora foi constatado que o desempenho dos tutores nas visitas domiciliares tem 

ajudado os pacientes com ELA a suportar o intenso sofrimento decorrente da 

doença, amparando-os, acolhendo-os em suas dores e angústias, bem como aos 
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seus cuidadores e familiares, fazendo com que a sobrevida que esses pacientes 

apresentam seja permeada com qualidade de vida no aspecto emocional. 

Com a evolução do projeto ABRELA/APOIAR, surgiu o interesse em se 

aprofundar a questão da tutoria junto aos pacientes com ELA, pois se constatou que 

o relacionamento que ocorria entre os tutores e os pacientes transcendia às 

expectativas do projeto, no que diz respeito à melhora de qualidade de vida, bem 

como da postura dos tutores frente aos pacientes. Esse interesse em aprofundar os 

conhecimentos em torno das repercussões emocionais da interação dos tutores com 

os pacientes com ELA acabou gerando a presente pesquisa. 

 

1.3 Epidemiologia 
 

O pico de incidência na ELA acontece na sexta década de vida, com 

incidência de 1 caso para cada 100.000 habitantes por ano. Os pacientes do sexo 

masculino geralmente são os mais afetados, mas isso varia conforme o país 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2. Relação de acometimento da ELA entre homens e mulheres no Texas (Estados 
Unidos), Reggio Emilia (Itália) e Uruguai 

País 
Proporção 

 Homens           Mulheres 
Período Referência 

Estados Unidos 1,27                   1,3 1985 - 1988 Annegers et al., 1991 

Itália 1,3                     0,8 1996 - 2005 Bonvicini et al., 2008 

Uruguai 1,95                   0,84 2002 - 2003 Vázquez, 2008 

 

 

Dietrich-Neto et al. (2000) realizaram um estudo sobre as características 

epidemiológicas da ELA no Brasil durante o ano de 1998, através de formulários 

estruturados enviados a 2.505 neurologistas brasileiros de janeiro a setembro de 

1998 para serem preenchidos com dados demográficos e clínicos de todos os 

pacientes com ELA atendidos no ano de 1998. Desses formulários quinhentos e 
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quarenta retornaram, enviados por 168 neurologistas contendo os dados de 443 

pacientes (Quadro 3). 

Verificou-se que os primeiros sintomas apareciam em média aos 52 anos. 

Feito o ajuste para a distribuição da população brasileira, segundo faixa etária, a 

maior incidência ocorre entre 65 e 74 anos. Esse estudo demonstrou que as 

características epidemiológicas da ELA são semelhantes àquelas mostradas em 

estudos internacionais, a não ser para idade dos primeiros sintomas, uma vez que 

pacientes brasileiros são mais jovens. Com os valores ajustados para a curva 

populacional brasileira, essa diferença desapareceu. 

 

Quadro 3. Levantamento epidemiológico da Esclerose Lateral Amiotrófica no Brasil no ano de 
1998 

ELA Nº. de pacientes Porcentagem 

Classificação   

Provável 
Definida 

63 
380 

14,2 % 
85,8 % 

Início   

Membros 
Bulbar 
Generalizada 
Outros 

306 
82 
52 
03 

69 % 
18,5 % 
11,7 % 
0,8 % 

História Familiar 26 5,9 % 

Local de atendimento   

Clínica Particular 
Ambulatório Público 

259 
178 

58,6 % 
40,2 % 

 
 
 
1.4 Fisiopatologia 
 

A ELA é uma doença ainda de causa desconhecida*. O estudo 

anatomopatológico mostra perda dos neurônios que controlam os movimentos 

voluntários (neurônios motores), localizados no córtex cerebral motor (que são os 

                                            
*  Silva  HC.  Aplicabilidade  da  biologia molecular:  doenças  neurológicas.  In:  Eça  LPM,  organizadors.  Biologia 
molecular: guia prático e didático. Rio de Janeiro: Revinter; 2004. p. 216‐22. 
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neurônios motores superiores) e na porção anterior e lateral da medula espinhal 

(que são os neurônios motores inferiores). O estudo bioquímico mostra aumento dos 

níveis do neurotransmissor excitatório glutamato, nas porções anterior e lateral da 

medula espinhal. 

Dentro do grupo de pacientes com ELA familiar, dez por cento têm histórico 

de parentes afetados pela mesma doença e os outros noventa por cento apresentam 

ELA esporádica. Apesar da causa da ELA ainda não poder ser determinada, os 

estudos têm mostrado associação entre vários fatores genéticos individuais e 

ambientais externos. Os principais mecanismos de estresse do neurônio motor nas 

formas familiares de ELA são a mutação da enzima superóxido-dismutase e o 

possível aumento dos níveis de cálcio durante o funcionamento celular. 

 O principal fator genético é a deficiência da enzima superóxido-dismutase 

(SOD), que neutraliza as substâncias tóxicas, ou seja, os radicais livres produzidos 

no funcionamento normal das células do corpo. O gene que codifica a SOD situa-se 

no cromossomo 21. Os neurônios motores de animais com ELA causada pela 

mutação da enzima superóxido-dismutase apresentam maior chance de desenvolver 

sinais de morte celular programada. As pesquisas têm mostrado que a enzima 

superóxido-dismutase, quando alterada pela mutação, pode ativar a morte do 

motoneurônio independente de estímulos externos. 

Os problemas genéticos que poderiam provocar a doença parecem estar 

relacionados com o excesso do estimulante dos neurônios motores, conhecido como 

glutamato; a diminuição das defesas contra os radicais livres; as anormalidades do 

formato ou transporte de substâncias dentro dos neurônios e a apoptose (morte 

celular programada) antecipada.  

Os estudos comparativos, entre grandes grupos de pacientes com ELA e 

indivíduos sem ELA, mostram alguns fatores externos que são mais comuns no 

grupo com ELA; esses fatores externos são conhecidos como fatores de risco. No 

caso da ELA, os mais prováveis são o contato com produtos químicos (inseticidas, 

metais pesados, cigarro), infecções virais, obesidade, dietas ricas em gordura e 

pobres em fibras. 
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Uma vez que os neurônios motores morrem antes do programado nos 

pacientes com ELA, faz-se necessário conhecer o desenvolvimento normal desses 

neurônios motores, pois durante a vida, tais neurônios estão em equilíbrio entre a 

sobrevivência e a morte.  

Na vida intra-uterina, durante a formação do feto, há uma perda de quase 

50% no número de neurônios motores; durante o resto da vida, os 50% restantes 

são mantidos vivos pela ação de neurotrofinas, que são fatores de proteção e 

crescimento das células nervosas.  

Quando se realizam culturas de neurônios motores de animais com ELA, as 

células mostram alteração do comportamento mesmo que a sua forma seja normal - 

isso pode representar a fase pré-sintomática da ELA, quando o paciente já tem a 

doença, mas não tem sintomas. Daí a importância do diagnóstico precoce. Em 

animais com ELA, os neurônios motores apresentam alteração da função e forma 

das mitocôndrias, órgãos responsáveis pela produção de energia na célula; além 

disso, as mitocôndrias são importantes na sinalização intracelular e podem contribuir 

para o processo de morte celular programada.  

 

1.5 Quadro clínico 
 

O início dos sintomas da ELA varia de pessoa para pessoa, manifestando-se 

pelos membros superiores, inferiores e/ou bulbar e muitas vezes de forma 

assimétrica. Os sinais de lesão do NMI são fraqueza muscular, reflexos tendíneos 

vivos, presença de reflexos anormais, espasticidade. Os sinais de disfunção do NMS 

são arreflexia, atonia, atrofia, fasciculações e também fraqueza muscular, dispnéia, 

disfonia, disfagia e disartria, indicam disfunção dos Neurônios Motores do Tronco 

Cerebral. 

Inicialmente o diagnóstico é difícil de ser feito devido à presença de sintomas 

que simulam outras doenças. Como não existem ainda marcadores precoces da 

doença ELA, o diagnóstico é quase que exclusivamente baseado em critérios 

clínicos e eletroneuromiográficos. A Federação Mundial de Neurologia (El Escorial 

World Federation of Neurology) estabeleceu critérios para o diagnóstico de ELA em 
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1994 e posteriormente revisado em 1998. A forma suspeita (NMI isolado) foi 

excluída da classificação revisada.   O Quadro 4 mostra tais critérios. 

 
Quadro 4. Critérios Modificados para a ELA (WFN El Escorial revisado, 1998) 

Possível Clínico 

- NMS e NMI são encontrados juntos em apenas uma região; 
- sinais do NMS são encontrados em duas ou mais regiões;  
- sinais do NMI e do NMS estão acima dos sinais do NMS. 

A ELA não pode ser comprovada por critérios clínicos em conjunto com 
eletrodiagnósticos neurofisiológicos, neuroimagens ou estudos clínicos 
laboratoriais. Outros diagnósticos devem ter sido excluídos para se 
aceitar um diagnóstico de ELA clinicamente possível. 

Provável com auxílio 
laboratorial 

- NMI e NMS estão em apenas uma região;   
- NMS está presente em uma região, e há sinais do NMI; 
ENMG em pelo menos dois membros, com a realização adequada do 
exame de neuroimagem e exames laboratoriais para excluir outras 
causas. 

Provável Clínico - NMI e NMS estão em duas regiões; 
- NMS está presente em uma região acima dos sinais do NMI.  

Definido Clínico - NMS, bem como sinais do NMI, em três regiões. 

Legenda: 
Regiões – bulbar, cervical, torácia, lombar 
ENMG – eletroneuromiografia 
 

 

1.6 Diagnóstico 
 

Os pacientes com ELA, devido ao desconhecimento da doença, percorrem 

uma longa trilha, passando de médico em médico, consultado fisioterapeutas e 

fonoaudiólogos, até chegarem ao diagnóstico confirmado, esse tempo pode variar 

em média de 11 a 17 meses, desde o início dos sintomas até a confirmação. 

Para se chegar a um diagnóstico mais preciso, se faz mister um levantamento 

do histórico clínico do paciente e uma série de exames que objetivam excluir 

possibilidades que mimetizam o quadro evolutivo da ELA. São eles: 

• Eletroneuromiografia; 

• Ressonância nuclear magnética de medula espinal e encéfalo; 

• Estudo do líquido cefalorraquiano 
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• Potencial evocado (visual, auditivo e somato sensitivo); 

• Medida de concentração de creatinofosfoquinase sérica; 

• Exames hematológicos e bioquímicos 

• Exames de imagem torácico e abdominal 

• Avaliação ginecológica e/ou urológica para excluir doenças paraneoplásicas. 

Muitas vezes também se realiza o estudo anatomopatológico da biópsia do 

nervo e/ou músculo. O estudo genético permite excluir outras NNM (amiotrofia 

espinal progressiva e doença de Kennedy). Como esses exames são invasivos, os 

pacientes acabam sofrendo muito, vivendo a dor física e o sofrimento psíquico de 

todo esse processo, bem como os familiares e cuidadores que acabam 

acompanhando a peregrinação de todo esse processo desgastante.  

 

1.7 Tratamento 
 

Até o momento a ELA não tem cura, mas é possível melhorar a sobrevida e a 

qualidade de vida. Atualmente o único medicamento aprovado para o tratamento 

específico da ELA foi o Riluzole. As novas medicações estão sendo testadas em 

animais e seres humanos e se faz necessário aguardar vários resultados. Outros 

tratamentos que acabam beneficiando os pacientes incluem o trabalho da equipe 

multidisciplinar, composta por médicos, psicólogos, fisioterapeutas (motores e 

respiratórios), fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, 

assistentes sociais e advogados. A equipe com seus vários profissionais fornecem 

subsídios aos pacientes, familiares e cuidadores, orientando-os, operacionalizando 

exercícios, avaliando constantemente as condições físicas e psicológicas, visando 

uma melhoria na qualidade de vida de todos eles. Todos esses cuidados entram em 

ação quando se fazem necessários os tratamentos sintomático e paliativo (Gomez 

Fernandez, Calzada Sierra, 2001). 

O tratamento sintomático visa aliviar as queixas do paciente e para isso é 

necessário que haja uma conversa franca e aberta entre ele e seu médico, pois isso 

ajuda não só a questão dele poder ser atendido na parte medicamentosa, como 
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também pela equipe multidisciplinar. As queixas mais comuns relatadas são: 

secreção respiratória espessa, dor, dispnéia, excesso de saliva, sensação de boca 

seca, fasciculações, urgência urinária, espasmo da laringe, fadiga, ansiedade e/ou 

depressão. O tratamento paliativo visa minimizar o sofrimento do paciente, quando a 

doença já avançou para a fase terminal. Esse é o momento em que o tratamento 

objetiva alívio da dor, dispnéia e estresse psicológico. Comumente os familiares se 

aproximam do médico e da equipe para obter informações sobre a fase final da 

doença que está se aproximando e, conseqüentemente, preparar-se para isso. Toda 

a equipe multidisciplinar acaba acolhendo o paciente e a família (Adelman et al., 

2004). 

Até pouco tempo definia-se o ser humano como um ser bio-psico-social e com 

a colaboração valiosa de outras ciências, além da medicina, e a escuta de outras 

entidades que lidam com o ser humano, como por exemplo, a religião, o conceito de 

ser humano pôde ser ampliado para um ser bio-psico-social e espiritual (Capra, 

1982). 

 Nesse sentido, Walsh et al. (2003) colocam que estudos de pacientes com 

ELA, mostrou que a espiritualidade exerce impacto positivo na percepção da 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  P S I C O L O G I A  E  S O F R I M E N T O  H U M A N O  
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2.1 Definição de sofrimento 
 

Barus-Michel (2001) coloca em relação à noção de sofrimento, que as 

qualidades atribuídas ao sofrimento são diversas e esclarecedoras: ele pode ser, 

como a dor, agudo, vivo, dilacerante, fulgurante, lancinante, surdo, atroz, intolerável, 

extremo. Os sinônimos para estes termos apresentam toda a infelicidade do mundo: 

aflições, pesar, luto, tormento, desgosto, tristeza, angústia, infelicidade, dilaceração, 

abandono, mal-estar, miséria, feridas.  Assim, sofrimento pode ser tanto físico 

quanto moral. No entanto, essa autora deixa a palavra dor para o que remete à 

dimensão física, e sofrimento se refere à dimensão moral.   

Ainda seguindo a mesma autora, temos a tentativa de definir sofrimento 

(moral) como: “sensação penosa, emoção desagradável, sentimento de infelicidade 

num grau mais ou menos intenso, com uma certa duração, ligada a uma 

representação difícil ou impossível de suportar". Mesmo sendo obscuro, indefinido, 

ou até ignorado, supõe-se sempre que o sofrimento tenha uma causa, esteja ligado 

a uma experiência, a um acontecimento que feriu, abalando o equilíbrio psíquico, 

afetando-o negativamente. O sofrimento afeta o sujeito (a subjetividade) em sua 

unidade e integridade, sua coesão e coerência. Corresponde ao que a Psicanálise 

atribui ao ego, instância reguladora, preservando, nas ambivalências e contradições 

(a divisão do sujeito) e sob a pressão da realidade e das outras instâncias (id e 

superego), uma unidade de identidade e uma estabilidade emocional. “O sofrimento 

surge assim que as nossas capacidades de manter a continuidade e a integridade 

de nosso eu tornam-se deficitárias (...)” (Kaës, 1987 apud Barus-Michel, 2001) 

O mal-estar, a doença, o patológico, literalmente o que é sofrido, é uma 

ruptura ou desestabilização dessa unidade e desse equilíbrio. Essa ruptura é 

experimentada como difícil de suportar, causando sensações desagradáveis, 

equivalentes, no plano psíquico, à dor física, podendo a dor psíquica e a dor física 

converterem-se uma na outra ou se sobreporem uma à outra. 

O sofrimento, de acordo com a autora, também é um excesso emocional que 

acompanha uma interrupção do sentido ou uma representação difícil de se entender. 

Qualquer que seja o recurso ao qual recorremos ou a que nos direcionamos, tem a 

função de rearticular. 
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A reinscrição em um contexto significativo permite assimilar novamente o 

sofrimento e mesmo destituí-lo, devolvendo os investimentos que ele drenou ao 

serviço de uma dinâmica viva e coerente. O sujeito recupera-se mais ou menos de 

acordo com o grau de interiorização e adesão. Desta forma, seguindo estas 

colocações, em nossa pesquisa, visamos esta reinscrição dos indivíduos que nos 

buscam, ou melhor, que buscam auxílio, em função da situação de sofrimento em 

que se encontram. 

Assim, estamos nos referindo à noção de transferência advinda da 

Psicanálise a partir da qual se pode estabelecer intervenções terapêuticas. A relação 

terapêutica permite a comunicação e que o paciente se sinta entendido e 

recuperado; são estes os conceitos que norteiam e fundamentam nossa leitura do 

que é sofrimento e dos indivíduos que vivem esta condição.  

 

2.2 Freud e a transferência 
 

Historicamente podemos dizer que o início da Psicanálise aconteceu entre 

1880/1882, período em que Josef Breuer, médico e fisiologista amigo de Freud, 

atendeu uma paciente com o pseudônimo de Anna O. (Bertha Pappenheim) que 

sofria de uma gama de sintomas histéricos; discutindo com Freud sobre essa 

paciente, observou que a partir do momento em que ela falava, os sintomas 

diminuíam, chegando a desaparecer temporariamente, o que o Breuer nomeou de 

“talking cure” (cura pela fala). 

No decorrer do tratamento, a paciente começou a esboçar sentimentos 

amorosos e eróticos para com Breuer; ele, não conseguindo lidar com tal situação, 

alegou não ser isso da ética médica e abandonou assim o tratamento com esta 

paciente. Chamou a atenção de Freud tal reação e ele resolveu investigar esse tipo 

de manifestação com as pacientes que estava atendendo naquele momento, tendo 

um olhar diferente ao dado por Breuer, observando que os sintomas eram conexões 

simbólicas com recordações dolorosas e eróticas – relacionadas aos 

relacionamentos com seus pais. 
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As pacientes em suas conversas com Freud se comportavam e o tratavam 

como se estivessem se reportando a seus pais e Freud questionou o que as levava 

a colocá-lo nesse papel e tratá-lo como tal. Observando e investigando, concluiu que 

esse fenômeno ocorria de forma inconsciente, desenvolvendo assim o conceito de 

transferência e contra-transferência.  

Freud (1986c, p. 515 [1915/1917]) escreve sobre a questão da transferência: 

“Esse novo fato que, portanto admitimos com tanta relutância, 

conhecemos como transferência. Com isso queremos dizer uma 

transferência de sentimentos à pessoa do médico, de vez que não 

acreditamos poder a situação no tratamento justificar o 

desenvolvimento de tais sentimentos. Pelo contrário, suspeitamos 

que toda a presteza com que estes sentimentos se manifestam 

deriva de algum outro lugar, que eles já estavam preparados no 

paciente e com a oportunidade ensejada pelo tratamento analítico, 

são transferidos para a pessoa do médico...” 

 

Continuando, Freud (1986c, p. 517 [1915/1917]) escreve: 

“...superamos a transferência mostrando ao paciente que seus 

sentimentos não se originam da situação atual e não se aplicam à 

pessoa do médico, mas sim que eles estão repetindo algo que lhe 

aconteceu anteriormente. Desse modo, obrigamo-lo a transformar a 

repetição em lembrança. Por esse meio a transferência que, 

amorosa ou hostil, parecia de qualquer modo constituir a maior 

ameça ao tratamento, torna-se seu melhor instrumento, com cujo 

auxílio os mais secreto compartimentos da vida mental podem ser 

abertos.” 

 

Em Psicanálise todo encontro entre paciente e analista acontece dentro de 

um campo transferencial, ou seja, o analista será colocado em papéis e funções que 

revelam como o paciente viveu suas primeiras relações objetais com seus pais e/ou 

pessoas que cuidaram dele, acontecendo isso no aqui e agora no tempo presente, 

de modo distorcido e inconsciente.  
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   Fazendo uma transposição para a relação paciente – tutor, o mesmo 

acontece dentro de um campo transferencial, sendo que os pacientes irão se 

reportar aos tutores da mesma forma que se reportavam a seus pais, fazendo com 

que os pacientes revelem como funcionam mentalmente, como aconteceram suas 

primeiras relações objetais, ansiedades e defesas e nesse revivenciar de tais 

relações, vão mostrar, além do seu histórico, seu drama como ser humano. Esse 

processo é uma somatória de seus traços mnêmicos, acrescido de seu “colorido 

pessoal”, de como puderam viver e registrar suas vivências. 

Ao nos reportarmos às questões das relações objetais, ansiedades e defesas, 

adentraremos a teoria kleiniana, que doravante estaremos expondo e 

fundamentando. 

 

2.3 Fundamentação da Teoria Kleiniana 
 

As relações objetais comentadas no item anterior, vão se desenvolvendo 

desde o início de nossas vidas e irão por si desencadear fantasias inconscientes, 

que desencadeiam ansiedades e geram defesas durante toda a vida. 

Este trabalho será fundamentado pela teoria kleiniana baseado, portanto, nos 

três pilares básicos que a sustentam: relações objetais, ansiedades e defesas. 

Segundo Klein, vamos oscilar entre as duas posições durante a vida, a posição 

esquizoparanóide e depressiva, de acordo com as condições momentâneas em que 

o ego vai se encontrar e da maior ou menor capacidade de integração. 

Melanie Klein, em seu livro “A Psicanálise de Crianças” (Klein, 1981, p.13 

[1932]), diz: 

“...O termo “posição” foi escolhido, porque, muito embora os 

fenômenos implicados ocorram, em primeiro lugar, durante os 

primitivos estádios evolutivos, não estão confinados a esses 

estádios, mas representam agrupamentos específicos de angústias e 

defesas que aparecem e reaparecem durante os primeiros anos da 

infância”.  
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O termo posição foi escolhido para enfatizar que estádio referia-se a uma 

fase, situação passageira, como fase oral, anal, fálica, etc., enquanto posição 

implica especificamente quanto as questões das relações objetais, ansiedades e 

defesas, persistindo durante toda a vida (Segal, 1975). 

Esbarramos aqui com a questão da pulsão, questão essa que continua sendo 

muito complexa dentro da Psicanálise. A pulsão não tem representação própria, ela 

só pode ser representada através de uma idéia. Ao se considerar a vida mental de 

um ponto de vista biológico, o conceito de pulsão define-se como a fronteira entre o 

mental e o somático. É o representante psíquico dos estímulos que têm sua origem 

dentro do organismo e que alcançam a mente como uma medida da exigência feita 

à mesma, no sentido de trabalhar em conseqüência de sua ligação com o corpo. 

(Freud, 1986b [1915]). 

As posições esquizoparanóide e depressiva constituem momentos singulares 

da evolução psíquica; são mais precisamente subdivisões do estádio oral. O estádio 

oral, subdividido em incorporativo e canibalístico é caracterizado pelo prazer sexual 

que está ligado à excitação da cavidade da boca e à sucção, que vai do nascimento 

até por volta dos dois anos, estando a libido concentrada nessa região do corpo. A 

fantasia no estádio incorporativo é da criança estar incorporando não só o seio da 

mãe, mas também a mãe por inteiro, uma vez que não há distinção entre o que é ela 

e sua mãe. No estádio canibalístico a fantasia é da criança estar mastigando e 

destruindo o seio e a mãe, decorrente do surgimento dos dentes. 

A primeira posição, esquizoparanóide estende-se do nascimento aos três ou 

quatro primeiros meses de vida e a segunda, depressiva até o final do primeiro ano 

de vida. Essas posições são modalidades originais de relações objetais e 

específicas de certos tipos de angústias e de defesas; essas posições têm um 

alcance muito mais vasto e podem verificar-se em diferentes períodos da vida.  

Além do mais o estabelecimento de uma nova posição não suprime 

totalmente a ação dos mecanismos e das operações psíquicas ligadas à anterior: o 

desenvolvimento esperado testemunha, na realidade, uma constante oscilação de 

uma posição à outra, segundo um movimento de fluxo e refluxo ou a possibilidade 

de regressão e progressão. É, aliás, a própria lei do progresso psicológico. Cada 
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uma das fixações e cada um dos sintomas que aparecem, de modo geral, nos 

estádios sucessivos do desenvolvimento têm ao mesmo tempo uma função 

retrospectiva e prospectiva. 

 

2.3.1 As posições esquizoparanóide e depressiva 
 

• Pulsão de vida e pulsão de morte 

A partir do nascimento, os instintos do bebê são transformados em pulsão 

pelo contato com as figuras parentais (pai, mãe ou seus equivalentes) através dos 

cuidados a ele dispensados. Assim o bebê torna-se um ser pulsional. A partir daí a 

pulsão de vida e de morte entram em conflito, incrementadas pelas condições do 

próprio nascimento. 

Como seu ego é ainda pouco estruturado e lábil, o bebê apresenta o 

incômodo do conflito entre as pulsões que gera ansiedade, denominada de 

ansiedade persecutória de aniquilamento, pois sua vivência emocional é de que ele 

será aniquilado. Para livrar-se dessa situação, ocorre a cisão (divisão) tanto do 

aparelho mental, quanto do ego, onde parte da pulsão de morte será defletida para o 

exterior e parte permanecerá dentro do aparelho psíquico, transformando-se em 

agressividade. Como seu primeiro objeto real é o seio materno, então essa parte da 

pulsão de morte defletida será dirigida a esse seio, o qual será investido de 

perseguidores; ao mamar ele irá introjetar esses perseguidores, fantasiando que é o 

seio que o está perseguindo e querendo destruí-lo e não a introjeção de suas 

próprias vivências que foram ali depositadas. A parte da pulsão de morte que ficou 

dentro do aparelho servirá para combater esses objetos internos perseguidores 

(Klein, 1991a [1957]).  

Com relação à pulsão de vida, ou seja, a libido ocorrerá o mesmo. Parte dela 

será defletida sobre o seio materno e parte ficará dentro do aparelho psíquico; a 

introjeção desse seio depositário dos aspectos bons acontecerá quando ele também 

mamar, sendo então incorporados os aspectos ideais; parte da pulsão de vida que 

permaneceu dentro do aparelho servirá para libidinizar os objetos externos e 

internos (Segal, 1975). 
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• Posição Esquizoparanóide 

Os objetos ideais e persecutórios introjetados caracterizam a posição psíquica 

esquizoparanóide; esses objetos vão formar as primeiras raízes do Superego. A 

partir da introjeção, tanto dos objetos ideais, quanto persecutórios, passará agora a 

acontecer a projeção dessas vivências. A projeção caracteriza-se por colocar os 

objetos internos ideais e persecutórios em objetos externos, tanto animados, quanto 

inanimados (Klein, 1991a [1957], 1991b [1946]).  

A introjeção é um processo fundamental da vida psíquica e nunca se 

interrompe. Sua realização acontece através das fantasias de incorporação, que 

pode, ou não ser seguida de reprojeção do objeto; é então bem-sucedida e o objeto 

instala-se no ego. Esse processo passa a ter como fator principal a identificação 

como o bom objeto que permite passar da simples ligação libidinal ao verdadeiro 

amor pelo objeto (Petot, 1992). 

Toda vivência de frustração que esse bebê terá, será vivida como um seio 

mau e persecutório e toda vivência de gratificação será vivida como seio bom; nisso 

há uma percepção parcial de objetos, pois não há ainda por parte do bebê uma 

distinção entre ele e a outra pessoa e sim uma relação boca – seio, para 

posteriormente transformar-se em filho – mãe (Klein, 1991a [1957], 1991b [1946]).  

Quando o bebê tem fome, dor ou outra vivência qualquer de desconforto 

gerando-lhe angústia, imediatamente ele começa a chorar, uma vez que precisa 

livrar-se disso. A mãe, estando em sintonia com ele, saberá decodificar esse choro e 

atendê-lo em suas necessidades; isso é chamado de Identificação Projetiva, pois o 

bebê projetou seu desconforto e angústia e sua mãe pôde identificar-se com isso e 

traduzir em palavras o que essa vivência estava mostrando; por essa razão a 

Identificação Projetiva é considerada a forma mais primitiva de comunicação do ser 

humano. 

No caso desse bebê não poder ser atendido de imediato por sua mãe, sua 

vivência será de frustração; dependendo da intensidade e tolerância dele, às vezes 

ele pára de chorar e observa-se que ele está com movimentos de sucção como se 

estivesse mamando, sem a presença real do seio, fenômeno esse nomeado como 

gratificação alucinatória (Segal, 1975). 
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Se a mãe lhe oferece o seio nesse momento, muitas vezes ele rejeita, 

inclusive virando a cabeça para afastar-se do mesmo, uma vez que sua vivência 

passa a ser não como um oferecimento de um seio bom, mas de um seio que lhe 

frustrou, portando um seio mau. Com a devida paciência, tolerância e amor advindos 

da mãe, ela poderá suportar essa rejeição do filho e calmamente continuar 

oferecendo-lhe, até que ele possa aceitar e começar a mamar. 

Essa condição da mãe irá propiciar uma mitigação das vivências 

persecutórias do bebê, pois os objetos bom e mau poderão ir gradativamente se 

aproximando uns dos outros, sendo que antes, se quer, podiam se aproximar. Dito 

de outro modo, a mãe irá ajudar seu bebê a tolerar mais a frustração, não 

precisando projetar tanto sua angústia que nesse momento é persecutória, pois 

quanto mais ele projeta, mais debilitado, enfraquecido e sem recursos vai ficando 

seu ego. Por outro lado, podendo tolerar a angústia, terá a possibilidade de lidar com 

ela, bem como elaborá-la, permitindo com isso um novo modo de funcionamento 

mental e conseqüentemente, novo ansiedade será vivida, agora a ansiedade 

depressiva, base da posição depressiva. 

 

• Posição Depressiva 

Essa passagem é muito delicada, pois a condição básica da passagem da 

posição esquizoparanóide para a posição depressiva é de que as experiências de 

gratificação superem as de frustração (Segal, 1975). 

Passando para a posição depressiva, novas vivências irão ocorrer: a angústia 

que antes era persecutória agora passa a ser depressiva, os objetos bom e mau que 

estavam afastados um do outro passam agora a se aproximarem, ou seja, há um 

ganho de percepção, onde os objetos que antes eram parciais, agora são 

percebidos como objetos totais, isso mostra que houve uma integração perceptual. 

Mas essa integração obriga o ego a ter uma noção mais completa da realidade 

psíquica, o que o expõe a conflitos violentos (Klein, 1996c [1935]).  

Essa integração traz sentimentos novos e desconhecidos, como culpa, 

ambivalência, luto e reparação (Klein, 1996a [1937]).  
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O ganho perceptual vai proporcionar ao bebê a visão total dos objetos e 

aquele objeto que ele tanto atacou quando frustrado em suas expectativas, que é o 

seio materno – a própria mãe – ele passa a reconhecer que é o mesmo objeto que 

lhe gratificou também; ele percebe que estava atacando a fonte que lhe deu a vida. 

(Klein, 1996a [1937]).  

Exatamente essa percepção lhe trará um sentimento de culpa muito grande, 

bem como uma ambivalência, pois ele não sabe se destruiu ou não esse objeto que 

lhe deu a vida; sua vivência emocional é a de ter destruído (em fantasia) o objeto 

bom e para que a culpa não se torne insuportável, tenta reparar esse objeto; 

fazendo isso ele está criando um novo objeto e ao mesmo tempo, mitiga seu 

sentimento de culpa (Klein, 1996a [1937]).  

Tudo isso é vivido de modo muito sofrido; o sofrimento do luto experimentado 

na posição depressiva e os impulsos reparadores desenvolvidos para restaurar os 

objetos amados tanto internos, quanto externos, vão constituir a base da criatividade 

e da sublimação (Segal, 1975). 

O desejo por recriar seus objetos perdidos em fantasia propicia o impulso 

para recompor o que foi feito em pedaços, possibilita a reconstrução do que foi 

destruído. Concomitante a isso, no seu desejo de preservar seus objetos bons, 

levando-o a sublimar seus impulsos quando sentidos como destrutivos.  

As repetidas experiências de luto e reparação vividas pelo bebê vão 

possibilitando que seu ego se torne enriquecido pelos objetos que ele teve que 

recriar dentro de si próprio que, ao mesmo tempo, tornam-se parte do bebê (Klein, 

1996b [1945]).  

Com essa evolução de suas vivências, o indivíduo estará mais capacitado a 

não precisar mais projetar tanto, para livrar-se de suas angústias. Assim ele passa a 

utilizar-se de outros mecanismos para esse fim, como a inibição, repressão e o 

deslocamento, mecanismos esses de natureza neurótica, considerados mais 

evoluídos. 

A posição depressiva nunca é plenamente elaborada, mas sim parcialmente; 

caso fosse plenamente elaborada, seria feita na base da onipotência do objeto e ao 
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mesmo tempo se atingiria a perfeição com relação à bondade, perdendo-se com 

isso a condição de ser humano.   

Gradativamente, quando se vai adquirindo experiência, há um estado de 

maior integração do ego, que propiciará ao mesmo uma ressignificação dos 

acontecimentos, tanto da realidade externa, quanto da realidade interna. Isso 

aumentará sua consciência e o levará a conflitos terríveis, justamente por tal ganho 

de percepção, uma vez que anteriormente as coisas já estavam presentes na vida 

do sujeito, embora ele não tivesse consciência disso (Klein, 1996a [1937]).  

A partir do momento no qual o bebê é devidamente acolhido em sua angústia 

pela(s) pessoa(s) que exerça(m) as funções materna e/ou paterna, em que o amor 

possa superar os momentos de desespero, ou seja, que haja predominância das 

experiências boas sobre as más, há a possibilidade da introjeção do objeto bom na 

posição esquizoparanóide, que formará o núcleo do ego e que será o alicerce 

emocional dessa criança, para que ela tenha condições de lidar com as 

adversidades da vida, bem como perceber a diferença entre o real e o ideal, 

aceitando ou convivendo com isso. 

O histórico pessoal de cada ser humano estará calcado em como todo esse 

desenvolvimento acabou acontecendo, revelando as vicissitudes decorrentes de tais 

vivências. 

Na doença psicótica há fixação na posição esquizoparanóide e no início da 

posição depressiva. Assim, quando ocorre a regressão a pontos primitivos do 

desenvolvimento, perde-se o sentido de realidade e o indivíduo terá um 

funcionamento psicótico; se a posição depressiva foi alcançada e pelo menos 

parcialmente elaborada, as dificuldades encontradas no desenvolvimento posterior 

do indivíduo não serão de natureza psicótica, mas neurótica (Segal, 1975).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  V I S Õ E S  S O B R E  O  P R O C E S S O  D E  M O R T E  
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3.1 Evolução histórica 
 

Freud (1986f [1915]) escreveu que o inconsciente não crê e desconhece sua 

própria morte, comporta-se como se fosse imortal, pois não há o que seja negativo 

ou qualquer tipo de negação dentro dele. Como o tempo, a lógica e a moral no 

inconsciente funcionam de modo diferente do que no consciente, desejamos matar 

pessoas que nos incomodam, ou mesmo nos atrapalham e isso é diferente de 

operacionalizar esses atos. Como os desejos também passam pelo controle do ego 

e do superego, o resultado gera sentimento de culpa. Há um conflito em poder 

reconhecer que existe a morte, ou seja, a extinção da vida e a negação da mesma. 

O resultado dessa ambivalência leva à neurose. O homem primevo também 

funcionava assim, a idéia de sua própria morte lhe era inacessível, estava inclinado 

ao assassinato e era ambivalente para com aqueles que amava. Escreveu Freud: Si 

vis vitam, para mortem (Se queres suportar a vida, preparar-te para a morte). 

Weisman e Hackett (1961) escreveram sobre um grupo de pacientes que 

anteciparam suas próprias mortes, não apresentando conflito aberto, depressão 

profunda, pânico e nem intenção suicida. Uma breve avaliação psiquiátrica 

demonstrou alguns fatores que contribuíram para a convicção de que a morte era 

desejável e adequada, sem ser uma calamidade. Esses pacientes chegaram a termo 

com a morte, sendo estudada e avaliada a importância psicológica tanto para o 

médico, como para o paciente do ato de morrer e o fato de morrer. Duas 

classificações de morte foram escritas, a “racional” e “irracional”; a primeira se refere 

aos medos de doença, lesão, pobreza, desgraça, a segunda está no âmbito das 

fobias e melancolia. A intervenção psiquiátrica é indicada quando existe uma forte 

convicção de morte, pouco ou nenhum transtorno somático que a justifique, uma vez 

que o fator psicológico predomina. São casos de morte psíquica potencializada, 

havendo relatos desses casos tanto em comunidades civilizadas, quanto primitivas, 

onde o paciente pode morrer por um sofrimento acentuado de isolamento emocional 

e de privação, mais do que de sua doença. O psiquiatra na intervenção tenta 

averiguar qual o ideal de ego que os pacientes apresentam e conversa sobre isso 

com eles. O modo como a pessoa lida com a morte está relacionada de como ela 

viveu sua vida. 
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Norton (1963) relata o apoio psicoterapêutico a uma paciente com câncer 

terminal na proximidade do óbito. A paciente teve uma regressão emocional 

apresentando negação, ansiedade, depressão, apatia e acentuada regressão 

narcísica, podendo ser uma antecipada perda de objetos internos, o que não 

significou, necessariamente, uma resposta psicológica à morte e sim, a eclosão de 

seu histórico de vida, atualizando-se naquela circunstância. No decorrer das visitas a 

paciente relata seus sonhos, sua fantasia de como era a vida da terapeuta, 

chegando a chamá-lo de “mãe”. Conversando disso e de seus problemas, foi 

observado que sua ansiedade diminuiu, ela não falou mais de suicídio, aumentou 

sua sensação de bem estar e de esperança, suportando melhor sua degeneração 

física. Houve questionamentos se a terapeuta iria ficar com ela até o seu momento 

final de vida, pois tinha medo de morrer sozinha e desamparada, ao que foi 

respondido afirmativamente. A paciente viveu momentos de raiva, inveja, 

competição de sua situação de estar doente e morrendo, gerando 

contratransferência na terapeuta e isso serviu de assunto a ser conversado, 

aliviando assim sua angústia, desespero e desesperança. A questão essencial para 

o terapeuta que trabalha com esses pacientes é estar constantemente avaliando sua 

disponibilidade, empatia, habilidade para responder de modo apropriado às 

necessidades do paciente, bem como aceitar e lidar com a contratransferência nele 

projetada e mobilizações decorrentes disso.   

Cramond (1970) relata sua experiência de psicoterapia com grupos de 

pacientes renais crônicos que sabem que estão morrendo e querem falar sobre isso. 

Apenas um pequeno número utiliza o mecanismo de negação, alegando não 

estarem preparados para falarem sobre sua própria morte. Escreve que o médico 

tem a tarefa de ouvir o paciente sobre seu medo de morrer que inclui o medo da dor, 

de não serem capazes de lidar e conseguir alívio da mesma, às vezes associado ao 

medo de ficarem loucos. O medo do abandono não deve ser excessivo, pois o 

mesmo pode propiciar um reavivar no aqui e agora as situações reais ou de 

fantasias de separação da criança a partir de como aconteceu sua maternagem. A 

raiva expressa pelo paciente direcionada ao médico no processo da revelação do 

diagnóstico como reação contratransferencial ao médico-pai onipotente que não 

pode salvá-lo desta situação e por essa razão, a equipe de profissionais de saúde 
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deve estar ciente sobre as questões transferenciais e contratransferenciais, 

esperando que eles possam ter tal formação no curso de graduação. Com o passar 

do tempo o paciente vai apresentando fraqueza física e emocional, revelando 

regressão ao agir como uma criança. Há também a necessidade de formação de 

grupos com os familiares em processo de luto para que os mesmos possam ser 

ouvidos e acolhidos em seus sofrimentos. O terapeuta não pode, ou não deve estar 

em uma relação intensa com mais de dois pacientes nessas circunstâncias, pois 

isso exige muito dele. 

Böttcher (1988) realizou um estudo em seis indivíduos e em seis redes sociais 

analisando 12 itens para descrever aspectos da fase terminal da vida: atitude em 

relação à idade, conceito de morte, motivação para a sobrevivência, estilo de 

realização, forma de se relacionar com o paciente, experiência de morrer, grau de 

conexão, capacidade de suportar as situações, aceitação, comunicação do término 

da vida, acompanhamento na morte e trabalho de luto. Nesse artigo o autor define o 

que seria a fase terminal da vida como probabilidade maior de morrer, seja porque 

avançou a idade de sobrevida considerada no seu país, ou mesmo sendo jovem, 

sofrer de uma doença que reduza a sobrevida, incluindo o carcinoma, o infarto, 

degeneração cerebral ligadas ao Alzheimer. O autor ressalta a importância da idade 

psicofísica na fase terminal; idade psicofísica é a imagem psíquica construída pela 

pessoa em detrimento a sua real imagem. Os indivíduos que possuem um conceito 

pobre de morte podem estar mais despreparados quando se defrontarem com a 

mesma, sendo que tal conceito surge mais freqüentemente na conversa entre 

idosos, doentes e pessoas com a morte potencializada, do que com médicos, 

enfermeiros, psicólogos e parentes mais jovens, por esquivarem-se. Pessoas na 

fase terminal podem expressar uma entrega passiva para morrer, ou suicida-ativa, 

bem como lutar de modo desafiador para continuarem vivendo. Idosos e jovens em 

fase terminal podem expressar uma vontade grande de viver, ou mesmo de morrer, 

não se sabendo ainda o que leva a tais reações, parecendo que ainda não existe um 

procedimento psicológico que aclare o ponto forte para a motivação em sobreviver, 

questionando-se a validade das várias escalas de medo de morrer para tal 

avaliação. Médicos e psicólogos acabam negligenciando o conhecimento religioso 

do paciente na fase terminal da vida.  



V i s õ e s  S o b r e  o  P r o c e s s o  d e  M o r t e  | 34 

 
 

 

Bingley et al. (2006) selecionaram relatos de pacientes sobre o processo de 

encarar uma doença terminal, no período de 1950 a 2004. Os artigos mostram a 

predominância de câncer em fase terminal. Os autores descrevem quatro temas 

recorrentes nessas narrativas: a) o momento do diagnóstico; b) a estória do 

tratamento e do sofrimento; c) a experiência da interação com o médico e d) o self 

como um indivíduo, com vida independente e relacionamentos fora da interação com 

o médico.  

Em 1968 e 1970 um paciente com doença do neurônio motor escreveu como 

pacientes poderiam relatar seus sofrimentos frente à revelação do diagnóstico. 

Existem relatos em que os pacientes escrevem sobre a exata data, hora, 

circunstâncias de como e onde tal revelação foi feita, narrando seus sofrimentos 

mediante o intenso trauma vivido, independente do grau de suspeita que havia antes 

e da preparação tanto mental, quanto emocional. Também há narrativas sobre o 

impacto do diagnóstico sobre seus familiares e amigos, bem como a dor em 

comunicar o diagnóstico a eles. Há relatos feitos quanto à questão das falhas e do 

erro do diagnóstico, havendo um mau relacionamento com os médicos, enfermeiros 

e outros profissionais da saúde. Houve pesquisa para a cura, além de procura pela 

medicina alternativa e complementar. Mudanças na imagem corporal decorrente da 

doença também foram narradas, tais como disfunção sexual, perda de cabelo, 

vômitos, etc. e aumento da fragilidade e dependência. O foco dos textos foi o desafio 

da morte e do morrer, indo além dos conhecimentos que tinham sobre suas doenças 

serem terminais. 

 

3.2 Etapas do processo de morte e o morrer 
 

A psiquiatra Kubler-Ross (2002) propôs cinco etapas em que um paciente 

com diagnóstico de uma doença fatal atravessa; são elas: negação e isolamento, 

raiva, barganha, depressão e aceitação.  

Na primeira etapa, a negação e o isolamento acontecem, pois a primeira 

reação de um indivíduo diante de uma notícia trágica como essa é negar que isso 

esteja acontecendo. A negação como mecanismo de defesa, tem como finalidade 
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afastar do pensamento essa possibilidade e realidade tão dolorosa e sofrida, 

defendendo-se desse conhecimento e conscientização, negando que tenha a ver 

com ele. Em Psicanálise também é chamada de escotomização, que significa 

negação da realidade psíquica (Klein, 1996c [1935]). O objetivo dessa defesa é fazer 

com que o aparelho mental não se desestruture e o indivíduo não venha a 

desagregar psiquicamente. O isolamento não só acontece a nível físico, com o 

sentido de afastamento das pessoas, separando-se delas, não querendo contato, se 

ensimesmando, se fechando, mas também no isolar esse pensamento, de modo que 

as suas ligações com outros pensamentos e mesmo sua existência fiquem 

rompidas. Qualquer possibilidade de junção ou conexão que possa levar à 

consciência dessa informação passa a ser negada e isolada. 

Na segunda etapa, a raiva, o paciente expressa suas emoções, o que 

possibilita que aconteça a ab-reação, que ao falar, ele vai liberando seus afetos, 

acontecendo a catarse. Catarse, que em grego significa purgar, liberar um afeto 

estrangulado, faz com que ele purgue os afetos até então contidos e com isso, ele 

tenha um alívio (Laplanche, Pontalis, 1998). Uma vez que a negação não pôde mais 

ser mantida, aparece então a raiva. Concomitante pode aparecer o ressentimento e 

inveja. Nessa etapa pode se manifestar a identificação projetiva, funcionamento 

mental em que o paciente vai projetar toda sua angústia, desespero e raiva sobre o 

cuidador, familiares e profissional que o está atendendo. A maneira de ajudar o 

paciente nesse momento é ficando no papel que ele coloca o profissional, sem 

revidar, acolhendo-o, postura nada fácil de ser vivida. Caso haja uma resposta a 

essa identificação projetiva por parte do profissional, acaba acontecendo a 

contratransferência, ou seja, o profissional por identificar-se com a carga nele 

projetada, responde a nível pessoal, saindo de seu papel profissional (Klein, 1996c 

[1935]).  

Na terceira etapa, a barganha, vai haver uma tentativa de adiamento, 

incluindo-se um prêmio oferecido pelo paciente por ser bom, compreensivo e tendo 

um comportamento sem qualquer possibilidade de críticas. O próprio paciente tenta 

estabelecer uma meta que ele se impõe, agregando uma promessa implícita. Para 

que ele melhore e fique curado, faz promessas no sentido de uma troca: “Se eu 
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sarar, em troca eu prometo.......”. Isso vem mostrar que a barganha é uma tentativa 

desesperada para que ele se livre daquilo que ele sabe que já não tem volta. 

Na quarta etapa, a depressão, o paciente já não pode mais esconder a 

doença de si próprio, começa a encará-la como algo irreversível e inevitável. Seus 

alheamentos, estoicismo, revolta, raiva, etc, vão cedendo lugar a um sentimento de 

grande perda: a perda da esperança de ficar curado e saudável novamente. Isso o 

leva a um grande sofrimento e muitas vezes ao desespero, pois não tem mais como 

lutar contra. Sabe que está próximo a perder tudo e a todos que estão a sua volta. 

Nesse momento ele precisa falar sobre essas perdas, sobre seu desespero e 

desengano e será de grande valia que o profissional o escute, sem qualquer tipo de 

comentário, tipo “não fique triste”, pois é o que menos o paciente precisa ouvir e sim, 

chorar sobre as perdas que já teve, que está tendo e que terá, iniciando o processo 

de luto. Sua perspectiva de vida começa a ser redimensionada e ressignificada.  

Na quinta etapa, a aceitação, o paciente já abriu mão de toda sua esperança 

e as etapas anteriores já não se sustentaram mais. Quanto mais ele estiver 

defendido, quanto mais as defesas estiverem arraigadas, mais difícil será alcançar o 

estágio final de aceitação. O paciente que melhor reage nessa etapa, é aquele que 

de alguma maneira pôde ser encorajado a falar sobre seus sentimentos no decorrer 

de todo esse processo, pôde ab-reagir a toda angústia e sofrimento que passou, 

extrapolou sua raiva, pôde chorar e comunicar seus medos a quem se prontificou a 

ouvi-lo sem interferir.  

Kubbler-Ross (2002) também sugere o termo “decatexia” a esse momento, 

pois haverá uma retirada gradativa de libido dos objetos investidos, pela separação 

também gradativa dos objetos externos e internos que o paciente fará. Esse é o 

momento de grande sofrimento, pois o paciente irá direcionar essa libido externa 

retirada do mundo exterior para seu próprio ego, voltando-a para si próprio, num 

ensimesmamento e introversão, iniciando o contato com o luto. Se o paciente em 

sua vida conseguiu trabalhar, vivenciou alegrias e tristezas, conquistas e decepções, 

perdas e lutos, se utilizou de mecanismos de defesa sem excessos e alcançou a 

posição depressiva, terá maior possibilidade de morrer em paz e tranqüilo, 

fechando-se com isso o ciclo da vida.  
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3.3 Estudo da fase terminal do paciente no Brasil 
 

Rezende (2000) em seu livro “Reflexões sobre a vida e a morte – abordagem 

interdisciplinar do paciente terminal” descreve a questão da dor na abordagem de 

pacientes com câncer, onde a partir de 1979, o conceito de dor passou a ser 

compreendido e aceito universamente. Abordam o relacionamento entre pacientes e 

profissionais, colocando a necessidade dos profissionais conhecerem cada fase da 

evolução da doença e não se irritarem, ou mesmo ficarem impressionados com 

determinadas reações e atitudes dos pacientes, não os abandonando e sim, os 

apoiando no momento em que mais necessitam de ajuda e compreensão. Esses 

autores relatam que poder admitir e lidar com a morte do outro requer em primeiro 

lugar saber admitir e lidar com a nossa própria morte e finitude.  

Nas vivências em ambulatórios da dor e de cuidados paliativos os pacientes 

não pedem mais que os curem e sim que se importem e cuidem deles, o que acaba 

propiciando maior autocompreensão e suportabilidade ao seu sofrimento. A 

assistência domiciliar prestada pela equipe multidisciplinar é importante no saber se 

comunicar, ouvir para acontecer a empatia, escutando os relatos pelos pacientes de 

ansiedade, dor, abandono, morte, etc. O objetivo da equipe é incentivar uma boa 

qualidade de vida e humanização no trato com o paciente.  

Fernandes e Boemer (2005) em seu livro “O tema da morte em sua dimensão 

pedagógica” trazem importantes contribuições sobre o tema, direcionando a questão 

da enfermagem diante de cuidados com pacientes com diagnóstico de câncer e as 

dificuldades que enfrentam diante dos mesmos, dos familiares e da equipe 

hospitalar. Esses autores fazem um levantamento histórico sobre a questão do 

morrer do paciente num primeiro momento em sua casa e, a partir da década de 50, 

como isso muda, ocorrendo a saída do mesmo para morrer no hospital, com os 

desdobramentos situacionais e culturais que acabam acontecendo até os dias de 

hoje. 

Essas autoras também colocam a questão sobre o fato de comumente, em 

nosso país, se ignorar as decisões do doente, tendo ele a liberdade e o direito de 

participar de tais decisões sobre seu processo de vida e morte.  
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Nesse livro, há relatos dos alunos do curso de auxiliar de enfermagem, 

concomitante ao exercerem a função de atendentes, sobre as dificuldades em 

lidarem com a morte, bem como com todo o contexto hospitalar: a autonomia 

médica, o anonimato das decisões da equipe, o entrave da burocracia de um 

hospital governamental, as terapias agressivas, os direitos dos pacientes, a crise 

atual da saúde e a ausência de um sistema formal de apoio ao paciente à morte, à 

sua família e à própria comunidade hospitalar no sentido de ajuda para lidar com 

situações angustiantes (Fernandes, Boemer, 2005, p. 20).  

Kovács (1995) fala que o homem é um ser mortal e por isso, tem consciência 

de sua finitude, que o diferencia dos demais animais. Há duas polaridades em que o 

homem vive: Eros (pulsão de vida) e Thanatos (pulsão de morte). A desfusão 

dessas duas pulsões acaba deixando a pulsão de morte livre, o que leva a um 

grande sofrimento. A revelação do diagnóstico de uma doença grave leva o 

indivíduo a vivenciar sua fragilidade, finitude, lembrando-o da sua proximidade com 

a morte. No decorrer da vida vamos vivenciando várias perdas, chamadas de luto, 

tais como deixar de ser criança para nos tornarmos adultos, perda de nossos pais 

infantis, de nossa identidade infantil, de nosso corpo infantil, etc, desde a infância, 

adolescência, idade adulta e velhice, mas a velhice e as revelações de alguma 

doença grave acabam potencializando a questão da morte, tendo-se a impressão 

que nos momentos anteriores da vida isso não pudesse acontecer. O encarar e lidar 

com tais momentos dependerá de como a vida foi vivida por cada indivíduo e se a 

ênfase foi colocada na vida, ou na morte. A importância dos registros mnêmicos das 

vivências do bebê no que se refere de como aconteceu sua alimentação, conforto, 

acolhimento, amor, etc, é que irá facilitar a introjeção de objetos bons. O homem 

possui dois grandes medos: o de viver e o de morrer. O medo do sofrimento, da 

degeneração e da dor, pode levá-lo a preferir morrer, ao viver uma vida limitada e 

restrita. Muitas vezes se observa que há mais vida na morte de uma pessoa que 

está em paz, do que numa vida ligada a aparelhos, uma vez que a desesperança é a 

grande morte em vida. 
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3.4 O morrer na ELA 
 

Mitsumoto et al. (2005) verificaram que na ELA a qualidade do final de vida 

varia muito, não estando definidos os devidos cuidados nesse momento. Não há 

nenhuma análise sistemática de tais situações. Os objetivos da pesquisa foram 

melhorar os cuidados tanto com os pacientes em fase terminal, quanto com os 

familiares, promovendo e sensibilizando conversas sobre o final da vida, na tentativa 

de identificar novas áreas de investigação clínica. Segundo os autores, há a 

necessidade de áreas de investigação sobre inclusão de equipes interdisciplinares 

para o cuidado de pacientes com ELA, incluindo avaliação psicossocial, atendimento 

espiritual, utilização de instrumentos validados para avaliar tanto o paciente, quanto 

o cuidador e programas de apoio aos cuidadores. Mudanças políticas devem ser 

feitas, objetivando melhorar a cobertura da assistência médica, hospitalar e ao 

cuidador. Necessita-se de maior evidência clínica para se melhorar o final de vida 

dos pacientes com ELA. 

Segundo Simmons (2005), a ELA é uma doença até o momento sem 

prognóstico de cura, mas com muito a ser feito pelo paciente. O autor aborda temas 

como qualidade de vida em pacientes com ELA e cuidadores, medicações, questões 

respiratórias, nutrição, secreções (sialorréia e muco), comunicação, a parte 

pseudobulbar afetada, terapias física, ocupacional e exercícios, espasticidade, 

cãibras e outras fontes de dor, depressão e suicídio, espiritualidade e religião, 

cognição, multidisciplinaridade, medicina alternativa, fase terminal, hospital e morte. 

A prevalência de depressão em pacientes com ELA é variável, sendo que 2% 

apresentam transtornos depressivos em relação a 87% que não apresentam 

depressão clínica. Os pacientes mostram-se desesperançosos quanto ao futuro, 

implicando em expectativas negativas, revelando intenção de suicídio maior do que 

depressão. Estudos revelaram relacionamento positivo entre espiritualidade e 

religiosidade na saúde tanto mental, quanto física e melhoria na qualidade de vida, 

incluindo também pacientes com câncer, HIV, amputados e com lesão na medular 

espinal. 

A equipe multidisciplinar se faz necessária para a melhoria da qualidade de 

vida tanto do paciente, quanto do cuidador, aliviando assim o fardo que ambos 
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carregam. Os médicos que cuidam de pacientes com ELA devem se lembrar de uma 

citação de um médico da Universidade da Pensilvânia em 1884: “Quando não se 

pode utilizar a terapia para ajudar um paciente terminal, a arte do médico para com o 

mesmo é livrar seu caminho de espinhos, caso ele não possa florescê-lo com rosas”. 

(Simmons, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 .  O B J E T I V O  
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O objetivo deste trabalho é estudar as repercussões emocionais da interação 

entre estudantes universitários tutores de Psicologia e de Enfermagem e pacientes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), por meio da análise prospectiva de: 

a) qualidade de vida dos pacientes  

b) características psicológicas dos estudantes universitários tutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  J U S T I F I C A T I V A  
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A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença degenerativa, inexoravelmente 

progressiva, levando ao óbito em média após três a cinco anos do início dos 

sintomas. Assim o acompanhamento da evolução clínica dos pacientes permite 

conhecer os sinais e sintomas que os mesmos apresentam, bem como a ordem de 

aparecimento no curso da doença, fatores associados e repercussões. A experiência 

da ELA gera um grande sofrimento no paciente, seus familiares e cuidadores, além 

dos profissionais de saúde envolvidos no processo de atendimento multidisciplinar. 

Este estudo propõe uma análise das repercussões emocionais do trabalho do 

estudante universitário tutor junto ao paciente com ELA. Os tutores acompanharam 

de modo individualizado cada paciente, tentando fornecer suporte emocional, e a 

partir disso também sofrendo as repercussões emocionais dessa experiência. Da 

mesma forma objetivamos avaliar as repercussões emocionais desse contato nos 

pacientes com a doença, propiciando dados para pesquisa. 

Pretendemos proporcionar melhor adaptação dos alunos às novas exigências 

do mercado de trabalho, levando-os a refletir sobre sua prática profissional e sua 

inserção numa equipe multidisciplinar, principalmente no momento de aumento da 

expectativa de vida da população e aumento do número de pessoas com doenças 

degenerativas. Esse processo permitirá reflexão sobre o pensar do sofrimento 

humano, sobre a dor, sobre o entrar em contato com o desamparo do outro e de si 

mesmo, permitindo um crescimento e amadurecimento em termos pessoais e 

profissionais, de forma a ajudar toda a equipe que trabalha com o paciente com 

ELA, gerando com isso a formação de recursos humanos a futuros psicólogos, 

enfermeiros e demais profissionais da saúde. 

 Em relação à assistência prestada ao paciente pretendemos que através da 

tutoria o mesmo possa entrar mais em contato consigo próprio, expressar sua 

angústia, medo, raiva e demais sentimentos que acabam muitas vezes não sendo 

compartilhados com outra pessoa, propiciando acolhimento, alívio e melhorando sua 

qualidade de vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  M É T O D O S  
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Esse projeto é uma pesquisa aberta prospectiva com estudo das 

repercussões emocionais de intervenção em dois grupos distintos – pacientes e 

tutores – que interagem durante o estudo. Essa pesquisa foi aprovada pela 

comissão de ética da UNIFESP e protocolada sob o nº. 1084/05 (Anexo 1). 

 

6.1 Casuística 
 

A casuística foi composta de grupo de alunos de graduação (G-alunos) e de 

pacientes com ELA (G-ELA). 

 

6.1.1 G-alunos 
 

Quanto aos tutores, os mesmos eram alunos da graduação do curso de 

Psicologia da USP (N=16) e alunos da graduação do curso de Enfermagem das 

Faculdades São Camilo (N=6) e UniFMU (N=10). A captação dos alunos foi feita por 

meio de divulgação oral e escrita do projeto nas suas respectivas faculdades. Não 

houve restrição quanto ao ano do curso, sexo, cor, idade ou qualquer outro fator 

demográfico. Os alunos interessados participaram de reuniões feitas pelo 

pesquisador do Projeto, objetivando esclarecer o que era a ELA e que as visitas da 

tutoria tinham como caráter primordial e essencial escutar, acolher e amparar o 

paciente em sua dor, angústia e sofrimento, sem qualquer exercício e/ou 

operacionalização de técnicas, referentes à área que estavam estudando. No 

momento da visita ficariam à disposição do paciente pelo período de uma hora 

semanal. Nessa primeira fase, 47 alunos mostraram interesse, dos quais 32 

prosseguiram para a próxima fase.  

Aqueles que se interessaram e quiseram participar, fizeram um curso de 

extensão de tutores, realizado na ABRELA, com duração de 12 horas, sendo 

ministradas aulas pelos profissionais que compunham a equipe multidisciplinar da 

ABRELA, cujo objetivo foi mostrar o que cada área fazia nos cuidados aos pacientes 

com ELA; foram elas: Acupuntura, Advocacia, Assistência Social, Fisioterapia 
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(motora e respiratória), Fonoaudiologia, Neurologia, Nutrição e Psicologia. Nenhum 

aluno desistiu após o curso de extensão. 

Feito o curso de extensão, cada aluno assinou o termo de consentimento livre 

e esclarecido e passou por uma avaliação do perfil psicológico com o pesquisador 

do Projeto, sendo utilizados os seguintes instrumentos: Entrevista Semidirigida, 

Desenho Temático com a consigna “Desenhe uma pessoa com ELA. Fale sobre seu 

desenho” e o Questionário Desiderativo. O objetivo foi verificar as características 

psicológicas (a nível consciente e inconsciente) em que esses alunos se 

encontravam naquele momento, de forma compreensiva; em nada se constatando 

que impedisse o aluno de continuar no Projeto, uma dupla de alunos da mesma área 

da graduação foi formada e com isso, foram à casa do paciente, iniciando a tutoria. 

Possíveis fatores que impediriam a inclusão seriam um comprometimento emocional 

que constatasse a impossibilidade do aluno desenvolver a função de tutor, a não 

concordância com qualquer questão apresentada no que dizia respeito à 

operacionalização da tutoria, bem como a não assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 4). 

Para início da tutoria (os alunos só se tornaram tutores na operacionalização 

da primeira visita), o pesquisador entrava em contato telefônico com o paciente e/ou 

cuidador, informando os nomes dos tutores, que em seguida, telefonavam para 

combinar o melhor dia e horário para alunos e paciente, podendo ser mudado, 

conforme necessidade.  

Após cada visita, semanalmente todos os alunos em grupo participavam de 

reuniões com o pesquisador do Projeto. Os encontros foram relatados e discutidos 

em grupo pela dupla de tutores com todos os demais alunos (tutores e futuros 

tutores). O objetivo desses encontros era observar qual a dinâmica apresentada em 

cada uma das visitas, por parte do paciente e dos alunos; o pesquisador fazia 

intervenções orientando posturas, tirando dúvidas, acolhendo e tentando aclarar a 

origem dos sentimentos despertados.  

Após a décima segunda visita (de 3-4 meses), novamente os alunos 

passaram pelo mesmo processo de aplicação do Desenho Temático e Questionário 
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Desiderativo, para que pudesse ser feita a comparação dos resultados antes e após 

a tutoria. 

 

6.1.2 G-ELA 
 

A captação de pacientes (N=16) foi feita no ambulatório de ELA do Setor de 

Doenças Neuromusculares da UNIFESP/EPM. Os pacientes foram encaminhados 

pelos profissionais que formavam a equipe multidisciplinar (15), bem como 

demonstraram interesse em participar da pesquisa nas reuniões bimensais 

realizadas pela ABRELA, com pacientes, familiares e cuidadores. 

O critério de inclusão foi o diagnóstico de ELA, independente do tempo do 

diagnóstico, idade, sexo, cor, do local de início. Pela classificação do El Escorial os 

pacientes tinham as formas provável, possível e definida. 

Uma vez que o paciente demonstrasse interesse em participar do Projeto, seu 

telefone era anotado e eram feitos contatos telefônicos pelo pesquisador do Projeto 

verificando a manutenção do interesse do paciente participar da pesquisa. Dos 27 

pacientes que foram encaminhados, seis desistiram após serem contatados, quatro 

moravam fora do perímetro de atendimento e um havia falecido.  

Quando o paciente concordava, o pesquisador ia à sua casa para explicar o 

Projeto de pesquisa e a operacionalização da tutoria a ser feita pelos alunos de 

graduação de Psicologia e de Enfermagem, sem qualquer ônus. A seguir se fazia a 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 5). Na 

impossibilidade do paciente assinar, a assinatura era feita por um responsável maior 

de idade. 

Em seguida o pesquisador aplicava o Questionário de Qualidade de Vida 

McGill. Após o período de tutoria, o Questionário de Qualidade de Vida McGill foi 

reaplicado pelo pesquisador. 
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6.1.3 Métodos 
 

As visitas domiciliares foram feitas semanalmente, com duração de 60 

minutos cada encontro, durante 12 encontros, ou entre três e quatro meses, uma 

vez que esse tempo corresponderia ao período letivo das aulas dos alunos. 

Era explicado ao paciente sobre a liberdade de sugerir aos tutores o tipo de 

atividade (ler o jornal, o capítulo de um livro, conversar, assistir a um filme, dar uma 

volta no quarteirão, caso tivesse essa condição física no momento, etc), uma vez 

que os tutores não poderiam exercer qualquer tipo de intervenção referente à área 

em que estavam se graduando. 

Em dois momentos houve o contato do pesquisador com o paciente: antes da 

primeira e após a décima segunda visita. 

 

6.2 Instrumentos de avaliação em psicologia 
 

Os instrumentos de avaliação em Psicologia utilizados neste estudo foram a 

Entrevista Semidirigida e os Instrumentos Projetivos. 

 

6.2.1 Entrevista semidirigida 
 

A Entrevista Semidirigida (Anexo 2) permite que o sujeito aja de modo natural, 

dando a oportunidade de observar a dinâmica de como ele vai se colocando, suas 

reações, atitudes, bem como permitindo interferir a qualquer momento em que algo 

necessite de aclaramento. 

A Entrevista Semidirigida caracteriza-se pelo sujeito ter liberdade de expor 

seus problemas começando por onde preferir e incluindo o que desejar, permitindo 

que o campo psicológico configurado pelo entrevistador e sujeito se estruture em 

função de vetores assinalados pelo sujeito, embora o entrevistador possa intervir a 

qualquer momento, para que tenha aclaramentos de coisas que não ficaram claras, 

ou que mereçam maiores explicações (Ocampo, Picollo, 1986). 
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Os critérios que se utilizam para a interpretação da Entrevista Semidirigida 

incluem o tipo de vínculo que o sujeito estabelece com o entrevistador, a 

transferência e contratransferência, as ansiedades predominantes, as condutas 

defensivas utilizadas, entre outros.  

Para poder se obter isso, deve-se especificar quais são os objetivos a serem 

atingidos pela Entrevista Semidirigida: perceber a primeira impressão que nos 

desperta o sujeito, se a mesma se mantém ou vai se modificando no decorrer do 

encontro; a verbalização utilizada, se fala de maneira clara ou confusa, a que 

tempos de sua vida se refere, se fala de modo fluente ou não; o nível de ansiedade 

que manifesta, se vai se diluindo ou se incrementando no decorrer da mesma; se o 

que fala corresponde com aquilo que está mostrando, ou seja, se naquilo que fala 

deixa transparecer aquilo que sente; como lida com o rapport que abriu o contato 

entre ele (sujeito) e entrevistador; o que o sujeito transfere para o entrevistador, no 

sentido de que papel o entrevistador é colocado pelo sujeito e de que maneira 

ocorre a contratransferência. 

A entrevista pretende ver como funciona um indivíduo e não como diz que 

funciona. O que aprendemos com Freud é, justamente, que ninguém pode dar uma 

informação fidedigna de si mesmo. Se pudesse seria dispensável a entrevista. O 

interrogatório quer averiguar o que o entrevistado sabe, o que lhe é consciente. A 

entrevista parte de outro pressuposto, quer indagar o que o entrevistado não sabe, 

de modo que, sem desqualificar o que ele possa dizer-nos, vai nos ilustrar o que 

possamos observar no curso da interação promovida pela entrevista. Os dados 

obtidos revelam conteúdos tanto a nível manifesto (consciente), como latente 

(inconsciente). 
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6.2.2 Instrumentos projetivos 
 

Neste trabalho, os Instrumentos Projetivos utilizados em Psicologia foram o 

Questionário Desiderativo e o Desenho Temático objetivando única e 

exclusivamente obtenção de dados para a presente pesquisa, uma vez que o 

Questionário Desiderativo encontra-se em processo de padronização e validação 

para nosso meio até o presente momento. Foram coletados dados a nível manifesto, 

consciente, para comparação entre o nível consciente e o nível inconsciente, com a 

contribuição do Questionário Desiderativo e do Desenho Temático. O Questionário 

Desiderativo (Anexo 6) tem o objetivo de verificar os desejos, expectativas e o que 

está sendo rejeitado. O enfoque psicanalítico destacou a simbolização implícita na 

prova e, com isso, a possibilidade de permitir a emergência de aspectos reprimidos 

da personalidade. As escolhas positivas (ideal de ego) revelam o modo do Ego de 

evitar os perigos e fantasias inconscientes de defesa frente ao medo; as escolhas 

negativas (rejeições) revelam os temores e a ansiedade frente aos impulsos e 

exigências do Id. Mostram-se de forma esquemática, a simbólica psicanalítica, as 

catexias positivas e negativas, o funcionamento dos mecanismos de defesa, em 

especial a racionalização (na expressão desiderativa), a idealização (nas escolhas), 

a depreciação (nas rejeições) e a ambivalência (no conjunto). É uma técnica que nos 

informa sobre as características de personalidade da pessoa, sua bagagem 

defensiva, os pontos de fixação predominantes, os conflitos básicos, a força do Ego, 

a maturidade do Superego, os aspectos afetivos, o tipo de relações objetais, o 

desenvolvimento cognitivo ou aptidões intelectuais, interesses, auto-imagem, auto-

estima, identificações, imagem corporal, além do desempenho das funções do Ego. 

O Questionário Desiderativo que utilizamos foi uma versão modificada de Pigem e 

Córdoban (1946), feita por Bernstein em 1956.  

Tardivo LSPC vem desenvolvendo trabalhos utilizando o Questionário 

Desiderativo em temas como estruturação do ego de profissionais na área da saúde, 

estudo preliminar em pacientes obesos, estudo da personalidade em cegos 

congênitos, etc, (Tardivo, 1996; Silva, Tardivo, 2000; Tardivo et al., 2001; Tardivo, 

Freitas, 2003; Tardivo et al, 2008; Pinto Junior, Tardivo, 2010; Tardivo, Pinto Junior, 

2010) 
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O questionário compõe-se de seis perguntas: três escolhas e três rejeições, e 

cada uma delas investigou, pela positiva e pela negativa, os reinos animal, vegetal e 

inanimado. A cada escolha ou rejeição, perguntou-se o porquê. De forma 

esquemática, o padrão de perguntas no Questionário Desiderativo está 

exemplificado no Quadro 5: 

 

Quadro 5. Perguntas e respostas do Questionário Desiderativo (exemplos hipotéticos) 

Consignas Respostas Racionalizações 

+1 
Se você não pudesse ser pessoa, que mais gostaria de 
ser? 
(ex. hipotético de resposta: esmeralda) 

Por que você gostaria de 
ser esmeralda? 

+2 
Se você não pudesse ser pessoa, nem algo inanimado, 
o que mais gostaria de ser? 
(ex. hipotético de resposta: elefante) 

Por que você gostaria de 
ser elefante? 

+3 
Se você não pudesse ser pessoa, nem algo inanimado, 
nem animal, o que gostaria de ser? 
(ex. hipotético de resposta: espinafre) 

Por que você gostaria de 
ser espinafre? 

-1 
Agora vou te perguntar outra coisa: se você não pudesse 
ser pessoa, o que menos você gostaria de ser? 
(ex. hipotético de resposta: escarola) 

Por que você não gostaria 
de ser escarola? 

-2 
Se você não pudesse ser pessoa, nem vegetal, o que 
menos gostaria de ser? 
(ex. hipotético de resposta: elefoa) 

Por que você não gostaria 
de ser elefoa? 

-3 
Se você não pudesse ser pessoa, nem vegetal, nem 
animal, o que menos gostaria de ser? 
(ex. hipotético de resposta: mármore) 

Por que você não gostaria 
de ser mármore? 

  

 

O entrevistador tenta obter as respostas dos três reinos, independente da 

ordem que o entrevistado opta por escolher. 

A racionalização, ou seja, a explicação com que o sujeito fundamentou sua 

resposta deu o significado pessoal que o símbolo escolhido adquiriu para ele. Tanto 

por meio de símbolo como de racionalização, o sujeito nos transmitiu como simboliza 

e significa a realidade (Nijamkin, Braude, 2000). 

O Desenho Temático é uma técnica derivada do Procedimento de Desenhos-

Estórias (Trinca, 1997), sendo que inicialmente teve a finalidade de auxiliar no 

estudo das representações sociais e no estudo do sujeito coletivo (Aiello-Vaisberg, 
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1997), podendo ser também empregada como auxiliar no estudo das reações 

emocionais diante de determinadas condições ou circunstâncias, ou seja, como o 

sujeito se coloca na vida. A forma gráfica de expressão e a forma verbal baseiam-se 

no conceito de apercepção temática (projetar conteúdos internos pessoais sobre o 

estímulo presente) em procedimentos tais como o D-E (Desenho Estória) e o 

Desenho Temático, pois criam expressões pessoais no estabelecimento da 

realidade interna e externa (Tardivo, 2007). 

A consigna emprega foi “Desenhe uma pessoa com ELA. Fale sobre seu 

desenho” objetivando verificar quais as projeções, fantasias e desejos que estiveram 

presentes; se houve ou não identificação com a pessoa doente a qual estava sendo 

cuidada. 

 

6.3 Instrumentos utilizados com os tutores e pacientes 
 

6.3.1 Tutores 
 

Partimos de uma avaliação das características psicológicas para poder 

verificar as condições emocionais em que esses tutores se encontravam, de forma 

compreensiva. Os aspectos dinâmicos dos tutores foram levantados através da 

Entrevista Semidirigida e Testes Projetivos (Questionário Desiderativo; Desenho 

Temático).   

 

6.3.2 Pacientes 
 

Os pacientes foram avaliados pelo Questionário de Qualidade de Vida McGill.    

(Anexo 3). 

O Questionário de Qualidade de Vida teve como finalidade verificar o 

momento atual (especificamente os dois últimos dias de vida) que o paciente estava 

vivendo e o modo pelo qual estava lidando com as situações que diziam respeito 

aos sintomas físicos, bem estar físico, psicológico, existencial e suporte; este 

questionário foi utilizado por ser considerado mais abrangente frente aos propósitos 
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da presente pesquisa. Foi utilizada a versão em português de Silva, Tardivo e 

Callegaro (1995/1997).  

O Questionário de Qualidade de Vida McGill é composto de quatro partes. As 

partes A, B e C são constituídas de 16 questões, e a parte D é uma questão aberta 

para listar ou descrever “as coisas que tiveram o maior efeito na sua qualidade de 

vida nos últimos dois dias”. 

A parte A não entra na contagem dos pontos, servindo de exemplo para o 

paciente e, ao mesmo tempo, situa-nos em termos gerais para saber como ele está 

se sentindo em todos os aspectos de sua vida: físico, psicológico, social, e 

existencial. 

A parte B refere-se à presença de Sintomas Físicos ou Problemas Físicos e a 

parte C contém questões referentes a Sentimentos e Pensamentos. Cada uma das 

partes contém questões referentes a aspectos manifestos, ou seja, conscientes e 

conhecidos pelos sujeitos.  

Os pacientes responderam ao questionário na presença do pesquisador, 

dando uma nota numa escala de 0 a 10; sendo que 0 indica a pior situação e 10, a 

melhor. 

 

6.4 Análise dos dados 
 

Os dados gerados na Entrevista Semidirigida, Desenho Temático, 

Questionário Desiderativo e Questionário de Qualidade de Vida McGill foram 

tabulados. 

Os dados foram inicialmente comparados com a curva de Gauss e 

determinados como sendo ou não paramétricos através do teste de distancia K-S.  

Os dados paramétricos foram representados por média e desvio padrão da 

amostra e quando duas amostras foram comparadas intragrupo (analise 

dependente) utilizou-se o teste t pareado e quando duas amostras foram 

comparadas intergrupo (analise independente) utilizou-se o teste t não pareado com 

a correção de Welch quando necessário. 
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Os dados não-paramétricos foram representados por mediana e quartis e 

quando duas amostras foram comparadas intragrupo (analise dependente) utilizou-

se o teste Wilcoxon, quando avaliado mais de dois tempos ou amostras 

dependentes utilizou-se o teste de Friedman com pós-teste de Muller-Dunn. Na 

comparação de duas amostras foram comparadas intergrupo (analise independente) 

utilizou-se o teste de Mann-Whitney. 

Os dados categóricos foram expressos em freqüência absoluta (n) e relativa 

(%) e avaliados transversalmente pelo teste de Qui-quadrado e longitudinalmente 

pelo teste de Mc’Nemar. 

As correlações entre as variáveis foram realizadas pelo teste de correlação de 

Spearman. 

Foi considerado para todo estudo risco α ≤ 0,05 e risco β ≤ 0,20. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  R E S U L T A D O S  
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Os resultados foram obtidos através da análise da Entrevista Semidirigida, 

Desenho Temático e Questionário Desiderativo realizados com os tutores e do 

Questionário de Qualidade de Vida McGill realizado com os pacientes com ELA. 

 

7.1 Dados demográficos dos tutores 
 

7.1.1 Dados demográficos 
 

Os dados demográficos são apresentados no Quadro 6. 

a) Os 32 tutores tinham média de idade de 23 ±5,72 anos, com 22 (68,7%) 

mulheres e 10 (31,3%) homens. Em relação aos alunos de Psicologia, a média de 

idade foi de 23,6 ±5,0 anos e havia 12 (75%) mulheres e quatro (25%) homens. Já 

em relação aos 16 alunos de Enfermagem a média de idade foi de 23,3 ±6,5 anos e 

havia 10 (62,5%) mulheres e seis (37,5%) homens. Não houve diferença estatística 

entre a idade de alunos de Psicologia e de Enfermagem (Mann-Whitney, p=0,584); 

também não houve diferença estatística entre o sexo de alunos de Psicologia e de 

Enfermagem (teste de qui-quadrado, p=0,445). 

b) Semestre de graduação (gráficos 1 e 2): o tempo de graduação do curso 

de Psicologia é de cinco anos (10 semestres) e do curso de Enfermagem é de 

quatro anos (oito semestres). A média do semestre de graduação dos 32 tutores foi 

de 4,43±1,75 semestre. Dos 16 alunos de Psicologia, dois (12,5%) alunos estavam 

no 3º semestre, dois (12,5%) alunos no 4º semestre, quatro (25%) alunos no 5º 

semestre, quatro (25%) alunos no 6º semestre, dois (12,5%) alunos no 7º semestre 

e dois (12,5%) alunos no 8º semestre. Dos 16 alunos de Enfermagem, três (18,8%) 

estavam no 2º semestre, oito (50%) alunos estavam no 3º semestre, um (6,2%) 

aluno estava no 4º semestre, três (18,8%) alunos estavam no 5º semestre e um 

(6,2%) estava no 6º semestre. 

c) Com relação à naturalidade, dos 32 tutores, 30 (93,8%) eram de São 

Paulo, um (3,1%) aluno era de Goiás e um (3,1%) aluno era da Bahia. Dos 16 

alunos de Psicologia 15 (93,8%) alunos eram de São Paulo e um aluno (3,1%) era 

de Goiás. Dos 16 alunos de Enfermagem, 15 (93,8%) alunos eram de São Paulo e 

um (3,1%) aluno era da Bahia. 
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d) Ao que se refere ao estado civil, dos 32 tutores, 31 (96,9%) eram solteiros 

e um (3,1%) aluno era casado. Dos 16 anos de Psicologia 15 (93,8%) alunos eram 

solteiros e um (6,2%) aluno era casado. Dos 16 (100%) alunos de Enfermagem 

todos eram solteiros. 

e) Filhos: dos 32 tutores, 31 (96,9%) alunos não tinham filhos e um (3,1%) 

aluno tinha dois filhos. Dos 16 alunos de Psicologia 15 (93,8%) alunos não tinham 

filhos e um (6,2%) aluno tinha dois filhos. Dos 16 (100%) alunos de Enfermagem 

nenhum tinha filhos.  

f) Quanto à etnia, dos 32 tutores, 28 (87,6%) alunos eram brancos, dois 

(6,2%) alunos eram asiobrasileiros e dois (6,2%) alunos eram afrobrasileiros. Dos 16 

alunos de Psicologia, 15 (93,8%) alunos eram brancos e um (6,2%) aluno era 

asiobrasileiro. Dos 16 alunos de Enfermagem, 13 (81,3%) alunos eram brancos, dois 

(12,5%) alunos eram afrobrasileiros e um (6,2%) aluno era asiobrasileiro.  

g) Com relação à religião, dos 32 tutores, 18 (56,2%) alunos eram católicos, 

três (9,2%) alunos eram espíritas, nove (28,3%) alunos não professavam e não 

acreditavam em Deus e dois (6,3%) alunos eram protestantes. Dos 16 alunos de 

Psicologia, 10 (62,6%) alunos eram católicos, um (6,2%) aluno era espírita, quatro 

(25%) alunos não professavam e não acreditavam em Deus e um (6,2%) aluno era 

protestante. Dos 16 alunos de Enfermagem, oito (50%) alunos eram católicos, dois 

(12,5%) alunos eram espíritas, cinco (31,3%) alunos não professavam e não 

acreditavam em Deus e um (6,2%) aluno era protestante. 

h) Dos 32 tutores (100%), nenhum teve retenção em semestres anteriores, 

bem como nenhum teve envolvimento com monitoria.  

i) Com relação a se fizeram algum outro curso superior; dos 32 tutores, 30 

(93,8%) não fizeram outro curso superior e dois (6,2%) iniciaram outro curso 

superior, mas não completaram. 

j) Dos 32 tutores, 30 (93,8%) não fizeram curso técnico e dois (6,2%) fizeram; 

nenhum dos 32 tutores (100%) pertencia a algum órgão de classe. 

k) Com relação a se trabalhavam, dos 32 tutores, 29 (90,6%) não trabalhavam 

e três (9.4%) trabalhavam. 

l) Dos 32 tutores, 30 (93,8%) tinham os pais vivos, um (3,1%) a mãe falecida 

e um (3,1%) os pais falecidos. 
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Gráfico 1. Semestres do curso de Psicologia dos tutores de Psicologia 
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Gráfico 2. Semestre do curso de Enfermagem dos tutores de Enfermagem 
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7.1.2 Entrevista semidirigida 
 

Na Entrevista Semidirigida, os aspectos observados na presente pesquisa 

foram categorizados e classificados em sete conteúdos básicos, subdivididos em 

subcategorias (Quadro 7). As categorias surgiram em decorrência das respostas 

dadas pelos alunos e os termos empregados foram checados em dicionários de 

língua portuguesa e de Psicologia.  

Cada subcategoria recebeu pontuação de 0 (ausente) a 1 (presente). Os 

conteúdos básicos detectados foram: 

 

Questão 01 – Justificativa da profissão (escolha) 

• Identidade positiva: escolha da Psicologia ou Enfermagem como primeira 

opção profissional. 

• Identidade negativa: Psicologia ou Enfermagem não foi a primeira opção 

profissional. 

• Identidade Negativa/Positiva: não queria cursar Psicologia ou Enfermagem e 

fazendo o curso, passaram a gostar 

• Necessidade de ganhar dinheiro: escolha baseada na necessidade de ganhar 

dinheiro 

• Contexto de doença familiar: ajudar pessoa doente na família  

 
Questão 02 – Expectativas: 

• Ajuda humanitária: ajudar o ser humano em seu sofrimento. 

• Relação bidirecional: conhecer a si e ao outro. 

• Conhecimento: capacidade de conhecer, de formar, reunir e organizar 

informações sobre a doença 

• Relação Bidirecional/Conhecimento: as duas premissas apareceram 

concomitantes 

• Adquirir Experiência: expectativa em adquirir experiência com o curso 
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• Mudar a visão da enfermagem: expectativa em poder alterar a visão de como 

se operacionaliza a enfermagem no momento presente 

 

Questão 03 – Forma de lidar com o sofrimento 

• Empatia: identificar-se e colocar-se no lugar do outro ser humano, tentando 

conhecer o que ele pensa e sente de modo explícito ou objetivo. 

• Respostas emocionais: expressão de sentimentos decorrente do olhar 

humanizado sobre o outro ser humano. 

• Empatia/Respostas Emocionais: as duas premissas apareceram 

concomitantes 

• Interesse de como encarar a morte: estudo podendo propiciar aclaramento de 

como se defrontar com a finitude 

• Aprender com o sofrimento: ao contatar com o paciente, aprender a lidar com 

o sofrimento para ajudar outros pacientes 

 

Questões 04 e 05 – Visão do processo de tratar pacientes com ELA 

• Questão emocional (tipo de reação): positiva ou negativa frente a consigna 

apresentada 

• Acolhimento: receber o outro ser humano emocionalmente; amparo e 

sustentação 

• Desafio: tarefa difícil de ser executada, mas estimulante 

• Questão Emocional/Acolhimento: as duas premissas apareceram 

concomitantes 

• Questão Emocional/Desafio: as duas premissas apareceram concomitantes 

• Estudo e Pesquisa: reunir estudo e pesquisa na mesma situação 

• Tentar retardar a evolução da doença: expectativa em poder ajudar o paciente 

a prolongar sua vida 
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Questão 06 – Visão de fatores imprescindíveis na ajuda a pacientes com 
ELA (pré-requisitos) 

• Disponibilidade interna: capacidade de ser receptivo e sensível às situações 

• Preparo pessoal: alicerçar-se tanto nos aspectos cognitivos, quanto 

emocionais 

• Postura ética/humana: princípios, regras e normas que devem ser seguidos, 

relacionados aos valores morais e à conduta humana 

• Conhecer a doença: estar informado sobre a doença 

• Equipe Multidisciplinar: paciente poder ser ajudado por profissionais das mais 

variadas formações 

• Não soube: não conseguiu responder a pergunta 

 

Questão 07 – Visão da parceria Psicologia / Enfermagem 

• Complementaridade: completar, acrescentar  

• Imprescindível: indispensável, sine qua non 

• Privilegiar paciente/pesquisa: reunir ajuda e pesquisa na mesma situação 

• É importante: não conseguiu responder a pergunta 

 

Na “Justificativa da escolha profissional”, 21 (65,6%) alunos tiveram 

identidade positiva, cinco (15,6%) alunos identidade negativa, quatro (12,5%) alunos 

mostraram identidade negativa/positiva, um (3,1%) aluno respondeu contexto de 

doença familiar e um (3,1%) aluno respondeu necessidade em ganhar dinheiro.  

Na questão “Expectativas”, ajuda humanitária foi citada por 16 (50%) alunos; 

relação bidirecional, por quatro (12,5%) alunos, conhecimento por seis (18,7%) 

alunos, quatro (12,5%) alunos condensaram na mesma questão a relação 

bidirecional/conhecimento, um (3,1%) aluno respondeu adquirir experiência e um 

(3,1%) aluno respondeu mudar a visão da enfermagem 

Na questão “Formas de lidar com o sofrimento”, nove alunos citaram empatia, 

11 (34,3%) alunos expressaram respostas emocionais (expressão de sentimentos), 
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nove (18,1%) alunos expressaram de modo concomitante empatia/respostas 

emocionais, um (3,1%) aluno citou interesse de como encarar a morte e dois (6,2%) 

alunos citaram aprender com o sofrimento.  

Na questão “Visão de tratar pacientes com ELA”, cinco (15,6%) alunos deram 

respostas quanto a questão emocional (reação emocional); seis (18,7%) alunos 

citaram acolhimento, nove (28,1%) alunos citaram desafio, quatro (12,5%) alunos 

em suas respostas condensaram a questão emocional/acolhimento, seis (18,7% 

alunos condensaram na mesma resposta a questão emocional/desafio, um (3,1%) 

aluno citou estudo e pesquisa e um (3,1%) aluno citou tentar retardar a evolução da 

doença.  

Na questão “Fatores imprescindíveis na ajuda a pacientes com ELA”, 10 

(31,2%) alunos citaram disponibilidade interna; 12 (37,5%) alunos citaram preparo 

pessoal; três (9,3%) alunos citaram postura ética/humana, cinco (15,6%) alunos 

citaram conhecer a doença, um (3,1%) aluno citou equipe multidisciplinar e um 

(3,1%) aluno não soube dizer.  

Na questão “Visão da parceria Psicologia/Enfermagem”, 25 (78,1%) alunos 

citaram complementaridade, quatro (12,5%) alunos citaram ser imprescindível a 

parceria, dois (6,2%) alunos citaram privilegiar paciente/pesquisa e um (3,1%) aluno 

citou ser importante. 
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Quadro 7. Entrevista Semidirigida realizada com os alunos de Psicologia e de Enfermagem 

Questões Conteúdo básico  Psicologia (%) Enfermagem (%) 
Ju

st
ifi

ca
tiv

a 
da

 
es

co
lh

a 
pr

of
is

si
on

al
 Identidade Positiva 11 68,8 10 62,6 

Identidade Negativa 2 12,5 3 18,7 

Identidade Negativa/Positiva 2 12,5 2 12,5 

Contexto de doença familiar 1 6,2 0 0 

Necessidade em ganhar dinheiro 0 0 1 6,2 

E
xp

ec
ta

tiv
as

 

Ajuda humanitária 6 37,7 10 62,7 

Relação bidirecional 3 18,7 1 6,2 

Conhecimento 3 18,7 3 18,7 

Relação Bidirecional/Conhecimento 3 18,7 1 6,2 

Adquirir Experiência 1 6,2 0 0 

Mudar visão da enfermagem 0 0 1 6,2 

Fo
rm

as
 d

e 
lid

ar
 

co
m

 o
 s

of
rim

en
to

 Empatia 5 31,2 4 25,2 

Respostas emocionais 7 43,9 4 25,2 

Empatia/Respostas Emocionais 3 18,7 6 37,4 

Interesse de como encarar a morte 1 6,2 0 0 

Aprender com o sofrimento 0 0 2 12,5 

V
is

ão
 d

e 
tra

ta
r d

e 
pa

ci
en

te
s 

co
m

 E
LA

 

Questão Emocional 2 12,5 3 18,7 

Acolhimento 4 25,2 2 12,5 

Desafio 3 18,7 6 37,7 

Questão Emocional/Acolhimento 3 18,7 1 6,2 

Questão Emocional/Desafio 3 18,7 3 18,7 

Estudo e Pesquisa 1 6,2 0 0 

Tentar retardar evolução da doença 0 0 1 6,2 

Fa
to

re
s 

im
pr

es
ci

nd
ív

ei
s 

na
 

aj
ud

a 
a 

pa
ci

en
te

s 
co

m
 

EL
A 

Disponibilidade interna 7 43,9 3 18,7 

Preparo pessoal 5 31,2 7 43,9 

Postura ética/humana 2 12,5 1 6,2 

Conhecer a doença 1 6,2 4 25,2 

Equipe Multidisciplinar 1 6,2 0 0 

Não soube dizer 0 0 1 6,2 

V
is

ão
 d

a 
pa

rc
er

ia
 

P
si

co
lo

gi
a/

 
E

nf
er

m
ag

em
 Complementaridade 13 81,3 12 75,1 

Imprescindível 2 12,5 3 18,7 

Privilegiar paciente/pesquisa 1 6,2 0 0 

É importante 0 0 1 6,2 
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A Entrevista Semidirigida foi uma análise do perfil da escolha profissional 

realizada antes do contacto com o paciente com ELA (momento pré-tutoria).  

Quanto ao perfil de escolha profissional, pelo baixo número de eventos por 

categoria em cada grupo, realizou-se somente uma análise de perfil. 

 

7.1.3 Desenho temático 
 

No Desenho Temático, os itens foram categorizados e definidos conforme as 

respostas dadas pelos alunos (Quadro 8), tendo-se como base o Desenho da Figura 

Humana (Machover, 1974; Souza Campos, 1977), bem como a avaliação realizada. 

Segue abaixo a definição de cada item: 

 

• Sexo Masculino: desenho claro da figura humana do sexo masculino 

• Sexo Feminino: desenho claro da figura humana do sexo feminino 

• Pessoa: não definição do gênero masculino ou feminino da figura humana 

• Figura Completa: desenho da figura humana completa 

• Parte do corpo: desenho da figura humana com ausência de uma ou mais 

partes do corpo 

• Perfil: desenho da figura humana desenhada apenas de perfil 

• Frente: desenho da figura humana desenhada de frente 

• Traço Simples: desenho unidimensional da figura humana 

• Traço não Simples: desenho não unidimensional da figura humana 

• Em pé: desenho da figura humana em pé 

• Sentada: desenho da figura humana sentada 

• Deitada: desenho da figura humana deitada 

• Vestida: desenho da figura humana com indícios claros de roupa 
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• Nua: ausência de roupa na figura humana 

• Roupa transparente: desenho da figura humana com roupa, mas com visão 

do corpo 

• Referência ao paciente (apenas para desenho pós-atendimento): no 

comentário sobre o desenho da figura humana pós, o tutor faz referência 

nítida ao paciente que foi atendido por ele 

• Não Referência ao Paciente (apenas para desenho pós-atendimento): no 

comentário sobre o desenho da figura humana pós, o tutor não faz referência 

nítida ao paciente que foi atendido por ele 

• Melhorou: comparação entre o primeiro e segundo desenho da figura 

humana, com nítida evolução de traçado e/ou contexto 

• Piorou: comparação entre o primeiro e segundo desenho da figura humana, 

com nítida involução de traçado e/ou contexto 

• Igual: comparação entre o primeiro e segundo desenho da figura humana, 

não tendo sido alterado traçado e/ou contexto. 

 

Os dados referentes ao desenho temático estão no Quadro 8. 

No momento pré, 18 (56,2%) alunos desenharam a figura do sexo masculino, 

dois (6,2%) alunos desenharam a figura do sexo feminino e 12 (37,5%) alunos 

desenharam uma pessoa, não especificando o sexo da mesma. No momento pós, 

13 (40,6%) alunos desenharam a figura do sexo masculino, nove (28,1%) alunos 

desenharam a figura do sexo feminino e 10 (31,2%) alunos não especificaram o 

sexo. Houve aumento significante do desenho da figura feminina para o grupo como 

um todo (32 tutores) (p=0,039).  Dos sete alunos que mudaram da figura masculina 

para a feminina, os sete eram do sexo feminino.  

No item “figura completa”, 28 (87,5%) alunos a desenharam no pré e 30 

(93,7%) no pós, quatro (12,5%) alunos desenharam parte do corpo no pré e dois 

(6,2%) alunos no pós (p=0.453). 
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No item “figura desenhada de frente”, 30 (93,7%) alunos desenharam dessa 

forma no pré e 29 (90,6%) alunos no pós; figura de perfil foi desenhada por dois 

(6,2%) alunos no pré e três (9,3%) no pós (p=1,0) 

No “traço não simples”, 22 (68,7%) alunos o desenharam no pré e 23 (71,8%) 

alunos no pós; no “traço simples”, 10 (31,2%) alunos o desenharam no pré e nove 

(28,1%) alunos no pós (p=1,0) 

Quanto à posição em que a figura humana foi desenhada, 16 (50%) alunos a 

desenharam na posição sentada no pré e 15 (46,8%) alunos pós (p=1,0). 

No item sobre a figura estar desenhada vestida, nua e transparente, a figura 

vestida foi desenhada por 28 (87,5%) alunos no pré e 28 (87,5%) no pós; figura nua 

foi desenhada por quatro (12,5%) alunos no pré e nenhum aluno a desenhou no pós; 

para figura com transparência de vestimenta, nenhum aluno a desenhou no pré e 

quatro (12,5%) alunos a desenharam no pós (p=0,267; p=1,0; p=1,0) 

Nos itens referência e não referência ao paciente, nove (28,1%) alunos 

fizeram tal alusão e 23 (71,8%) alunos não fizeram qualquer alusão ao paciente que 

foi atendido quando solicitado falar sobre o desenho.  

Comparando o primeiro e segundo desenho da figura humana no momento 

pós, 13 (40,6%) alunos mostraram nítida evolução de traçado e/ou contexto, 11 

(34,3%) alunos mostraram nítida involução no traçado e/ou contexto e oito (25%) 

alunos mantiveram as mesmas características.  
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Quadro 8. Itens categorizados do Desenho Temático pré e pós aplicado nos tutores de 
Psicologia e de Enfermagem 

  Psicologia Enfermagem Significância 

  Pré Pós Pré Pós  “p” 

Sexo Masculino 11 (68,7%) 6 (37,6%) 7 (43,7%) 7 (43,7%) 0,302 

Sexo Feminino 2 (12,6%) 7 (43,7%) 0 (0,0%) 2 (12,6%) 0,039 

Pessoa 3 (18,7%) 3 (18,7%) 9 (56,3%) 7 (43,7%) 0,607 

Parte do Corpo 3 (18,7%) 1 (6,2%) 1  (6,2%) 1  (6,2%) 0,687 

Figura Completa 13 (81,3%) 15 (93,8%)  15 (93,8%) 15 (93,8%) 0,453 

Perfil 2  (12,6%) 1  (6,2%) 0 (0,0% 2 (12,6%)  1,0 

Frente 14 (87,4%) 15 (93,8%) 16 (100%) 14 87,4%) 1,0 

Traço Simples 5 (31,2%) 4 (25,0%) 5 (31.3%) 5 (31.3%) 1,0 

Traço não Simples 11 (68,8%) 12 (75,0%) 11 (68,7%) 11 (68,7%) 1,0 

Em pé 5 (31,3%) 6 (37,6%) 6 (37,6%) 4 (25,0%) 1,0 

Sentada 9 (56,1%) 7 (43,7%) 7 (43,7%) 8 (50%) 1,0 

Deitada 2 (12,6%) 3 (18,7%) 3 (18,7%) 4 (25,0%) 0,727 

Vestida 16 (100%) 15 (93,8%) 12 (75%) 13 (81,3%) 0,267 

Nua 0 (0,0%) 0 (0,%) 4 (25%) 0 (0,0%) 1,0 

Transparente 0 (0,0%) 1  (6,2%) 0 (0,0%) 3 (18,7%) 1,0 

Referência ao paciente -- 7 (43,7%) -- 2 (12,6%) -- 

Não referência paciente   9 (56,3%)   14 (87,4%) -- 

Melhorou -- 8 (50,0%) -- 5 (31.3%) -- 

Piorou -- 4 (25,0%) -- 7 (43,7%) -- 

Igual -- 4 (25,0%) -- 4 (25,0%) -- 

Legenda: 
Dados expressos em n e % - Teste de Mc’Nemar 
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Não foi possível fazer a comparação estatística entre os grupos de Psicologia 

e Enfermagem, das características analisadas no desenho temático, por dois 

motivos: 

a) O tamanho da amostra para uma análise transversal, utilizando dados 

categóricos, deve ser maior que 40; assim, essa amostra não foi suficiente 

para comparação das respostas do desenho temático versus  quem faz 

Enfermagem ou Psicologia. 

b) O fulcro da análise foi analisar as variáveis de interesse quanto as 

repercussões emocionais da interação entre estudantes universitários tutores 

e pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Visto que a maioria das 

variáveis não mostrou mudança significante, não houve subsídio  

metodológico para comparação  transversal. 

 

7.1.4 Questionário desiderativo 
 

Os resultados do Questionário Desiderativo aplicado nos tutores no momento 

pré e pós tutoria estão descritos no Quadro 9, e compõem-se de seis consignas: 

reinos animal, vegetal e inanimado; uma escolha [positiva] e uma rejeição [negativa] 

para cada. 

As respostas à primeira consigna (reino animal, escolha positiva) foram 

apresentadas em quadro de forma pormenorizada (Quadro 9), por ser aquela que 

inicia o uso de instrumento. Nas respostas da primeira consigna dos tutores de 

Psicologia houve 12 (75%) respostas do reino animal no pré e oito (50%) respostas 

do reino animal no pós; três (18,7%) respostas do reino vegetal no pré e quatro 

(25%) respostas do reino vegetal no pós; uma (6,3%) resposta do reino inanimado 

no pré e quatro (25%) respostas do reino inanimado no pós.  

Nas respostas da primeira consigna dos tutores de Enfermagem houve 12 

(75%) respostas do reino animal no pré e 13(81,2%) respostas do reino animal no 

pós; uma (6,3%) resposta do reino vegetal no pré e uma (6,3%) resposta do reino 

vegetal no pós, três (18,7%) respostas do reino inanimado no pré e duas (12,5%) 

respostas do reino inanimado no pós, Houve maior freqüência de respostas no reino 
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animal em ambos os grupos (grupo total de Psicologia e de Enfermagem: 24 (75%) 

respostas no pré e 21 (65,6%) respostas no pós.  

 

Quadro 9. Respostas da primeira consigna pré e pós dos tutores de Psicologia e de 
Enfermagem no Questionário Desiderativo 

 Psicologia Enfermagem 

Primeira Escolha Pré Pós Pré Pós 

Reino Animal 

Pássaro   (6) Pássaro     (3) Pássaro      (5) Gato         (3) 

Cachorro (1) Cachorro    (2) Cachorro     (3) Cachorro   (2) 

Lobo       (1) Gato          (1) Onça          (1) Golfinho    (2) 

Baleia     (1) Lobo         (1) Gato           (1) Cavalo       (2) 

Coelho    (2) Coelho      (1) Borboleta    (1) Borboleta   (1) 

Peixe      (1)  Leopardo     (1) Leopardo   (1) 

   Leão          (1) 

   Baleia         (1) 

Reino Vegetal 

Árvore (2) Árvore    (2) Flor (1) Flor           (1) 

Flor     (1) Flor        (1)   

 Vegetal  (1)   

Reino Inanimado 

Casa   (1) Livro      (1) Estrela     (1) Livro       (1) 

 Injeção   (1) Lua          (1) Edredon  (1) 

 Pedra     (1) Revólver  (1)  

 Barco     (1)   

Legenda: 
Foram avaliados 16 indivíduos de cada área para o Questionário Desiderativo 

 

Alguns tutores não puderam imaginar animal, vegetal ou inanimado que os 

pudesse representar, assim, o número total da análise não alcançou 32 para cada 

uma das seis consignas. Para os que responderam, as respostas a cada uma das 

seis consignas foram pontuadas de 1 a 6, conforme Tabela 1, sendo -1 opção por 

reino animal, -2 opção por reino vegetal, -3 opção por reino inanimado, -4 opção 

sem forma (ex.: água, areia), -5 inexistência de forma (seres imaginários, como por 

exemplo, duende), -6 sem resposta. 
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Para que a análise estatística das respostas dadas no Questionário 

Desiderativo pudesse ser realizada, foi necessária a criação de um critério de 

categorização específico de avaliação, como segue abaixo: 

Critério de avaliação para cada consigna do Questionário Desiderativo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Exemplo: areia, água, vento, etc. 

**Exemplo: saci, vampiro, duende, etc. 

 

 
Tabela 1. Comparação das respostas globais das consignas pré e pós dos tutores quanto à 
vivência com o paciente com ELA no Questionário Desiderativo 

Consignas 
 Pré  Pós Teste de 

Wilcoxon 
p n Mediana Quartis n Mediana Quartis 

+1 32 1,00 1,00 – 1,00 32 1,00 1,00 - 2,00 0,225 

+2 32 2,00 2,00 – 3,00 32 2,00 2,00 - 3,00 0,758 

+3 31 3,00 2,00 – 3,00 32 2,00 2,00 - 3,00 0,126 

-1 31 3,00 1,00 – 3,00 32 3,00 1,00 - 3,00 0,259 

-2 31 2,00 1,00 – 3,00 32 2,00 1,00 - 3,00 0,914 

-3 30 2,00 1,75 – 2,00 31 2,00 1,00 - 2,00 0,124 

Teste de Friedman  p<0,0001  p<0,0085  

Legenda: 
Dados expressos em mediana e quartil inferior e superior.  

 

 

Legenda 
Mediana e Quartis 

Reino Animal =1 
Reino Vegetal =2 
Reino Inanimado =3 
Sem forma*=4 
Inexistência de forma** =5
Sem resposta =6  

Sentido do distanciamento do 
ideal humano 

 



R e s u l t a d o s  | 74 

 
 

 

A análise das respostas globais do grupo no momento pré-tutoria não 

apresentaram diferença significante no momento pós-tutoria (Teste de Wilcoxon, 

para diferença antes e após intervenção única nos mesmos indivíduos). 

• Consigna +1 (primeira escolha positiva – reino animal) - 32 alunos estão na 

mediana 1,00 (reino animal), sendo que os quartis 1,00 – 1,00 significam que 

os alunos ficaram entre o reino animal (quartil 1,00) tanto como variação 

inferior, quanto superior; 

• Consigna +2 (segunda escolha positiva – reino vegetal) - 32 alunos estão na 

mediana 2,00 (reino vegetal), sendo que os quartis 2,00 – 3,00 significam que 

os alunos ficaram entre o reino vegetal (quartil 2,00) como variação inferior e 

o reino inanimado (quartil 3,00) como variação superior; 

• Consigna +3 (terceira escolha positiva – reino inanimado) – 31 alunos estão 

na mediana 3,00 (reino inanimado), sendo que os quartis 2,00 – 3,00 

significam que os alunos ficaram entre o reino vegetal (quartil 2,00) como 

variação inferior e o reino inanimado (quartil 3,00) como variação superior; 

• Consigna -1 (primeira escolha negativa – reino animal) – 31 alunos estão na 

mediana 3,00 (reino inanimado), sendo que os quartis 1,00 – 3,00 significam 

que os alunos ficaram entre o reino animal (quartil 1,00) como variação 

inferior e o reino inanimado (quartil 3,00) como variação superior; 

• Consigna -2 (segunda escolha negativa – reino vegetal) – 31 alunos ficaram 

na mediana 2,00 (reino vegetal), sendo que os quartis 1,00 – 3,00 significam 

que os alunos ficaram entre o reino animal (quartil 1,00) como variação 

inferior e o reino inanimado (quartil 3,00) como variação superior; 

• Consigna -3 (terceira escolha negativa – reino inanimado) – 30 alunos ficaram 

na mediana 2,00 (reino vegetal), sendo que os quartis 1,75 – 2,00 significam 

que os alunos ficaram entre bem próximo do reino vegetal (quartil 1,75) como 

variação inferior e o reino vegetal (quartil 2,00) como variação superior. 

A primeira escolha negativa apareceu invertida; reino inanimado (3) tanto no 

momento pré, como pós. 
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O teste de Friedman (diferença entre múltiplas intervenções no mesmo 

indivíduo) ao comparar as respostas das seis consignas vai mostrar se houve, ou 

não interatividade. Interatividade significa uma condição instantânea de estabilidade 

do ponto de vista psicodinâmico, e a sua ausência significa instabilidade. O teste de 

Friedman, ao comparar as respostas das seis consignas, tanto no momento pré 

como no pós, mostrou diferenças significantes (p<0,05), entre as seis respostas 

(1,2,3/-1,-2,-3), o que é esperado no ideal humano, indicando estar dentro da 

tendência casual, e foi chamado de interatividade. Se não houvesse significância 

(p>0,05), as respostas dadas não teriam interatividade, saindo da tendência casual e 

não sendo o esperado no ideal humano, mas sendo o esperado pelo acaso. O teste 

de Wilcoxon (diferença significante ao longo do tempo) confirmou os dados do teste 

de Friedman, não mostrando diferença significante entre cada consigna nos 

momentos pré e pós-tutoria. A comparação das respostas entre o momento pré e 

pós-tutoria demonstrou, tanto pelo teste de Friedman como pelo teste de Wilcoxon, 

que não houve mudança nem afastamento do ideal humano.   

Mediante as respostas dadas, a interatividade demonstrada pelo Teste de 

Friedman foi interpretada da seguinte maneira: as consignas positivas (ideal de ego) 

tendem a se aproximar do humano; já as consignas negativas (rejeições) tendem a 

se afastar do humano.  

Não houve diferença significante quanto ao tempo total de resposta das 

consignas pré versus pós por parte dos tutores de Psicologia e de Enfermagem 

analisados como um todo (p: não significante; teste T de Student) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Comparação do tempo total de resposta (cronometrado) para as consignas pré e pós 
dos tutores de Psicologia e de Enfermagem, quanto à vivência com o paciente com ELA no 
Questionário Desiderativo 

 Consignas n 
Pré Pós Teste T de Student pareado

p Média D.P. Média D.P. 

+1 32 5,78 4,72 5,41 4,86 0,503 

+2 32 7,36 7,49 8,19 8,20 0,334 

+3 31 10,24 9,30 10,09 10,62 0,601 

-1 31 11,03 10,20 9,91 8,43 0,465 

-2 31 17,35 18,44 20,44 21,42 0,271 

-3 30 17,11 16,78 12,90 8,18 0,378 

Legenda: 
D.P.: desvio padrão 
 

 

A análise longitudinal não se aplica aqui, pois tempo de resposta não tem 

interatividade entre si, são situações independentes. 

Ao analisar o tempo médio de reação das respostas dos tutores de Psicologia 

e de Enfermagem (Tabela 3), os tutores de Psicologia tanto no momento pré quanto 

pós, mostraram que as médias das consignas +1 e +2 foram as menores, ou seja, 

foram respondidas mais rapidamente, sendo que o tempo da consigna +2 no 

momento pré diminuiu com relação a da consigna +1. Entretanto, no decorrer da 

aplicação, o tempo médio de reação foi aumentando, sendo que a maior média do 

tempo aconteceu na consigna –2 pós (25,50). O tempo da consiga -3 diminuiu com 

relação ao da consigna -2 no momento pós. Com relação ao tempo médio de reação 

das respostas dos tutores de Enfermagem, no momento pré, a média do tempo de 

reação foi aumentando no decorrer da aplicação no momento pré; já no momento 

pós houve aumento de tempo da consigna +1 para a consigna +2, tendo diminuído 

nas consignas +3 e -1, voltando a aumentar nas consignas -2 e -3, sendo que a 

maior média de tempo aconteceu no momento pré da consigna –3 (24,75).  
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Tabela 3. Tempo médio de reação pré e pós das respostas dos tutores de Psicologia e de 
Enfermagem no Questionário Desiderativo 

Consignas 

Psicologia Enfermagem Teste T não pareado 
p Pré Pós Pré Pós 

Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. Pré Pós 

+1 7,15 4,48 5,60 5,08 4,50 4,56 5,08 4,66 0,118 0,776 

+2 4,95 3,69 7,75 5,97 9,17 9,59 8,92 11,30 0,086 0,703 

+3 10,40 9,25 11,75 12,56 10,36 4,80 7,33 5,69 0,990 0,262 

-1 11,79 11,09 11,55 9,08 12,83 13,31 7,17 6,67 0,815 0,157 

-2 13,63 14,45 25,50 25,10 15,00 14,93 12,00 9,01 0,802 0,084 

-3 19,16 24,07 11,75 7,25 24,75 17,62 15,00 9,65 0,493 0,297 

 
 

Ao comparar as médias do tempo de reação de cada grupo (Psicologia e 

Enfermagem), para cada consigna (no momento pré-tutoria versus momento pós-

tutoria), houve diferença significante entre os grupos (p=0,042; Teste T pareado) na 

consigna +1 (reino animal) tutores de Psicologia (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Tempo médio de reação pré e pós das respostas para cada consigna de cada grupo 
dos tutores de Psicologia e de Enfermagem no Questionário Desiderativo                                                          

Consignas 
Teste T pareado 

Psicologia 
p 

Enfermagem 
p 

+1 0,042 0,820 

+2 0,800 1,00 

+3 0,069 0,756 

-1 0,235 0,615 

-2 0,732 0,536 

-3 0,083 0,756 
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Ao analisar as respostas das consignas versus o sexo dos tutores, em tutores 

do sexo masculino (Tabela 5) houve interatividade no momento pré (p=0,007; Teste 

de Friedman) e perda da interatividade no momento pós (p=0,664; Teste de 

Friedman), mas sem diferença significante ao longo do tempo (p: não significante; 

Teste de Wilcoxon).  

A primeira escolha negativa apareceu invertida; entre reino inanimado e sem 

forma (3,5) no momento pré e reino inanimado no momento pós (3,0). 

 
Tabela 5. Comparação das consignas pré e pós dos tutores do sexo masculino quanto à 
vivência com o paciente com ELA no Questionário Desiderativo 

Masculino   Pré   Pós Teste de Wilcoxon

Consignas  n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

+1 8 1,00 1,00 – 1,00 9 1,00 1,00 – 3,00 0,059 

+2 8 2,00 2,00 – 2,75 9 2,00 2,00 – 3,50 0,785 

+3 8 3,50 2,25 – 4,00 9 2,00 1,50 – 3,00 0,054 

-1 8 3,50 1,50 – 4,00 9 3,00 2,00 – 3,00 0,279 

-2 8 1,50 1,00 – 2,75 9 2,00 1,00 – 3,50 0,459 

-3 8 2,00 2,00 – 2,75 9 2,00 1,50 – 2,00 0,102 

Teste de Friedman   p=0,007   p=0,664   

Legenda: 
Dados expressos em mediana e quartil inferior e superior.  
 

 

Já em relação aos tutores do sexo feminino (Tabela 6), houve interatividade 

no momento pré (p=0,009; Teste de Friedman) e não houve perda da interatividade 

no momento pós (p=0,005; Teste de Friedman), sem diferença significante ao longo 

do tempo (Teste de Wilcoxon). 

A primeira escolha negativa apareceu invertida; reino inanimado (3) no 

momento pré e entre reino vegetal e animal (1,5) no momento pós. 
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Tabela 6. Comparação das consignas pré e pós dos tutores do sexo feminino quanto à 
vivência com o paciente com ELA no Questionário Desiderativo 

Feminino   Pré   Pós Teste de 
Wilcoxon 

 Consignas n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

 +1 21 1,00 1,00 – 2,00 22 1,00 1,00 – 2,00 1,000 

+2 21 2,00 1,50 – 3,00 22 2,00 2,00 – 3,00 0,585 

 +3 21 3,00 2,00 – 3,00 22 2,50 2,00 – 3,00 0,588 

 -1 21 3,00 1,00 – 3,00 22 1,50 1,00 – 3,00 0,400 

 -2 21 2,00 1,00 – 3,00 22 2,00 1,00 – 3,00 0,700 

 -3 21 2,00 1,50 – 2,00 22 2,00 1,00 – 2,00 0,439 

Teste de 
Friedman   p=0,009   p=0,005   

Legenda: 
Dados expressos em mediana e quartil inferior e superior.  
 

 

Quanto a área de Psicologia (Tabela 7), houve interatividade no momento pré 

(p<0,0001; Teste de Friedman) e perda da interatividade no momento pós (p<0,164; 

Teste de Friedman), com diferença significante ao longo do tempo  (p=0,046; Teste 

de Wilcoxon) na consigna +1 (reino animal). 

A primeira escolha negativa apareceu invertida; reino inanimado (3) tanto no 

momento pré, como pós. 
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Tabela 7. Comparação das consignas quanto à área de Psicologia pré e pós dos tutores 
quanto à vivência com o paciente com ELA no Questionário Desiderativo 

Psicologia  Pré  Pós Teste de 
Wilcoxon 

 Consignas n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

+1 16 1,00 1,00 – 1,25 16 1,00 1,00 - 2,00 0,046 

+ 2 16 2,00 2,00 – 3,25 16 2,50 2,00 – 4,00 0,775 

+3 16 3,00 2,00 – 3,25 16 2,00 2,00 – 3,00 0,071 

-1 16 3,00 2,50 – 4,00 16 3,00 1,00 – 3,00 0,324 

-2 16 1,50 1,00 – 3,25 16 2,00 1,00 – 3,00 0,656 

-3 16 2,00 2,00 - 2,00 16 2,00 1,25 – 2,00 0,083 

Teste de Friedman  p<0,0001  p<0,164  

Legenda: 
Significância: Teste de Wilcoxon, dados expressos em mediana e quartil inferior superior. Teste de 
Friedman entre as consignas no pré e no pós. 
 

 

Na área de Enfermagem (Tabela 8) não houve interatividade no momento pré 

(p<0,154; Teste de Friedman) e houve surgimento de interatividade no momento pós 

(p<0,007; Teste de Friedman), sem diferença significante ao longo do tempo (Teste 

de Wilcoxon).   

A primeira escolha negativa apareceu como o esperado; reino animal (1) tanto 

no momento pré, como no pós. 
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Tabela 8. Comparação das consignas quanto à área de Enfermagem pré e pós dos tutores 
quanto à vivência com o paciente com ELA no Questionário Desiderativo 

Enfermagem  Pré  Pós Teste de 
Wilcoxon 

 Consignas n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

 +1 16 1,00 1,00 – 2,00 16 1,00 1,00 - 1,00 0,888 

 +2 16 2,00 1,00 – 2,00 16 2,00 2,00 – 2,00 1,000 

 +3 16 3,00 2,00 – 3,00 16 3,00 2,00 – 3,00 0,739 

 -1 16 1,00 1,00 – 3,00 16 1,00 1,00 – 3,00 0,581 

 -2 16 2,00 2,00 – 3,00 16 2,00 1,00 – 3,00 0,546 

 -3 16 2,00 1,00 – 3,00 16 2,00 1,00 – 2,00 0,739 

Teste de Friedman  p<0,154  p<0,007  

Legenda: 
Significância: Teste de Wilcoxon, dados expressos em mediana e quartil inferior e superior               
Teste de Friedman entre as consignas no pré e no pós. 
 

 

Na análise do subgrupo de tutores que estavam no 5º semestre de graduação 

(1º semestre do 3º. ano de faculdade), tanto de Psicologia como de Enfermagem 

(Tabela 9), houve interatividade no momento pré (p<0,005; Teste de Friedman) e 

não houve perda de interatividade no momento pós (p<0,005; Teste de Friedman), 

com diferença significante ao longo do tempo (p=0,046; Teste de Wilcoxon) na 

consigna -3. 

A primeira escolha negativa apareceu invertida; entre sem forma e reino 

inanimado (3,5) no momento pré e reino inanimado (3) no momento pós.  
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Tabela 9. Comparação das consignas quanto ao 5º semestre de graduação de Psicologia e 
Enfermagem pré e pós dos tutores quanto à vivência com o paciente com ELA no Questionário 
Desiderativo 

Consignas 
 Pré  Pós Teste de 

Wilcoxon 

n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

+1 7 1,00 1,00 – 2,00 7 1,00 1,00 - 2,00 1,000 

+2 7 2,00 2,00 – 4,00 7 3,00 1,00 – 4,00 0,915 

+3 7 3,00 2,00 – 3,00 7 2,00 2,00 – 3,00 0,783 

-1 6 3,50 1,00 – 4,00 7 3,00 3,00 – 3,00 1,000 

-2 6 1,50 1,00 – 3,25 7 1,00 1,00 – 2,00 0,783 

-3 5 2,00 2,00 – 2,50 7 2,00 1,00 – 2,00 0,046 

Teste de Friedman  p<0,005  p<0,005  

Legenda: 
Significância: Teste de Wilcoxon, dados expressos em mediana e quartil inferior e superior               
Teste de Friedman entre as consignas no pré e no pós. 
 

 

Na análise do subgrupo de tutores de Psicologia e de Enfermagem com idade 

menor do que ou igual a 23 anos (Tabela 10), que foi a média de idade do grupo, 

houve interatividade no momento pré (p=0,007; Teste de Friedman) e perda de 

interatividade no momento pós (p=0,175; Teste de Friedman), sem diferença 

significante ao longo do tempo (Teste de Wilcoxon). 

A primeira escolha negativa apareceu invertida; reino inanimado (3) tanto no 

momento pré, como pós. 

 

 

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 83 

 
 

 

Tabela 10. Comparação das consignas pré e pós idade ≤ 23 anos dos tutores de Psicologia e 
de Enfermagem no Questionário Desiderativo 

 Consignas 

  

  Pré    Pós  Teste de Wilcoxon

n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

+1 18 1,00 1,00 – 2,00 19 1,00 1,00 – 2,00 0,458 

+2 18 2,00 1,75 – 3,00 19 2,00 2,00 – 3,00 0,085 

+3 18 2,50 2,00 – 3,00 19 2,00 2,00 – 3,00 0,601 

-1 18 3,00 1,00 – 3,00 19 3,00 1,00 – 3,00 0,615 

-2 18 2,00 1,00 – 3,00 19 2,00 1,00 – 3,00 0,386 

-3 18 2,00 1,75 – 2,25 19 2,00 2,00 – 2,00 0,798 

Teste de Friedman   p=0,007   p=0,175   

Legenda: 
Significância: Teste de Wilcoxon, dados expressos em mediana e quartil inferior e superior               
Teste de Friedman entre as consignas no pré e no pós. 
 
 

Com relação aos tutores de Psicologia e de Enfermagem com idade >23 anos 

(Tabela 11), houve interatividade no momento pré (p=0,007; Teste de Friedman) e 

não houve perda de interatividade no momento pós (p=0,030; Teste de Friedman), 

sem diferença significante ao longo do tempo (Teste de Wilcoxon). 

A primeira escolha negativa apareceu invertida; reino inanimado (3) no 

momento pré e reino vegetal (2) no momento pós. 
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Tabela 11. Comparação das consignas pré e pós idade >23 anos dos tutores no Questionário 
Desiderativo 

 Consignas  
  Pré >23 anos   Pós >23 anos Teste de 

Wilcoxon 

n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

+1 11 1,00 1,00 –  1,00 12 1,00 1,00 – 1,75 0,904 

+2 11 2,00 2,00 – 3,00 12 2,50 2,00 – 4,00 0,726 

+3 11 3,00 2,00 – 4,00 12 2,50 2,00 – 3,00 0,814 

-1 11 3,00 1,00 – 4,00 12 2,00 1,00 – 3,00 0,373 

-2 11 3,00 2,00 – 4,00 12 2,00 1,00 – 3,00 0,308 

-3 11 2,00 2,00 – 2,00 12 2,00 1,00 – 2,00 0,099 

Teste de 
Friedman   p=0,007   p=0,030   

Legenda: 
Significância: Teste de Wilcoxon, dados expressos em mediana e quartil inferior e superior               
Teste de Friedman entre as consignas no pré e no pós. 
 
 

7.2 Dados demográficos e clínicos dos pacientes com ELA  
 

7.2.1 Dados demográficos e clínicos (Quadro 10) 
 

a) Idade: a média de idade dos 16 pacientes foi de 53,9± 15,1 anos, sendo 

que foram oito mulheres e oito homens. A idade média das oito mulheres foi de 52,2 

±13,9 anos e dos oito homens foi de 55,5 ±17,1 anos.  

b) Naturalidade: dos 16 pacientes, 12 eram de São Paulo, um do Maranhão, 

um da Bahia, um de Sergipe e um da Espanha.  

c) Estado Civil: dos 16 pacientes 11 eram casados, quatro separados e um 

solteiro. 

d) Grau de instrução: dos 16 pacientes, seis tinham nível superior, quatro 

tinham o 2º grau completo, um tinha o 2º grau incompleto, três tinham o 1º grau 

completo, e dois tinham o 1º grau incompleto.  
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e) Filhos: dos 16 pacientes, 13 tinham filhos e três não tinham.  

f) Etnia: dos 16 pacientes, 13 eram brancos e três afrobrasileiros.  

g) Profissão: dos 16 pacientes um era engenheiro, dois eram aposentados, 

quatro eram comerciantes, um era contador, um era advogado, cinco eram donas de 

casa, um era enfermeiro e um era escriturário.  

h) Religião: quanto à religião dos 16 pacientes, seis eram católicos, um era 

protestante, um era judaica, três eram evangélicos, um era crente (crença em uma 

força superior sem especificação) e quatro não professavam e não acreditavam em 

Deus.  

i) Tempo de diagnóstico: em relação à história clínica, a média do tempo de 

diagnóstico de ELA era de 19,7 meses ±16,2 (mínimo de dois meses e máximo de 

quatro anos). Nas oito pacientes mulheres, o tempo médio de diagnóstico foi de 15,4 

±15,3 meses e nos oito pacientes homens o tempo médio de diagnóstico foi de 24 

±17,8 meses. 

j) Classificação ELA: todos os 16 pacientes tinham formas esporádicas de 

ELA (não eram formas familiares). Segundo os critérios do El Escorial, como 

diagnóstico inicial, seis pacientes tinham forma Definida, cinco tinham forma 

Possível e cinco tinham forma Provável; como diagnóstico final, seis pacientes 

tinham forma Definida, dois tinham forma Possível e oito tinham forma Provável de 

ELA. Nenhum dos 16 pacientes estava usando BiPAP (Bilevel Positive Airway 

Pressure), bem como nenhum deles estava recebendo qualquer tipo de apoio 

emocional e os mesmos não tinham indicação de traqueostomia nem de 

gastrostomia. 
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7.2.2 Questionário de Qualidade de Vida McGill 
 

O Questionário de Qualidade de Vida McGill foi aplicado no paciente em seu 

domicílio em dois momentos: na primeira e após a décima segunda visita (3º ou 4º. 

mês). A avaliação contemplou os Sintomas Físicos (SF), Bem Estar Físico (BEF), 

Bem Estar Psicológico (BEP), Bem Estar Existencial (BEE) e Suporte (S). As 

respostas basearam-se nos dois últimos dias de vida do paciente, tendo o paciente 

que dar uma nota de 0 (pior condição) a 10 (melhor condição). 

Com relação ao Quadro 11, os pacientes 02 e 10 tiveram baixos resultados 

no total de pontos, tanto no momento pré, quanto no momento pós da aplicação do 

questionário (4,2 / 3,2 e 2,4 / 2,0 respectivamente); o paciente 05 apresentou um 

total de pontos no momento pré, que baixou consideravelmente no momento pós 

(8,5 / 1,3) e o paciente 04 apresentou um total alto no momento pré e pontuação 

máxima no momento pós (8,0 / 10,0). A mediana do total de pontos na primeira 

aplicação no momento pré (6,26) e na segunda aplicação no momento pós (4,95) 

não mostrou diferença significante (p: não significante; Teste de Wilcoxon). Da 

mesma forma, a mediana dos domínios não mostrou diferença significante. 
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Quadro 11. Resultado da primeira e segunda aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 
McGill nos pacientes com de ELA 

Pacientes  SF BEF BEP BEE S  Total 
         

01 1ª.aplicação  6,6 3,0 8,5 7,2 9,0  6,9 
2ª.aplicação  2,3 8,0 4,5 5,5 9,0  5,9 

02 1ª.aplicação  3,0 5,0 1,0 3,2 9,0  4,2 
2ª.aplicação  0,0 4,0 2,3 5,5 4,0  3,2 

03 1ª.aplicação  5,0 7,0 4,8 6,8 7,5  6,2 
2ª.aplicação  8,0 8,0 7,2 6,5 8,5  7,6 

04 1ª.aplicação  0,0 10,0 10,0 10,0 10,0  8,0 
2ª.aplicação  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  10,0 

05 1ª.aplicação  7,7 7,0 8,0 10,0 10,0  8,5 
2ª.aplicação  0,3 0,0 0,0 1,3 5,0  1,3 

06 1ª.aplicação  2,3 5,0 3,5 4,8 5,5  4,2 
2ª.aplicação  5,0 7,0 6,5 7,5 8,5  6,9 

07 1ª.aplicação  8,3 6,0 4,0 9,5 10,0  7,6 
2ª.aplicação  6,0 6,0 7,8 9,7 10,0  7,9 

08 1ª.aplicação  3,0 6,0 9,0 8,2 7,5  6,7 
2ª.aplicação  1,0 4,0 6,7 6,3 6,5  4,9 

09 1ª.aplicação  5,3 4,0 6,7 8,0 7,5  6,3 
2ª.aplicação  3,0 1,0 5,2 6,0 7,5  4,5 

10 1ª.aplicação  1,0 0,0 0,0 5,7 5,5  2,4 
2ª.aplicação  0,0 0,0 2,5 3,3 4,0  2,0 

11 1ª.aplicação  5,0 0,0 8,0 3,0 6,5  4,5 
2ª.aplicação  10,0 0,0 7,5 1,7 3,0  4,4 

12 1ª.aplicação  3,0 8,0 4,7 3,7 7,5  5,4 
2ª.aplicação  2,0 5,0 5,0 5,5 7,5  5,0 

13 1ª.aplicação  3,7 10,0 5,7 9,2 8,0  7,3 
2ª.aplicação  2,3 8,0 5,5 8,8 9,0  6,7 

14 1ª.aplicação  8,0 10,0 3,7 8,2 9,0  7,8 
2ª.aplicação  8,7 7,0 6,5 7,0 7,0  7,2 

15 1ª.aplicação  5,3 4,0 3,7 7,2 4,5  4,9 
2ª.aplicação  2,7 4,0 3,0 7,2 1,0  3,6 

16 1ª.aplicação  0,0 9,0 2,0 9,2 0,5  4,1 
2ª.aplicação  2,0 6,0 3,5 8,7 4,0  4,8 

         
Medianas da 1ª aplicação  4,35 6,00 4,75 7,60 7,50  6,26 

         
Medianas da 2ª aplicação  2,50 5,50 5,10 6,40 7,25  4,95 

 

Legenda:  
SF: sintomas físicos; BEF: bem estar físico; BEP: bem estar psicológico; BEE: bem estar existencial; 
S: suporte. 
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Com relação aos domínios, nas medianas da primeira e da segunda aplicação 

do Questionário de Qualidade de Vida McGill (Gráfico 03), os maiores resultados 

foram referentes aos domínios Bem Estar Existencial (7,60 e 6,40) e Suporte (7,50 e 

7,25) e o resultado mais baixo foi no domínio Sintoma Físico (4,35 e 2,50). Os 

domínios Bem Estar Psicológico (4,75 e 5,10 e) Bem Estar Físico (6,00 e 5,50) 

mostraram valores intermediários. 

 

 

 

Legenda: SF: Sintomas físicos; BEF: bem estar físico; BEP: bem estar psicológico; 
BEE: bem estar existencial; S: suporte. 
 
Gráfico 3. Medianas dos domínios da primeira e segunda aplicação do 
Questionário de Qualidade de Vida McGill nos pacientes com ELA  

 

 

A comparação entre a primeira e segunda aplicação do Questionário de 

Qualidade de Vida McGill, referente ao valor total e aos domínios (Tabela 12), não 

mostrou diferença significante ao longo do tempo (p=0,140; Teste de Wilcoxon). 

 



R e s u l t a d o s  | 90 

 
 

 

Tabela 12. Comparação da primeira e segunda aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 
McGill nos pacientes com ELA 

Domínios 
  Pré   Pós Teste de 

Wilcoxon 

n Mediana Quartis n Mediana Quartis p 

Sintoma 
Físico 16 4,35 2,65 – 5,95 16 2,50 1,50 – 7,00 0,605 

Bem Estar 
Físico 16 6,00 4,00 – 8,50 16 5,50 2,50 – 7,50 0,117 

Bem Estar 
Psicológico 16 4,75 3,60 – 8,00 16 5,10 2,75 – 6,60 0,979 

Bem Estar 
Existencial 16 7,60 5,25 – 9,20 16 6,40 5,50 – 8,10 0,221 

Suporte 16 7,50 6,00 – 9,00 16 7,25 4,00 – 8,75 0,180 

Total  6,26 4,37 – 7,44  4,95 4,01 – 7,07 0,140 

Legenda: 
Dados expressos em mediana e quartil inferior e superior.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 .  D I S C U S S Ã O  
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O presente trabalho, que avaliou as repercussões emocionais da interação 

dos tutores com os pacientes com ELA, confirmou dados referentes ao 

comportamento da qualidade de vida dos pacientes com ELA e revelou aspectos 

novos da repercussão emocional sobre o aluno de graduação envolvido no processo 

de tutoria a paciente com essa doença terminal. Conforme citado na introdução, o 

presente trabalho é inédito no sentido de propor a interação dos alunos de 

graduação de Psicologia e Enfermagem como tutores de pacientes com ELA, e 

analisar com instrumentos psicológicos como esses alunos eram no início do 

processo e as repercussões dessa interação. Ao mesmo tempo, houve o controle da 

qualidade de vida do paciente por meio de escala já validada nessa população. No 

presente trabalho não foram feitas outras avaliações dos pacientes com ELA, por ter 

sido esse tema objeto de vários estudos prévios do grupo (Smith et al., 2000; Peto et 

al., 2001; Bourke et al., 2004). A análise e discussão, a seguir, dos dados obtidos na 

presente pesquisa, proporcionam a base para o melhor entendimento das 

repercussões emocionais geradas pelo convívio com o paciente com ELA, bem 

como sugerem formas de reconhecer o indivíduo melhor preparado para esse 

convívio, ao lado de estratégias para preparar e amparar esses tutores. 

 

8.1 Alunos de psicologia e enfermagem  
 

8.1.1 Características dos alunos de psicologia 
 

A maioria dos alunos de Psicologia era do sexo feminino, na terceira década 

de vida, solteira, sem filhos e não trabalhava, parecendo representar amostra 

semelhante à descrita em outros estudos. Abreu Filho (2006) realizou estudo 

investigando as motivações inconscientes presentes na escolha profissional do 

estudante de Psicologia; em seu estudo, dos 21 alunos da amostra, tanto de 

universidade pública quanto particular, 15 eram do sexo feminino e seis do sexo 

masculino, sendo a média de idade de 20,1 anos, todos sem filhos e a maioria 

solteira (20 alunos), sendo que nenhum trabalhava, tendo dedicação exclusiva para 

os estudos. Pires (2008) analisou 21 estudantes do terceiro ao quinto ano de 

graduação de Psicologia de uma universidade pública, sendo 12 do sexo feminino e 
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nove do sexo masculino, com média de idade de 22,3 anos.  O maior número de 

alunos foi do quinto ano em virtude de maior disponibilidade e interesse desses 

alunos que acabaram utililizando a entrevista que foi aplicada como momento 

importante de auto-reflexão para a futura profissão. 

Tanto em nossa pesquisa, quanto na realizada por Pires (2008) surgiram 

críticas dos alunos de Psicologia de que o curso tem um espaço limitado muito à 

teoria e os alunos ansiavam pelas experiências fora da sala de aula, ou seja, a 

aplicabilidade da teoria na vivência prática. A atuação como tutores proporcionou 

aos alunos, tanto de Psicologia quanto de Enfermagem, lidarem diretamente com o 

paciente, transcendendo a situação de ficarem apenas envoltos com questões 

teóricas ensinadas nos cursos, operacionalizando-as ao vivenciarem o contato com 

os pacientes. 

 

8.1.2 Características dos alunos de enfermagem 
 

A maioria dos alunos de enfermagem era do sexo feminino, na terceira 

década de vida, solteira, sem filhos e não trabalhava. Wetterich e Melo (2007) 

realizaram estudo na Escola de Enfermagem de uma universidade pública, no 

período de 1999 a 2003, através do Formulário de Cadastramento do Aluno 

Ingressante no ato da matrícula, verificando a predominância de jovens, mulheres e 

solteiros, sendo que poucos exerciam atividade remunerada. Santos e Leite (2006), 
em investigação com 33 alunos de Enfermagem de uma universidade particular de 

São Paulo, encontraram a maioria do sexo feminino, entre 21 e 30 anos, casada, 

sem filhos e com trabalho. Do ponto de vista demográfico, os alunos do presente 

trabalho parecem representar amostra semelhante à encontrada em estudos já 

realizados em universidades públicas, diferindo daqueles de escola privada em 

relação ao estado civil e ao trabalho. Alunos casados e com trabalho podem não ter 

se interessado pelo projeto em vista da escassez de tempo e recursos financeiros.  

O predomínio de mulheres no presente trabalho, reflexo do que ocorre em 

faculdades públicas e privadas de enfermagem, levanta questões sobre a influência 

do gênero na prática profissional. Moreira (1999), ao estudar as relações entre 
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gênero e Enfermagem na opinião dos próprios profissionais de Enfermagem, 

verificou que os problemas decorrentes da imagem da posição feminina eram 

questionamento externo de competência técnica e interno referente à vocação e 

identidade. Spindola e Santos (2005) analisaram relatos de enfermeiras quanto à 

visão que tinham sobre os profissionais de Enfermagem de ambos os sexos, sendo 

relatado que se viam como profissionais polivalentes que se envolviam com toda a 

dinâmica da organização hospitalar, em decorrência da falta de delimitação do que é 

da alçada da enfermagem, sendo que a interferência no desempenho de suas 

funções se devia à precariedade das condições da instituição pública no 

atendimento à população. 

 

8.1.3 Entrevista semidirigida 
 

Não foi possível realizar a comparação estatística, entre os grupos de 

Psicologia e Enfermagem das características analisadas no momento pré-tutoria, 

pois não houve um número mínimo de indivíduos em cada subcategoria para análise 

estatística, bem como por não ter sido aplicada no momento pós-tutoria, 

impossibilitando comparar os grupos ao longo do tempo. Os itens levantados e 

analisados na entrevista semidirigida serão discutidos a seguir. 

Na “Justificativa da escolha profissional” houve o predomínio da identidade 

positiva por parte dos alunos na escolha da profissão, aspecto fundamental para o 

desenvolvimento profissional, revelando que no nível consciente estava clara a 

escolha da área a ser cursada. Abreu Filho (2006) também encontrou identidade 

positiva na escolha profissional de Psicologia.  

Na questão “Expectativas” predominou a resposta ajuda humanitária, 

mostrando que houve disponibilidade e idealismo, acreditando que existem coisas a 

serem feitas, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis e desesperançosas. A 

disponibilidade e idealismo são fatores essenciais por parte dos alunos na área da 

saúde para ajudar o paciente em seu sofrimento. Caprara e Franco (1999), em seu 

trabalho sobre humanização da relação médico-paciente, citam que estabelecer 

relações e vínculos com os pacientes proporciona o desenvolvimento de 
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responsabilidade do médico e melhora os resultados e a adesão ao tratamento, 

aumentando o grau de satisfação do paciente. Superar os modelos paternalistas e 

informativos significa a necessidade de assumir um processo de comunicação que 

implique a passagem de um modelo unidirecional a um bidimensional, ou seja, o 

médico acreditando que pode ajudar o paciente, havendo interação mútua. 

Na questão “Formas de lidar com o sofrimento” houve predomínio de 

respostas emocionais, seguida das respostas de empatia, havendo a expressão de 

sentimentos decorrentes do olhar humanizado sobre o outro ser humano. Cabe aqui 

o conceito de Identificação Introjetiva em Psicanálise, justamente pelos alunos 

poderem sair de seus lugares, colocando-se no lugar dos pacientes e com isso se 

identificando com o sofrimento e a dor dos mesmos (Klein, 1991a, 1991b). Rezende 

(2000), na abordagem interdisciplinar do paciente terminal, referem que é 

importante, na assistência domiciliar prestada pela equipe multidisciplinar, o saber 

se comunicar, ouvir para acontecer a empatia, escutar os relatos pelos pacientes de 

ansiedade, dor, abandono e morte. Dentro da vivência que os tutores tiveram ao 

lado do paciente com ELA, o ouvir transformou-se na ferramenta maior, no suporte a 

esse paciente; os tutores puderam estar ao seu lado, entendendo suas angústias, 

sem interferir com sugestões ou amenidades, estiveram uníssonos e voltados a ele. 

Portanto a palavra ouvir assume um sentido de complexidade e importância pela 

magnitude que alcança ao estar ao lado do paciente em sofrimento, o que vem de 

encontro com os objetivos de todo trabalho com pacientes nessa situação. 

Na questão “Visão de tratar pacientes com ELA” as respostas foram muito 

próximas em todas as subcategorias, mostrando equilíbrio na visão humanitária de 

como se tratar um paciente com ELA.  

Balint e Norell (1976), em seu livro “Seis minutos para o paciente”, abordaram 

a importância de compreender o desespero e angústia vividos pelo paciente e a 

necessidade do médico, como qualquer profissional de saúde, ser capaz de 

compartilhar esses sentimentos com o mesmo. Isso só é possível graças à quebra 

de barreiras no relacionamento, quando o profissional pode admitir suas limitações e 

ao paciente permite-se chorar; com isso estabelecendo-se um novo tipo de 

relacionamento, uma vez que ambos estão uníssonos no processo.  Podemos dizer 

que o profissional de saúde pode intuir o que está acontecendo com o paciente e 
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colocar em palavras aquilo que está sendo mostrado e não dito. Isso nos remete ao 

conceito de Identificação Projetiva desenvolvido por Melanie Klein, ou seja, a mãe 

do recém nascido, que está em sintonia com seu bebê, pode se identificar com esse 

choro e desconforto, permitindo que ela nomeie essa experiência e com isso saiba o 

que ele está sentindo, equivalendo ao que acontece na relação médico-profissional 

da saúde dentro de uma sintonia, como descrito por Balint e Norell.  

Calzada-Sierra (2001), abordando especificamente o relacionamento com 

pacientes com ELA, coloca que deve haver um clima de confiança entre paciente e 

médico, recebendo o paciente de maneira amável, permitindo que o paciente fale 

sem ser interrompido, observando a linguagem verbal e corporal, obtendo as 

informações necessárias ao diagnóstico e ganhando a confiança do paciente, 

mostrando que o profissional de saúde está fazendo todo o possível para entender 

seu diagnóstico para poder tratá-lo. Deve-se perguntar ao paciente se ele sabe o 

que tem, averiguar quais conhecimentos ele tem a respeito da sua doença, evitar 

dizer qual é o diagnóstico na primeira consulta, objetivar a diminuição da angústia, 

explicar os resultados assim como o diagnóstico, comunicar o diagnóstico de modo 

gradativo, respeitar o estado em que o paciente se apresenta naquele momento e 

reconhecer que ele tem o direito de recusar tratamento. O apoio psicológico deve 

ser considerado durante todo o tratamento, bem como crenças religiosas devem ser 

respeitadas, para o combate à desesperança.  

Brocq et al. (2006), ao analisar as reações psicológicas após o recebimento 

do diagnóstico de ELA, enfatizam que a Psicologia Clínica pode, por sua formação 

específica sobre a escuta e a capacidade para conter a angústia, acolher o paciente 

e sua família nesses momentos de grande estresse. Os médicos e profissionais da 

saúde que trabalham com pacientes graves se defrontam com a questão das 

projeções pessoais no que se refere à doença, à morte e sua aceitação, tendo que 

perceber que a medicina, bem como as áreas da saúde, não consegue solucionar 

todos os problemas relativos às doenças.  

Na questão “Fatores imprescindíveis na ajuda a pacientes com ELA”, o 

número de respostas das subcategorias “disponibilidade interna” e “preparo pessoal” 

ficaram muito próximas entre a capacidade de ser receptivo e sensível às situações 

e alicerçar-se tanto nos aspectos cognitivos, quanto emocionais, mostrando 
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proximidade adequada para se exercer a função de tutor, combinando fatores 

internos e externos. Caprara e Franco (1999) colocam que algumas formações 

profissionais exigem que o profissional passe pela condição de usuário, como é o 

caso da Psicanálise. O psicanalista submete-se ao processo de análise pessoal 

motivado pela angústia semelhante àquela que leva o paciente ao consultório, 

passando pela trajetória e vivências que ele acompanha em seus pacientes. A 

possibilidade de construir um conhecimento a partir de uma prática nos remete aos 

pressupostos da hermenêutica (interpretação dos textos e do sentido das palavras): 

compreensão de uma linguagem que não se restringe à linguagem verbal, mas inclui 

a linguagem corporal e gestual, bem como o mundo em que vivemos 

linguisticamente construído e historicamente dado. 

Na questão “Visão da parceria Psicologia/Enfermagem”, a predominância de 

complementaridade mostra a expectativa de que uma área possa contribuir com a 

outra e vice-versa, parceria fundamental para se beneficiar o paciente, bem como os 

tutores, podendo haver equilíbrio e troca de experiências, sem que haja um 

posicionamento hierárquico de uma área em relação à outra. Gómez-Fernández e 

Calzada Sierra (2001) estudaram o efeito da equipe multidisciplinar na ELA, formada 

por neurologistas, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais, psicólogos e médicos. O trabalho em equipe melhorou a capacidade 

respiratória dos pacientes, sem ser observada qualquer complicação.   

 

8.1.4 Desenho temático 
 

Não foi possível fazer a comparação estatística entre os dois grupos de 

tutores, uma vez que o tamanho da amostra não atingiu 40 elementos, bem como 

não houve subsídio metodológico para a comparação transversal. 

Nos dois grupos de tutores, Psicologia e Enfermagem, o único item que 

apresentou diferença significante entre os momentos pré e pós-tutoria foi o desenho 

da figura humana quanto ao sexo. O predomínio da figura humana desenhada foi do 

sexo masculino no momento pré e da figura feminina no momento pós. Foram as 

tutoras do sexo feminino que acabaram fazendo a migração da figura masculina no 
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momento pré para a figura feminina no momento pós-tutoria. O esperado nesse 

teste é desenhar a figura do próprio sexo em primeiro lugar. É possível que isso se 

deva à figura feminina (imagem materna) ser vista como protetora, cuidadora, 

maternal, competente, potente, assim como elas (tutoras) se sentem, havendo a 

projeção (mecanismo de defesa) por parte das tutoras, onde a fragilidade, 

impotência e dependência ficaram depositadas no sexo oposto, no caso, na figura 

do paciente masculino (imagem paterna).  

A projeção dos traços e problemas do indivíduo pode se dar no desenho da 

figura do mesmo sexo, em ambas ou em grau máximo, na figura do sexo oposto 

(Machover, 1974). Levy (1980) escreveu que quando a figura humana desenhada for 

do sexo oposto, tem-se encontrado como significado a inversão sexual, confusão de 

identificações sexuais, grande dependência com pai ou de outra pessoa do sexo 

oposto, intensa fixação a ele ou regressão a um estado de narcisismo primário em 

simbiose com a mãe. Ribeiro (1988) verificou a personalidade de alunos de 

Psicologia observando que coexiste na figura masculina a censura, inferioridade e 

revolta e na figura feminina, a frustração e inferioridade, evidenciando-se um padrão 

de insatisfação e rejeição do próprio sexo. Os homens são percebidos como 

machões, sem sensibilidade, superiores, enquanto as mulheres são censuradas e se 

lamentam por serem submissas e exibicionistas entre outras coisas.  

Santos e Takahashi (2000) fizeram estudo com enfermeiros formados em 

uma escola pública, verificando a inserção no mercado de trabalho do enfermeiro do 

sexo masculino. Essa inserção é difícil, pois muitos hospitais particulares de São 

Paulo não admitem enfermeiros, mesmo os enfermeiros tendo bom relacionamento 

com os demais membros da equipe de Enfermagem e as equipes médicas, 

mostrando capacidade e competência no desempenho de suas funções. Pacientes 

do sexo feminino aceitam serem cuidadas pelos enfermeiros do sexo masculino, 

mas algumas delas discriminam as enfermeiras do sexo feminino.   

Pereira (2008) escreveu sobre as facilidades e dificuldades de ser homem no 

contexto de um curso e de uma profissão definida e/ou representada como feminina. 

Por ser a Enfermagem uma prática predominantemente feminina, os discursos 

posicionam homens nessa profissão apenas como vítimas, por conta dos 

pressupostos de gênero que constituem as representações culturais da prática. Mas 
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na prática foi verificado que enfermeiros ocupam lugares de liderança, reproduzindo 

masculinidade, força, respeito, poder, conhecimento científico e racionalidade, 

enquanto que as enfermeiras denotam feminilidade, fragilidade, domesticidade e 

saber intuitivo.  

No item “figura completa” predominou o desenho da figura completa. 

Machover (1974) coloca que a figura completa pode ser considerada como uma 

maneira de manifestar a visão de unidade corporal da pessoa, refletindo um aspecto 

de seu ajustamento ao ambiente. Freud (1986e [1923]) em “O Ego e o Id” coloca 

que o ego é acima de tudo corporal; mediante a constituição corporal é que o ego 

vai se formando. Caso haja algum comprometimento corporal, isso se refletirá na 

formação do ego. Podemos levantar como hipótese que os tutores apresentavam 

percepção e integração corporal e, conseqüentemente egóica, bem como coesão 

interna; isso poderia contribuir para que também pudessem ver o paciente como 

uma pessoa completa em seu todo, não ficando centrados na doença, e assim 

privilegiando o humano em sua percepção global. 

Houve predominância da figura desenhada de frente. Machover (1974) 

considera que a figura humana desenhada de frente mostra tendência exibicionista e 

de ostentação. Entretanto, Souza Campos (1977) refere que desenhar a figura 

humana de frente é aceitar o mundo de frente. Levantamos a hipótese que os 

tutores puderam encarar a questão de estarem diante do paciente, de suas 

angústias, medos, inseguranças, não dissimulando ou tentando se livrar de todas 

essas questões; isso pode mostrar boa capacidade e condição emocional interna.                

Houve predomínio do desenho com traço não simples. Buck (1964) considera 

que, através do uso da perspectiva, o sujeito revela atitudes, compreensão e 

sentimentos mais amplos e complexos relacionados ao ambiente e às pessoas. 

Assim, o desenho com traço não simples pode demonstrar sentimentos ampliados 

frente a novas perspectivas, podendo ser entendido como uma visão dos tutores que 

tinha profundidade no modo de olhar e no modo de escutar, relacionada às suas 

condições internas.  

Quanto à posição em que a figura humana foi desenhada, predominou o 

desenho da figura na posição sentada. Machover (1974) cita que figura desenhada 
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nessa posição denota baixo nível energético. Souza Campos (1977) considera essa 

postura como indicativa de submissão, inibição, debilidade física, fraca energia para 

responder aos estímulos externos. É possível que os tutores tenham projetado na 

figura desenhada a impotência, angústia e receios de que não teriam energia 

necessária para lidarem com a situação perante o paciente com ELA. 

Figura desenhada vestida foi predominante. Machover (1974) considera que o 

significado da vestimenta desenhada na figura é semelhante ao da roupa no ser 

vivo. É interpretada como uma necessidade de aparências. A roupa representa o 

nível superficial da personalidade ou como a pessoa realmente é na aparência, ou 

como desejaria parecer aos demais. A roupa é o aspecto socialmente convencional, 

denotando extroversão e sociabilidade. Souza Campos (1977) refere que a roupa 

teria surgido por necessidade de proteção, pudor e socialização. A indumentária 

nasceu da harmonia desses três aspectos. Buck (1964) postula que seria a imagem 

do corpo que pode ampliar-se, alterar-se e realizar-se por intermédio da roupa. Uma 

grande parte de nosso corpo se encontra geralmente vestida. A roupa é um termo 

médio entre a modéstia e a exibição grosseira do corpo. Pode-se levantar a hipótese 

de que os tutores mostraram estar em condições social e convencionalmente aceitas 

devido às leis sociais e morais terem sido introjetadas. Para que isso tenha ocorrido, 

a castração teria sido efetiva (Freud, 1986a [1924], 1986h [1924]). 

Nos itens “referência e não referência ao paciente” predominou a não 

referência dos tutores ao paciente atendido, denotando que os mesmos puderam 

desvincular-se da questão da relação específica com o paciente, podendo expressar 

mais a questão da vivência em si, independente da identificação. Espera-se que o 

profissional possa estar ao lado do paciente, sendo sensível, empático, humano, 

mas que tal identificação não interfira em sua atuação e postura, pois caso isso 

venha acontecer, o impossibilita de tratá-lo. Aqui cabe o conceito de cisão (divisão) 

do ego como mecanismo de defesa, o que possibilitará ao profissional distinguir o 

que é ele e dele e o que é o outro e do outro. Isso mostra estarem os tutores 

vislumbrando a posição depressiva, ou seja, com a percepção mais integrada e mais 

próxima da realidade interna e externa (Klein, 1991a [1957], 1991b [1946]). Aleluia e 

Peixinho (2002) encontraram resultado que difere do que foi mostrado pelos tutores. 

Entrevistaram 28 médicos das áreas de Oncologia, Hematologia, Infectologia, 
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Terapia Intensiva e Nefrologia encontrando nesse grupo a tendência a se identificar 

com o paciente, expressando um medo da morte, mostrando-se despreparado para 

vivenciar o final da vida, podendo a base desse medo ter sua origem na formação 

pessoal e acadêmica. É importante frisar que os médicos já deviam ter vivenciado a 

morte de pacientes sob seus cuidados, ao passo que os tutores provavelmente 

ainda não. 

Comparando o primeiro e segundo desenho da figura humana, houve melhora 

no momento pós dos tutores de Psicologia e houve piora no momento pós dos 

tutores de Enfermagem. Van Kolck (1984) considera que o desenho pode provocar 

impressão global de maior peso e fidedignidade quanto maior for o preparo geral e 

especializado do psicólogo que vai analisar o desenho, sua vivência e interpretação 

de técnicas projetivas gráficas, sendo essas as impressões que darão as 

coordenadas para a integração dos aspectos mais significativos. É possível que os 

tutores de Psicologia, por estarem mais familiarizados e próximos aos aspectos 

teóricos das questões emocionais que fazem parte da grade curricular, puderam 

lidar com menos dificuldade com a visão que tiveram do paciente; já os tutores de 

Enfermagem por estarem mais distantes de aspectos teóricos das questões 

emocionais, que não fazem parte da grade curricular do curso como faz no curso de 

Psicologia, lidaram com esse aspecto com maior dificuldade, sendo um aspecto 

novo em sua vivência.  

 

8.1.5 Questionário desiderativo 
 

Para se realizar a análise estatística das respostas dadas no Questionário 

Desiderativo, foi necessária a criação de um critério de categorização específico de 

avaliação não existente e isso acabou gerando um novo modo de avaliar esse 

questionário, conforme demonstraremos a seguir. 

Os resultados da comparação das respostas globais (do grupo como um todo) 

das consignas, pré e pós-vivência dos tutores com o paciente com ELA, acaba 

refletindo também o processo preparatório para irem à casa dos pacientes que 

incluiu encontros com o psicólogo e pesquisador responsável pelo Projeto. Esses 
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encontros serviram para os tutores se interarem e terem claro o que era a ELA, bem 

como para enfatizar a questão primordial da escuta, acolhimento e amparo da 

angústia e do sofrimento desses pacientes. Todo esse processo acabou 

desencadeando muita ansiedade, expectativas e temor diante do desconhecido, pois 

eram estudantes de graduação, portanto ainda aprendendo os mais variados 

conceitos teóricos, sem prática clínica, a maioria deles ainda encarados como sem 

maturidade cronológica e emocional, por serem bem jovens.  

Martins et al. (2001) relataram em seu trabalho que a inserção precoce de 

estudantes universitários de enfermagem nos serviços de saúde, como método de 

ensino-aprendizagem, cumpre um papel ideológico em sua formação, no que se 

refere a serem mais conhecedores de nossa realidade, mais críticos e atuantes. 

Estabelecendo-se com clareza e precisão o que o aluno pode ou não fazer e 

considerando-se seus conhecimentos, a inserção não será precoce e sim adequada 

e pertinente na sua formação e em seu futuro trabalho. 

Para o grupo como um todo, houve interatividade nos momentos pré e pós- 

tutoria, bem como tempo adequado de resposta; os tutores mais inteirados com a 

situação real junto ao paciente mantiveram a interatividade, agora advinda da 

vivência e consciência obtida diante de uma situação complexa, difícil e árdua, tendo 

maior proximidade com a realidade que enfrentaram e que irão enfrentar num futuro 

não muito distante, após a conclusão do curso, adentrando a vida profissional. A 

ansiedade não foi suficiente para que os tutores desistissem de realizar a tutoria, 

mostrando que tiveram condições internas de acolher e sustentar suas próprias 

ansiedades. Klein (1991a [1957], 1991b [1946]) cita que a angústia é necessária ao 

desenvolvimento do ser humano e que o excesso de angústia paralisa o 

desenvolvimento.  

O predomínio da primeira escolha feita pelos tutores se deu no reino animal, 

com a resposta pássaro como mais freqüente.  

As racionalizações foram unânimes do por que escolheram o pássaro, sendo 

respondido “pela liberdade que ele tem”, ou seja, todos almejando liberdade não só 

na questão emocional, como futuramente profissional, não ficando estagnados, 

presos e sim tendo como expectativas alcançar lugares diferentes e mais altos em 
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suas vidas ampliando seus horizontes, revelando manifestação de pulsão 

epistemofílica (desejo e anseio pelo saber), pulsão essa imprescindível na vida do 

ser humano, condizente com o desenvolvimento esperado do profissional. 

O significado simbólico de pássaro é amplo, como citado a seguir:  

“Pássaro sempre foi associado ao céu por sua natureza volátil, é 

considerado como intermediário entre o céu e a terra, como a 

personificação do imaterial, sobretudo da alma. No taoísmo, por 

exemplo, figuravam-se os imortais como pássaros. Era muito 

difundida a concepção de que a alma abandona o corpo físico após a 

morte, sob forma de pássaro. Muitas religiões conhecem seres vitais 

celestiais com asas ou semelhantes a pássaros – por exemplo, anjos 

(querubim, serafim) ou cupido. O Corão fala de pássaros 

relacionando-os simbolicamente tanto com o destino, como com a 

imortalidade. Os pássaros povoam a Árvore do Mundo em diversas 

mitologias do Ocidente e também na Índia, na qualidade de seres 

intermediários psico-espirituais ou almas dos mortos; nesse contexto, 

os Upanixades falam de dois pássaros: um come o fruto da Árvore 

do Mundo, enquanto o outro apenas observa, sendo, pois símbolos 

respectivos da alma individual e do Espírito absoluto, que é 

conhecimento puro. A concepção de uma estreita ligação entre o 

pássaro e os poderes divinos está na base da capacidade de 

vaticinar, atribuída – por exemplo, em Roma – ao vôo dos pássaros. 

Na África, eles são geralmente símbolo da força muitas vezes em 

luta com a serpente, que representa, por sua vez, a morte ou os 

poderes funestos. Na iconografia do inicio do cristianismo, os 

pássaros aparecem como símbolo das almas que foram salvas. A 

interpretação psicanalítica dos sonhos vê no pássaro quase sempre 

um símbolo da personalidade do sonhador” (Lexikon, 1990, p. 154). 

 
Na simbologia africana citada acima, a serpente representa a morte ou os 

poderes funestos. Entretanto, encontra-se na medicina outro significado para 

serpente, ligado à vida. Na mitologia grega, Asclépio, filho de Apolo e de Coronis, foi 

criado por centauro Quiron, que lhe ensinou o uso de plantas medicinais. Com o 

passar do tempo, tornou-se um famoso médico. A lenda sobre Asclépio dizia que ele 
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tinha o dom de curar os doentes e ressuscitava os mortos, extrapolando os limites 

da medicina. Zeus não aceitando isso, fulminou Asclépio com um raio, sendo que o 

mesmo passa a ser cultuado na Grécia e no Império Romano como deus da 

medicina. O símbolo dessa ciência fica então representado por Asclépio segurando 

um bastão com uma serpente em volta. O bastão passa a ter vários significados, 

como o de árvore da vida com seu ciclo de morte e renascimento; símbolo do poder, 

como o cedro dos reis e o báculo dos bispos; símbolo da magia, como a vara de 

Moisés; apoio para as caminhadas, como cajado dos pastores. Quanto à serpente a 

mesma passa ter os seguintes significados quanto ao símbolo: da saúde e da 

doença; da astúcia e da sagacidade; do poder de rejuvenescimento pela troca da 

pele; do elo entre o mundo visível e invisível (Rezende, 2009). 

Pelos significados expostos a ênfase do símbolo “pássaro” gira em torno da 

luta entre a vida e a morte. A função desenvolvida pelo tutor, estando ele diante de 

um paciente com uma doença degenerativa, progressiva e fatal é ampará-lo, acolhê-

lo, “puxando-o” para a vida, tentando fazer com que a esperança de viver não seja 

perdida. A presença do tutor já tem no simbolismo estar o paciente diante de um 

“representante de almas” que foram salvas, entendendo aqui salvação no sentido de 

alívio da angústia, da tristeza, da solidão, do peso em viver nessas condições; são 

pessoas que podem compartilhar todo esse sofrimento com o paciente. 

O presente estudo mostrou que a primeira escolha positiva foi pássaro, ao 

invés de cachorro, animal que comumente aparece nessa posição. Bell (1978) relata 

que a grande maioria dos sujeitos adultos escolhe cachorro como a primeira escolha 

positiva no Questionário Desiderativo. Encontramos em outro estudo que a primeira 

escolha de adolescentes do sexo masculino e feminino com idades entre 16 a 20 

anos foi pássaro, coincidindo com as respostas dadas e idade próxima a dos 

estudantes da nossa pesquisa (Cabrera et al., 1985). 

Sobre o tempo total no Questionário Desiderativo não foi encontrado na 

literatura algo que aborde essa questão. Como o tempo de reação esperado é de 10 

a 30 segundos para cada resposta (Nijamkin, Braude, 2000) e são apresentadas 

seis consignas a serem respondidas, espera-se que a aplicação não ultrapasse três 

minutos, sendo que a maioria dos alunos pôde realizar o Questionário nesse 

intervalo de tempo esperado. Parece que a angústia e o controle não ocorreram em 
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excesso, podendo os tutores ter lidado com as reações emocionais desencadeadas 

pelas consignas de modo equilibrado, reagindo de tal modo que não precisaram se 

livrar ou mesmo recalcar a angústia despertada. 

Com relação à média do tempo de reação das respostas a cada consigna, 

tanto no momento pré-tutoria como pós-tutoria, não houve diferença significante 

entre tutores de Psicologia versus Enfermagem, entretanto na análise intragrupo 

(Psicologia e Enfermagem), houve diferença significante no momento pré-tutoria 

versus pós-tutoria para os alunos de Psicologia. Nijamkin e Braude (2000) citam que 

é esperado que o tempo de reação gire em torno de 10 a 30 segundos, 

considerando-se tempo longo de reação aquele tempo que ultrapasse 30 segundos 

e tempo curto, aquele que seja inferior a 10 segundos; interpreta-se que o tempo 

longo de reação está relacionado com a dificuldade do ego para se organizar e 

tempo curto de reação está relacionado com o indivíduo evitar entrar em contato 

com a angústia. O tempo médio de reação em segundos foi oscilando no decorrer 

das respostas frente às consignas, mostrando que os tutores foram ora se 

organizando, ora se desorganizando, nem sempre precisando se livrar rapidamente 

do estímulo, uma vez que a tensão causada no aparelho mental pôde ser acolhida e 

não expulsa de imediato, no que diz respeito ao acolhimento e ao desconforto 

causado. Antes o ego teve que se livrar do incômodo e desconforto, posteriormente 

mesmo mostrando oscilação, pôde sustentá-los, indicando condição e 

funcionamento mental vislumbrando proximidade com a posição depressiva (Klein, 

1991a [1957], 1991b [1946]). Inicialmente os tutores foram mais impulsivos, dando 

respostas mais rápidas para as consignas +1 (reino animal) e +2 (reino vegetal), 

tanto no momento pré como no momento pós-tutoria; é possível que essas 

consignas tenham desencadeado ansiedade pronunciada, portanto tensão no 

aparelho mental, de modo que os tutores tiveram que se livrar rapidamente do 

incômodo causado, uma vez que o aparelho mental não tolera tensão, tendo que ser 

descarregada (Freud, 1986i [1912]). Em relação às demais consignas, todas 

estariam dentro do esperado para o grupo de Psicologia nos dois momentos da 

pesquisa (pré e pós-tutoria); porém, para o grupo de Enfermagem, os valores das 

consignas +3 e –1 reduziu-se para abaixo do esperado no momento pós-tutoria, 

podendo indicar que houve um aumento de ansiedade desencadeado pela mudança 



D i s c u s s ã o  | 106 

 
 

 

da consigna, uma vez que a consigna +3 está relacionada ao ideal de ego e a 

consigna -1 está relacionada aos aspectos rejeitados. 

A comparação das consignas nos momentos pré e pós-tutoria dos tutores do 

sexo masculino mostrou interatividade no momento pré, sendo que a interatividade 

não se manteve no momento pós, mostrando que inicialmente, apesar da angústia e 

expectativas elevadas perante a situação nova que iriam enfrentar, os tutores do 

sexo masculino puderam lidar com tais condições internas, não se livrando do 

incômodo, mas podendo lidar com os mesmos, havendo acolhimento, característica 

da posição depressiva, condição essa necessária para integração (Klein, 1991a 

[1957], 1991b [1946]). No momento pós tal condição interna não se sustentou, pela 

intensificação da angústia, o que não impediu e nem foi suficiente para que a 

proposta de tutoria fosse interrompida, uma vez que nenhum dos tutores do sexo 

masculino desistiu, concluindo os 12 encontros previstos. 

Comparando as consignas nos momentos pré e pós-tutoria dos tutores do 

sexo feminino, houve interatividade tanto no momento pré, quanto no momento pós, 

revelando que as angústias presentes inicialmente não foram insuportáveis para que 

as condições internas das tutoras se alterassem no momento pós, uma vez que 

houve manutenção e sustentação da condição interna. Uma condição necessária 

para se alcançar a posição depressiva é que as experiências de gratificação sejam 

superiores às de frustração (Klein, 1991a [1957], 1991b [1946]). Borges (2003) em 

seu artigo “Dependência da ‘mãe de família’: a solidariedade familiar e comunitária 

nos cuidados com a paciente de esclerose lateral amiotrófica” cita que 55% das 

filhas das pacientes acabavam exercendo predominantemente a função de 

cuidadoras e responsáveis, definindo cuidador-responsável como sendo aquela 

pessoa que exerce as funções de cuidar e administrar, tendo a responsabilidade 

pelas decisões necessárias, mesmo que haja outra pessoa no exercício da função 

de cuidadora. Na falta de filhas, outra mulher da família exercia essa função. Da 

amostra, 70% das pacientes eram casadas, o que não foi suficiente para que os 

maridos fossem os cuidadores. No caso de maridos que não eram nem cuidadores, 

nem responsáveis, levantaram-se duas hipóteses: ou o marido trabalhava para 

prover a família ou não se via como cuidador. O fato do marido não se ver como 

cuidador pode ser decorrente de questões sociais, culturais e/ou ideológicas e leva a 
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delegar tal função para as mulheres da família, preferencialmente as filhas. No caso 

de maridos cuidadores foi observado que não havia uma mulher mais próxima e 

disponível que pudesse exercer essa função, corroborando com outros estudos 

sobre os homens serem cuidadores mediante revelia, quando não havia outra 

possibilidade. 

Freud (1986g [1909/1908]) em “Romances Familiares” escreveu: “pater 

semper incertus est (a paternidade é sempre incerta), enquanto a mãe é ‘certíssima’. 

Parece que a função de cuidador exercida predominantemente pelas mulheres 

acaba concordando com a visão de que a função de cuidar e acolher são inerentes à 

mulher, uma vez que é ela quem gesta o filho e, desde o início da gravidez, cuida e 

acolhe o futuro ser que nascerá. Essa posição pode então se estender para outras 

situações e pessoas no decorrer de sua vida.  

No presente estudo é possível que, pelo fato da segunda avaliação ter sido 

realizada entre três e quatro meses, não termos detectado alterações que poderiam 

ter ocorrido antes ou ainda ocorrerão. Ou seja, as mulheres podem também ter 

passado por um período de perda da interatividade e terem se recuperado antes dos 

homens. 

Outros estudos mostram que a maioria dos cuidadores são mulheres, sendo 

que nas amostras também está presente a figura masculina como cuidador, mas em 

número acentuadamente menor. As figuras masculinas citadas são o pai, irmão ou 

marido do(a) paciente  (Kawasaki, Diogo, 2001a, 2001b; Perlini, Faro, 2005; Serna, 

Sousa, 2006; Beck, Lopes, 2007; Machado et al., 2009).  

Existem algumas espécies de peixes em que é o macho que incuba a cria no 

interior de uma bolsa cutânea, após ter ocorrido a fecundação. Existe também a 

incubação secundária em que o macho acolhe sua cria após a fecundação em sua 

boca. No caso da rã, há a incubação bucofaríngea feita pelo macho. Isso vem 

mostrar que essa gestação, chamada secundária, assim como as condutas 

protetoras, não aparecem ligadas apenas a um dos sexos. Quando a motivação 

materna vai terminando para cuidar da sua cria, o macho assume a função 

protetora, sendo que a conduta tanto materna quanto paterna não difere (This, 

1982). 



D i s c u s s ã o  | 108 

 
 

 

Winnicott (1983) em seu livro “O ambiente e os processos de maturação” 

escreveu: “Ninguém pode segurar um bebê a menos que seja capaz de identificar-se 

com ele”. O menino ao atravessar a fase passivo-feminina está identificado com sua 

mãe, fase que é inerente ao desenvolvimento humano. A sociedade proíbe 

veementemente qualquer alusão às brincadeiras ou posturas femininas, caso o 

menino as queira esboçar, uma vez que é exigido dele assumir papéis que marquem 

a diferença entre as posturas masculinas e femininas. Esse sentimento fica então 

recalcado no inconsciente e é, muitas vezes, a causa da inibição do homem para 

assumir um filho. Para o desenvolvimento normal da criança é imprescindível que 

ela possa brincar de alimentar e cuidar de seus bonecos, dando vazão a seus 

desejos femininos e maternais que precisou recalcar quando se definiu seu sexo na 

segunda metade do primeiro ano de vida (Aberastury, Salas, 1984). A pouca 

presença da figura masculina no exercício de cuidador parece estar vinculada à 

questão de que a tendência maternal existe desde a infância, porém é abafada por 

questões de exigências sociais; mas tanto o homem, quanto a mulher possuem tais 

condições. 

Quanto à área de Psicologia houve interatividade no momento pré dos tutores 

e perda da interatividade no momento pós-tutoria. Entre esses dois momentos pré e 

pós, os tutores estiveram discutindo os atendimentos com o pesquisador, a dinâmica 

vivida e presenciada na visita, sendo aclaradas as situações apresentadas. Com 

isso os tutores foram ficando menos ansiosos, menos temerosos, mas não foi 

suficiente para que as angústias pudessem continuar sendo acolhidas e sustentadas 

por eles. Santos e Melo-Silva (2003) relatam que o início do estágio de Psicologia 

desencadeia muita angústia, onde os alunos irão assumir uma postura profissional 

relacionada à postura assumida pelo psicólogo num futuro próximo, sendo 

necessário se considerar as angústias, fantasias e defesas vividas pelos alunos, 

bem como tais sentimentos serem acolhidos pelos docentes. Houve diferença 

significante na consigna +1 (reino animal), consigna essa que abre a aplicação do 

questionário, situação em que se pede à pessoa para deixar de ser humano 

(momento da morte simbólica) e identificar-se com outra coisa, que per si 

desencadeia muita angústia.  
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Tal diferença significante também ocorreu no tempo médio de reação na 

consigna +1 (reino animal) com relação a esses tutores, conforme anteriormente 

comentado. Em futuros estudos com tutores da área de Psicologia seria interessante 

que os alunos de Psicologia pudessem ter possibilidade de contato direto prévio com 

pacientes que tenham doenças graves em estado terminal, objetivando a vivência e 

convivência mais próxima com essa situação, concomitante a um apoio emocional 

de análise ou psicoterapia. 

Quanto à área de Enfermagem não houve interatividade no momento pré dos 

tutores, mas houve interatividade no momento pós. Os tutores de Enfermagem 

também discutiram os atendimentos com o pesquisador, relatando como foram os 

atendimentos domiciliares, a dinâmica que aconteceu nas visitas, as posturas que 

tiveram diante das situações que se presentificaram, revelando angústia acentuada 

e insegurança, se deparando com um aspecto emocional não muito enfatizado na 

grade curricular, aspecto esse pouco conhecido e gerador de ansiedade. Toda essa 

situação não foi impeditiva da continuidade do trabalho de tutoria; apesar da questão 

emocional inicialmente não ter sido sustentada pelos tutores de enfermagem, 

posteriormente houve a reversão da condição interna que permitiu sustentação e 

acolhimento às suas próprias angústias. Santos e Leite (2006) relatam que o aluno 

de enfermagem adquire ao longo do curso competência e habilidades específicas 

para exercer a profissão, mas no desenvolvimento dessa vivência ele deve 

encontrar no docente um profissional que seja um mediador e facilitador no processo 

educacional. Em futuros estudo com tutores da área de Enfermagem não seriam 

necessárias mudanças no processo de tutoria, pois o resultado final pareceu ser 

satisfatório. 

Quanto à questão do semestre de graduação, os tutores de Psicologia e 

Enfermagem do 5º semestre dos cursos mostraram interatividade nos momentos pré 

e pós-tutoria. O 5º semestre está na metade do curso de graduação de Psicologia e 

se aproximando do final do curso de graduação de Enfermagem, vindo mostrar que 

os tutores estão gradativamente amadurecendo emocionalmente, se 

conscientizando de suas responsabilidades, deveres profissionais e éticos que, 

doravante, ficarão cada vez mais próximos de suas posturas como futuros 

profissionais, o que gera angústia e insegurança. Isso vem de encontro aos tutores 
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estarem talvez mais próximos da posição depressiva, uma vez que começam a ter 

consciência e percepção mais integradas de suas futuras responsabilidades, o que 

leva o ego a redimensionar e ressignificar os momentos atuais, levando-os a 

conflitos que são inevitáveis nessa posição. A condição mostrada pelos tutores 

revela que eles provavelmente estão em processo de amadurecimento para que 

possa ocorrer a integração da percepção (Klein, 1991a [1957], 1991b [1946]). 

Apesar da resposta global não ter mostrado perda da interatividade no grupo do 5o 

semestre, houve perda significante da interatividade na consigna -3 (reino 

inanimado), o que pode mostrar que existem conteúdos emocionais em estado de 

latência (em vias de amadurecimento). Gomes et al. (1995) estudaram a entrada de 

318 alunos no curso de Enfermagem entre os anos de 1984 a 1988. Entre 1984 e 

1986 todas as vagas foram preenchidas e entre 1987 e 1988 cinqüenta por cento 

das vagas foram preenchidas. Nos quatro anos do curso a evasão foi de 137 alunos 

principalmente do segundo, terceiro e quarto semestres, 15 trancaram a matrícula e 

166 se graduaram.  

Os tutores com idade ≤23 anos mostraram interatividade no momento pré-

aplicação do Questionário Desiderativo e perda da interatividade no momento pós-

tutoria, o que vem mostrar que a condição de sustentabilidade da angústia e 

insegurança que inicialmente se presentificou no momento pré, não mais se 

sustentou no momento pós. Por serem tutores ainda muito jovens podem ainda não 

possuir grau de maturidade que permita perceber a dimensão de certas questões 

existenciais ligadas à morte e ao morrer, maturidade essa que se encontra em 

estado latente, ou seja, por vir a amadurecer. Nos tutores com idade >23 anos 

houve interatividade no momento pré e não houve perda da interatividade no 

momento pós-tutoria, demonstrando que durante o desenvolvimento de todo o 

processo puderam perceber e viver a responsabilidade do que é ser tutor frente a 

uma situação tão difícil e complexa com o paciente com ELA em seu domicílio, junto 

a familiares e cuidadores.  

Nas tabelas 1, 5, 7, 9, 10 e 11 respectivamente a ordem referente à primeira 

escolha negativa apareceu invertida; a escolha foi do reino inanimado (3) em 

detrimento ao reino animal (1), tanto no momento pré, quanto no momento pós, com 

exceção da tabela 11 que no momento pós a escolha foi referente ao reino vegetal 



D i s c u s s ã o  | 111 

 
 

 

(2).  Na tabela 6 a primeira escolha negativa apareceu também invertida, reino 

inanimado (3) e no momento pós aproximou-se do esperado, entre reino vegetal e 

reino animal (1,5). Na tabela 8 tanto no momento pré, quanto no momento pós, a 

primeira escolha negativa coincidiu com o esperado, ou seja, reino animal (1).  

Não foi encontrado na literatura estudos referentes a escolha invertida como 

primeira escolha das respostas negativas no Questionário Desiderativo. Inferimos 

aqui que por se tratar de alunos universitários com média de idade de 23 anos e 

estarem em fase de amadurecimento cronológico, emocional, social, etc, parecem 

estar mais próximos de questões não bem estruturadas (reino inanimado). 

Gradativamente com o passar do tempo e com o advento da conquista da 

maturidade, essa condição tenderá a se reverter. Aberastury e Knobel (1970) 

escreveram que o ingresso do adolescente no mundo adulto se faz de modo 

complexo, uma vez que a sociedade se mostra de difícil acesso, incompreensiva, 

hostil e inexorável para com os adolescentes, havendo competitividade entre os 

jovens que estão se preparando e entrando no mundo dos adultos e esses últimos 

colocando barreiras e empecilhos, decorrente desta competitividade que começa a 

haver. Há a ambivalência entre estes jovens por ainda não terem se desligado 

totalmente de seu mundo infantil e ao mesmo tempo não terem entrado no mundo 

adulto, tentando buscar sua identidade. 

A proposta para a criação de um critério de categorização específico de 

avaliação para as respostas do Questionário Desiderativo privilegiou o sentido do 

distanciamento do ideal humano - ou seja, reino animal, reino vegetal, reino 

inanimado, sem forma, inexistência de forma e sem resposta. Essa categorização 

pôde correlacionar-se com a seguinte percepção gerada pela presente pesquisa: 

quanto mais próxima a resposta estiver do nível superior (mais próximo do humano), 

mais próxima a resposta estará da consciência; quanto mais distante a resposta 

estiver do nível superior (mais afastado do humano), mais próxima a resposta estará 

da inconsciência.  
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8.2 Pacientes com ELA  
 

8.2.1 Dados demográficos e clínicos  
 

Os dezesseis pacientes que participaram desse estudo foram igualmente 

representados por homens e mulheres, a maioria de São Paulo, casados, com filhos, 

de etnia branca, média de idade na sexta década, quase cinqüenta por cento tendo 

curso superior e de religião católica. 

Essa amostra não foi aleatória devido ao fato da inclusão depender do 

interesse dos pacientes e da possibilidade da dupla de alunos irem ao domicílio. Em 

relação a estudos anteriores do paciente com ELA no Brasil e no mundo, realmente 

há predomínio da sexta década e da etnia branca, mas a freqüência é maior no sexo 

masculino (Dietrich-Neto et al., 2000; Ramirez et al., 2008).  

Em relação ao nível cultural, ao estado civil e à religião, houve maior 

freqüência de pacientes com nível superior, casados e católicos. Ramirez et al. 

(2008), na amostra de seu estudo de 60 pacientes com ELA encontraram 39% dos 

pacientes com curso superior completo. Comparando esses dados com os do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002) pelo censo do ano 2000, 6,8% 

da população brasileira tinham curso superior, 24,4% da população era casada e 

73,8% era católica. É importante ressaltar o predomínio de pacientes com curso 

superior nessa amostra; o encontro do ambulatório da ABRELA e a participação no 

Projeto APOIAR foi mais fácil talvez por serem esses pacientes mais esclarecidos 

culturalmente. Em relação ao estado civil, o predomínio de casados pode ser 

explicado pela faixa etária de acometimento da ELA, na sexta década. 

A forma da doença apresentada pelos pacientes do presente estudo foi de 

aproximadamente um terço de cada forma aceita, ou seja, definida, provável e 

possível. Ramirez et al. (2008) encontraram, em seu estudo de admissão seqüencial 

de pacientes com todas as formas de ELA, 63% forma definida, 17% forma provável, 

5% forma possível, e 15% forma suspeita; a inclusão de formas suspeitas em 

estudos mais antigos e a exclusão em estudos mais recentes devem-se ao fato da 

forma suspeita ter uma evolução clínica muito mais benigna em geral e não 

representar adequadamente os pacientes com ELA com as demais formas.  
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A duração da doença na presente amostra foi em média de aproximadamente 

20 meses, em desacordo com o trabalho de Ramirez et al. (2008) que, na amostra 

de seu estudo, encontraram média de tempo de doença de oito meses, explicada 

pelo fato de ser formada por pacientes na primeira consulta ao serviço. Já Dietrich et 

al. (2000), que incluíram somente formas definidas e prováveis, referem tempo para 

o diagnóstico, após o primeiro sintoma, de em média 18 meses. Assim, é possível 

que a amostra do presente estudo represente pacientes com média duração de 

doença (20 meses, para doença que em média leva à morte em 36 meses), mas 

menor tempo de diagnóstico, assim no início de sua participação na equipe e 

tratamento multidisciplinar, o que talvez tenha mobilizado os pacientes a procurar 

ajuda psicológica. 

No presente estudo nenhum dos pacientes utilizava assistência ventilatória e 

BiPAP, compatível com a fase da doença em que se encontravam.  

 

8.2.2 APOIAR na ELA – estudos prévios 
 

O trabalho de apoio psicológico da ABRELA/APOIAR aos pacientes com ELA 

se iniciou em 2002 e nesse período já foram atendidos aproximadamente 80 

pacientes. A análise desses atendimentos incluiu estudo de caso e aplicação do 

Teste de Rorschach e de algumas pranchas do TAT (Teste de Apercepção 

Temática), bem como trabalhos apresentados em simpósios, jornadas, congressos 

nacionais e internacionais (Abreu Filho et al., 2003, 2005a, 2005d, 2006b, 2006c, 

2006d, 2009; Silva et al., 2003; Steiner et al., 2005, 2007, 2008; Ciscato et al., 2009; 

Ferreira et al., 2009; Ribeiro et al., 2009, 2010; Tardivo et al., 2009).  

Os estudos de caso, em que pese a diversidade de personalidades, contextos 

sócio-econômicos, potencial e condições internas, mostraram que os pacientes 

brasileiros com ELA puderam gradativamente criar confiança (transferência) com os 

tutores, possibilitando proximidade em suas vidas no compartilhar através dos 

relatos, no adentrar as intimidades não só de seus lares, mas também de suas 

vidas, no poder “entregar-se” aos tutores. Pôde-se constatar que, a partir da 

enfermidade ELA, o paciente pôde trazer outros elementos de sua vida, sendo a 
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doença, nesse caso, uma possibilidade de se iniciar esse contato e esse acesso. No 

decorrer da tutoria apareceu, mais do que a doença, o ser humano com seu histórico 

de vida, entrando em contato com suas fragilidades e defesas utilizadas para o 

funcionamento psíquico, evidenciando-se a existência e a presença do ser humano 

com todas as suas condições, capacidades e que, mesmo se deparando com uma 

patologia fatal e até o momento irreversível, não se reduziu a ela.  

No Teste de Rorschach aplicado nos pacientes notaram-se sinais de 

angústia, estresse, emprego de mecanismos de defesa (racionalização, cisão, 

negação, idealização, mania, etc.) e certo distanciamento emocional de modo a 

tentarem se manter estabilizados dentro de seu atual momento de vida (Abreu Filho 

et al., 2004, 2005c, 2006a).  

Na aplicação parcial do Teste TAT, por ser um instrumento que propicia a 

questão aperceptiva (projeção de vivências e conteúdos internos mediante estímulo 

apresentado), observaram-se em relatos e colocações verbais e não verbais dos 

pacientes, situações de suas vidas, tanto no momento atual, quanto passado, no 

que diz respeito aos seus relacionamentos com o marido, esposa, filhos, irmãos e 

com seus pais. A análise desse material revelou sentimentos de frustração, 

decepção, esperança, desesperança, ódio, apatia e mecanismos de defesa tais 

como negação, isolamento, mania, idealização, intelectualização e aplacamento 

(Abreu Filho et al., 2005b, 2005d). 

 

8.2.3 Qualidade de vida  
 

Como o objetivo do presente trabalho foi basicamente estudar as 

repercussões emocionais da interação do tutor nessa relação com o paciente, optou-

se pelo seguimento do paciente por meio da qualidade de vida, por ser o parâmetro 

que dá a visão mais geral do paciente, inclusive podendo se manter à medida que 

há piora do aspecto físico (Jenkinson et al., 1998; Nelson et al., 2003).  

Com relação à primeira aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 

McGill, a mediana total foi de 6.26 numa escala de 10, que mostra uma redução de 

40% na qualidade de vida máxima (valor máximo:10, correspondendo à melhor 
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qualidade de vida). Tendo em mente que mesmo indivíduos sem doença podem não 

apresentar qualidade de vida máxima, o trabalho de Ramirez et al. (2008), 

invertendo a escala de modo que o valor 10 passou a corresponder à pior qualidade 

de vida, obteve valores de mediana de 4,02 (percentil 25%: 3; percentil 75%: 4,67) 

para uma amostra de 60 pacientes com ELA e 0,41 (percentil 25%: 0,29; percentil 

75%: 0,96) para 60 controles sem a doença. Assim, os valores de qualidade de vida 

dos pacientes do presente estudo foram semelhantes ao de estudo prévio realizado 

em nosso meio. 

Ao analisar os domínios na primeira avaliação, as maiores medianas dos 16 

pacientes na primeira aplicação foram nos domínios Bem Estar Existencial e 

Suporte, sugerindo que se sentiam apoiados, amparados e compreendidos, sejam 

pela família, cuidadores e/ou equipe multidisciplinar. A questão do Bem Estar 

Existencial liga-se mais a questões de foro íntimo, e seus valores altos desde o 

início podem inclusive indicar uma pré-disposição dos pacientes a uma maior 

qualidade de vida que inclusive facilitou a procura do apoio psicológico por meio do 

projeto tutor. A maior contribuição do Suporte pode ser decorrente da participação 

desses pacientes numa equipe multidisciplinar (contando com neurologistas, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros) e numa associação – a ABRELA, que fornece apoio de serviço social, 

jurídico e informação por palestras. Goldestein et al. (2006) verificaram que a 

proximidade de cônjuges/cuidadores melhora o bem estar psicológico, bem como a 

qualidade de vida do paciente. Outra explicação para esses valores altos é defesa 

maníaca, constatada nas avaliações do Teste de Rorschach e do Teste TAT, defesa 

essa que impede o paciente de entrar em contato direto com sua real condição de 

vida, fazendo com que as percepções não se integrem, pois essa integração 

perceptual propicia o real dimensionamento da sua condição de vida no momento 

presente (Abreu Filho et al., 2004, 2005b, 2005c, 2005d, 2006a). 

Outros estudos também mostraram a importância de outros domínios que não 

o físico, para a manutenção da qualidade de vida da ELA à medida que a doença 

avança. Em particular, Peto et al. (2001) e Norquist et al. (2003) utilizaram 

instrumentos para avaliar os aspectos físico, psicológico, existencial e social no 

estudo de Perfil de Saúde na ELA (ALSHPS) – Amyotrophic Lateral Sclerosis Heath 



D i s c u s s ã o  | 116 

 
 

 

Profile Study (Estudo do Perfil na Esclerose Lateral Amiotrófica). Esses autores 

compararam dois questionários de avaliação de saúde mental, o Five-item Mental 

Health Índex (MHI-5) (Índice dos cinco itens de saúde mental) e o 22-item 

Psychological General Well-Being Índex (PGWB) (Índice dos 22 itens do bem estar 

psicológico), encontrando validade e confiabilidade interna em ambos, mas 

favorecendo o uso do MHI-5, pois ele é um dos domínios do Medical Outcomes 

Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF-36 (Avaliação médica da saúde no 

estudo dos 36 itens – forma reduzida). O SF-36 possui 36 perguntas e oito domínios: 

capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A comparação dos escores 

físico e mental do SF-36 mostrou relativa estabilidade do escore mental ao lado do 

declínio do escore físico. 

Entretanto, Bourke et al. (2004), ao analisarem diferentes instrumentos (SF-

36, General Well-being Schedule (Bem estar geral), Chronic Respiratory Disease 

Questionnaire (Questionário sobre doença crônica respiratória), Sleep Apnoea QoL 

Índex (Índice de qualidade de vida da apnéia no sono) e Epworth Sleepiness Scale) 

(Escala de sonolência Epworth), averiguando sua validade, confiabilidade, 

estabilidade, resposta à severidade da doença e à ventilação não invasiva (VNI), 

verificaram que o SF-36, apesar de muito usado, teve efeitos limitados em pacientes 

nas fases mais avançadas da doença, onde pioras clínicas e laboratoriais não foram 

acompanhadas por diminuição da pontuação nesse questionário.  

Kubler-Ross (2002), utiliza a palavra “aceitação” para denominar a quinta 

etapa das fases que o paciente terminal atravessa. A análise dos trabalhos com 

pacientes com ELA sugere aqui, ao invés da palavra “aceitação”, a palavra 

“resignação” (submissão do paciente aos sofrimentos da vida) e/ou “submissão” 

(obediência, sujeição, subordinação) (Ferreira, 1995, p. 566-613) “Aceitação” seria 

do âmbito da posição depressiva, algo muito mais evoluído e difícil de ser 

alcançada; já resignação é do âmbito da posição esquizoparanóide, pois é da ordem 

do aplacamento, ou seja, para que o indivíduo não continue em desespero, pela 

ansiedade persecutória que é desencadeada e vivenciada como aniquilamento, ele 

utiliza o mecanismo de defesa denominado aplacamento, pois assim ele tentará lidar 

com a situação, minimizando aquilo que o está perseguindo e ameaçando.  
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A pontuação mais baixa foi no domínio Sintomas Físicos, refletindo a questão 

das limitações e da progressiva degeneração e perda das funções do corpo, 

mostrando percepção da realidade. Brocq et al. (2006) citam que a doença provoca 

um abalo narcísico na estética do corpo, mediante perdas progressivas que irão 

ocorrer de como o paciente se vê diante do mundo, de si próprio e da família.  

As notas dos domínios Bem Estar Físico e Bem Estar Psicológico ficaram 

bem próximas. A diferenciação entre Sintomas Físicos e Bem Estar Físico é feita 

porque o paciente pode ter sintomas que o incomodam, como, por exemplo, cãibras, 

mas ao mesmo tempo pode estar com o bem estar físico adequado do seu ponto de 

vista, para atender às suas demandas funcionais. Os valores do Bem Estar 

Psicológico vem mostrar como o paciente está se sentindo diante de si, dos outros e 

da realidade, como está significando e valorizando sua vida naquele momento; o 

profissional de saúde, no sentido de permitir o bem estar psicológico, deve ter por 

objetivo dosar a quantidade e forma da informação sobre a doença, tendo o cuidado 

de não destruir as defesas do paciente, sem, entretanto dar esperanças irreais ao 

mesmo. 

Nas medianas da segunda aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 

McGill (pós-tutoria) houve queda do valor total e dos domínios, com exceção do 

domínio Bem Estar Psicológico, porém essas mudanças não apresentaram 

diferenças significantes em relação à primeira avaliação. Os domínios Bem Estar 

Existencial e Suporte também foram os que obtiveram as pontuações mais altas na 

segunda avaliação, mantendo, portanto, as mesmas condições da primeira 

aplicação, sugerindo que os pacientes continuaram se sentindo apoiados, 

amparados e compreendidos pela família, pelos cuidadores, equipe multidisciplinar e 

agora também pelos tutores, que puderam contribuir através da escuta e não 

interferência, como sugestões ou orientações que pudessem sobrecarregar ainda 

mais o sofrimento dos pacientes. Py et al. (1996) instituíram abordagem 

multidisciplinar com a presença do psicólogo que fazia atendimentos aos pacientes 

com ELA e seus familiares, visando apoio emocional ao próprio paciente, incluindo 

questões relacionadas com a morte. Esses autores ressaltaram a importância do 

olhar e da escuta na intervenção psicológica que leva o paciente ao seu passado, 

atualizando o presente de um futuro que está chegando, propiciando sua livre 
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expressão de sentimentos, bem como o desenvolvimento da sensibilidade e 

capacidade de afeição do profissional.  

O domínio Sintomas Físicos foi o que apresentou pontuação mais baixa na 

segunda avaliação, enquanto Bem Estar Psicológico e Bem Estar Físico tiveram 

valores intermediários. Apesar dessas diferenças não terem sido significativas, 

talvez pelo intervalo curto de reavaliação que ficou entre 3-4 meses, é importante 

ressaltar o contraste entre a queda do domínio Sintomas Físicos – explicada pela 

evolução inexorável da doença ELA – e o aumento do domínio Bem Estar 

Psicológico – explicado talvez pela intervenção dos tutores. Seria necessário realizar 

um estudo com maior duração e grupo controle para verificar essa hipótese. Já é 

conhecido na área da Psicanálise, desde a época de Joseph Breuer ao tratar Anna 

O (1880-1882), que ao falar, a pessoa tem um alívio temporário dos sintomas, 

conhecido como catarse (purgação). Caso tais sintomas não possam se tornar 

conscientes, eles retornarão como sintomas, o que se denomina retorno do 

recalcado. Mas caso os sintomas sejam aclarados e tornados conscientes, há a 

possibilidade deles deixarem de existir, havendo aqui a ab-reação, que ocorre pelo 

desgaste das defesas pelas palavras, pela união do afeto e da idéia que ficou 

recalcada e que agora estão juntos novamente, provocando e desencadeando a 

expressão dos sentimentos. Os pacientes do presente estudo, ao falar com os 

tutores, trouxeram à tona suas angústias, sofrimentos, ressentimentos e demais 

sentimentos que provavelmente estavam aprisionados e isso pôde trazer, mesmo 

que momentaneamente, um alívio. 

Observando a ordem em que apareceram os domínios na segunda aplicação, 

houve uma inversão dos domínios com maior pontuação: na primeira avaliação o 

maior valor foi do domínio Bem Estar Existencial, seguido pelo Suporte, enquanto na 

segunda avaliação o domínio Suporte lidera, seguido pelo Bem Estar Existencial. O 

fato de Bem Estar Existencial e Suporte serem os domínios mais altos alcançados 

em ambas avaliações confirma a importância que o acolhimento, amparo e escuta 

tiveram para os pacientes, independente da formação que o tutor (e futuro 

profissional) possa ter dentro da área da saúde. Goldestein et al. (2006) observaram 

que pacientes não mostraram mudanças significativas nas pontuações sobre 

medidas de angústia psicológica ou auto-estima, e pontuações de ansiedade e 
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depressão também não foram indicativas de angústia significativa para o grupo 

como um todo, ao analisar o período de nove meses após o diagnóstico de ELA, 

novamente depois de seis meses e pela terceira vez depois de mais seis meses, 

usando os instrumentos Close Persons Questionnaire (CPQ) (Questionário de 

proximidade pessoal), Marital Intimacy Scale (Questionário de intimidade conjugal), 

ALS Severity Scale (ALSSS) (Escala de severidade na esclerose lateral amiotrófica), 

Emotional Lability Questionnaire (Questionário de labilidade emocioal), The 

Dysexecutive Questionnaire (Questionário de desconstrução), The Short Inventory of 

Minor Lapses (Inventário reduzido de pequenos lapsos), Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) (Escala hospitalar de ansiedade e depressão) e Self-

esteem Scale (Escala de auto-estima).   

Com relação à análise individual do resultado da primeira e segunda 

aplicação do Questionário de Qualidade de Vida McGill, houve várias evoluções no 

grupo estudado, que serão discutidas a seguir. Em geral o valor total da qualidade 

de vida e seus domínios apresentaram aumentos ao lado de diminuições no mesmo 

paciente ao considerarmos a segunda avaliação. Mas cinco pacientes apresentaram 

valores relativamente uniformes de subida ou descida que motivaram a tentativa de 

generalização a seguir.  

Os pacientes 02 e 10 tiveram baixos resultados no total de pontos, tanto no 

momento pré, quanto no momento pós da aplicação. O paciente 02 teve pontuação 

alta na primeira aplicação quanto ao domínio Suporte, caindo na segunda aplicação, 

mostrando que esse suporte não estava mais sendo percebido por ele como 

significativo, parecendo permear desesperança. Todas as pontuações do paciente 

10 foram baixas, sendo que no domínio Bem Estar Físico, tanto na primeira quanto 

na segunda aplicação, suas pontuações foram zero; já o Bem Estar Psicológico, de 

zero da primeira aplicação, teve uma pequena elevação na segunda. Ambos 

pacientes parecem estar em estado de depressão. Koenig et al. (1991) citam que a 

depressão pode estar relacionada com a gravidade da doença, bem como com a 

incapacidade funcional do paciente. Rabkin et al. (2005) evidenciaram que a 

depressão, nos pacientes com ELA na proximidade da morte, foi rara, embora 

sintomas depressivos pudessem ocorrer de forma transitória. Averill et al. (2007) 
verificaram que a depressão foi clinicamente significativa, mas nem tão prevalente e 



D i s c u s s ã o  | 120 

 
 

 

nem tão grave como seria de se esperar. A revisão feita defende uma concepção 

mais ampla dos riscos psicológicos associados a ELA, incluindo depressão, 

desesperança e desespero no final da vida, sustentando a noção de que o 

funcionamento pré-mórbido pode ser o maior determinante da resposta psicológica 

ao diagnóstico de ELA, mais do que as implicações do próprio diagnóstico. Albert et 

al. (2005) identificaram as causas do estresse psicológico, incluindo depressão e 

desesperança, uma vez que o bem estar emocional foi associado à longa 

sobrevivência na ELA. Evidências sugerem que pacientes com ELA são 

semelhantes a pacientes com outras doenças crônicas, no tocante às manifestações 

emocionais que vivenciam, e que são mais propensos a apresentar desesperança 

no fim da vida do que depressão. Pasetti e Zanini (2000) comentaram que existe 

dificuldade dos médicos reconhecerem e tratarem da dor e depressão dos 

pacientes. Cabe aos médicos orientá-los a procurar ajuda emocional, 

complementando assim sua assistência.  

O paciente 05 obteve um total de pontos alto na primeira e bem baixo na 

segunda aplicação. As pontuações de todos domínios da primeira para a segunda 

aplicação caíram consideravelmente, sendo refletidas no total de pontos. Pelas 

pontuações obtidas pode-se sugerir que na primeira aplicação o paciente 

encontrava-se numa condição emocional que não estava muito consciente de suas 

condições e já na segunda, pós-tutoria, sua pontuação caiu significativamente, 

mostrando que por ter entrado mais em contato consigo mesmo, com suas questões 

de vida, ter tido uma percepção mais próxima da realidade vivida, tanto externa, 

quanto psíquica, reagiu de modo depressivo. Houve um ganho de percepção, já que 

o que antes não estava sendo percebido, agora passa a ser, acontecendo um 

redimensionado e maior integração da sua percepção, o que leva o ego ter uma 

noção mais completa da realidade psíquica, o que o expõe a conflitos violentos 

(Kóvacs, 1995; Klein, 1996a [1937], 1996b [1945], 1996c [1935]). 

O paciente 04 obteve pontuação alta na primeira aplicação e aumentou na 

segunda aplicação com relação ao total de pontos. Na primeira aplicação no domínio 

Sintomas Físicos teve pontuação mínima e na segunda aplicação pontuação 

máxima. Na segunda aplicação todos os domínios tiveram pontuação máxima. Pelas 

pontuações obtidas, inclusive no total das duas aplicações, sugere-se que na 
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primeira aplicação o paciente estava numa condição emocional distante de sua 

realidade externa e psíquica e na segunda aplicação, afastou-se ainda mais, 

mostrando ter acentuado o estado maníaco em que já se encontrava, ou seja, por 

não ter sustentado em sua mente a angústia e o sofrimento advindos da percepção 

que teve no decorrer da tutoria, como defesa, utilizou-se da mania, negando de 

maneira acentuada sua real condição, escotomizando (negação da realidade 

psíquica) tal percepção, o que subjaz a depressão (Segal, 1975).  Houpt et al. (1977) 

verificaram o uso da negação como mecanismo psicológico de defesa, bem como 

que a depressão não afeta a maioria dos pacientes com ELA. Brocq et al. (2006) 

citam que os pacientes constroem defesas psicológicas que o médico deve 

identificar e respeitar. Esperam-se algumas posturas do médico, tais como que ele 

possa compreender e acolher tais reações que podem aparentemente ser 

entendidas como patológicas, bem como sugerir ao doente que consulte um 

psicólogo clínico, não perdendo de vista que ele também é responsável pela forma 

como o doente vai lidar com sua doença. Fanos et al. (2008) verificaram que os 

pacientes recorrem a uma variedade de mecanismos de defesa como a negação, 

fantasia e intelectualização. 

O paciente 06 teve pontuações que se elevaram em todos os domínios, 

inclusive no resultado total das duas aplicações. Com exceção do domínio Bem 

Estar Físico que teve a pontuação aumentada em dois pontos, os demais domínios 

tiveram uma pontuação aumentada em praticamente três pontos. Esse aumento 

homogêneo sugere que o paciente na segunda aplicação utilizou-se de defesa 

maníaca (Segal, 1975), não conseguindo sustentar emocionalmente a percepção da 

evolução da doença, uma vez que a ELA é uma doença progressiva e degenerativa. 
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8.2.4 Considerações finais 
 

Ao analisar o processo de tutoria do ponto de vista dos alunos e dos 

pacientes podem-se detectar várias repercussões que podem nortear futuros 

trabalhos com grupos de apoio a populações sob risco psicológico. A principal delas 

talvez seja a de que nenhum aluno tutor nem paciente com ELA abandonaram o 

processo e de que não houve nenhuma situação que levasse a eventos de falência 

psíquica como o suicídio, descrito em uma paciente com ELA no Canadá (Kluge, 

1993) e em alunos da área de saúde (Supe, 1998; Dyrbye et al., 2005; Franca, 

Colares, 2010). 

Do ponto de vista dos tutores, a percepção predominante da figura feminina 

pode indicar uma maior percepção da atitude de cuidar. Por outro lado, detectou-se 

a necessidade de maior amparo para alunos do sexo masculino, menores ou com 

idade de 23 anos, e abaixo do 5º Semestre de ambos os cursos. Além do suporte 

que os alunos tiveram durante todo o processo de preparação e operacionalização 

para a tutoria, estudos futuros poderiam ajudar a encontrar outros recursos para 

alicerçar ainda mais o seu desempenho, visando o amadurecimento emocional, bem 

como prepará-los de maneira a complementar suas posturas diante do paciente. 

Em relação aos pacientes, estudos futuros, principalmente na área de 

Psicologia, podem fornecer dados para que se venha a conhecer mais 

minuciosamente a questão dos mecanismos de defesa utilizados pelos pacientes e 

detectados nesse estudo.  Poderiam ser aprofundados os estudos da interação 

paciente/tutor (profissional de saúde) no sentido de aprimorar o contato, bem como 

utilizar outros instrumentos psicológicos adequados para pessoas com essa doença, 

como testes psicológicos verbais e não verbais, que possam ser utilizados para 

detectar conteúdo latente (inconsciente), levando-se em conta o estado em que os 

pacientes se encontram, respeitando-os acima de tudo. 

A presente pesquisa traz contribuições à literatura como um chamado à 

reflexão e conduta profissional em relação ao paciente com ELA, podendo auxiliar 

os profissionais de saúde em geral que trabalham em processos que concernem aos 

cuidados com o paciente, vendo-o não apenas como um paciente necessitando de 

ajuda e sim como uma pessoa em sofrimento. A possibilidade de estudantes de 
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graduação de Psicologia e de Enfermagem participar de um processo de tutoria 

durante a graduação e terem a tutoria compondo a grade curricular da área da 

saúde seria muito interessante para que, desde a graduação, possa haver o 

desenvolvimento da escuta, do olhar e da humanização nos relacionamentos e 

atendimentos, não só com os pacientes com ELA, mas com todo e qualquer 

paciente. Esse trabalho realça dessa forma o sentido de humanização, tão 

necessário e importante no resgate à ética, que é a base fundamental de conduta e 

que faz parte da história da nossa condição de “ser humano”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 .  C O N C L U S Õ E S  
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1. O grupo de alunos tutores de Psicologia pareceu ser representativo do 

encontrado em nosso meio, tanto em universidades públicas como privadas. Já 

o grupo de alunos tutores de Enfermagem pareceu ser representativo do 

encontrado em universidades públicas. 

2. Os tutores possuíam por meio da análise Entrevista Semidirigida, já no momento 

pré-tutoria, características favoráveis e predisposição para ajudar o ser humano 

em sofrimento.  

3. Os tutores demonstraram, por meio da análise do Desenho Temático, que 

puderam ter uma visão integrada do paciente como um ser humano já no 

momento pré-tutoria, não ficando presos à visão de uma pessoa doente, ou da 

doença propriamente dita. 

4. O processo de tutoria acarretou um incremento significativo do desenho da 

figura feminina no Desenho Temático, pelas tutoras. O processo de tutoria pode 

ter levado à mudança da visão projetiva do paciente de figura frágil para mais 

forte do que se pensava ao lado da identificação introjetiva, por parte das 

tutoras, com sua própria fragilidade. 

5. A análise das respostas globais dos tutores no Questionário Desiderativo 

mostrou que havia a priori uma visão realista e integrada deles mesmos como 

seres humanos. Essa visão estava ausente nos seguintes subgrupos:  

a) No momento pré-tutoria: nos alunos de Enfermagem; 

b) No momento pós-tutoria: nos tutores do sexo masculino, nos tutores de 

Psicologia, nos tutores abaixo do 5º Semestre do curso e nos tutores abaixo 

de 23 anos. 

6. Pela análise dos tempos de resposta no Questionário Desiderativo, esse grupo 

de tutores possuía traços de ansiedade e impulsividade, que se intensificaram 

nos tutores de Psicologia no momento pós-tutoria.  

7. O grupo de pacientes com ELA foi representativo quanto à idade, etnia, estado 

civil e religião; entretanto, havia diferenças quanto à predominância do sexo 

masculino e maior freqüência de formação de nível superior. Esse grupo de 

pacientes estava aproximadamente na metade do tempo de evolução prevista 
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para sua doença e ainda mantinha valores bons a moderados de qualidade de 

vida.  

8. A qualidade de vida desses pacientes com ELA se manteve durante o processo 

de tutoria, e parece ter sido apoiada pelo Bem Estar Existencial e Suporte. Na 

comparação pré e pós-tutoria, em todos os domínios houve queda, com exceção 

do Bem Estar Psicológico, que foi o único domínio que teve um discreto aumento 

do momento pré para o pós-tutoria, mostrando que o apoio emocional dado 

pelos tutores pode ter sido significativo. 

9. A análise individual da qualidade de vida desses pacientes mostra 

características variadas, sugestivas de posturas que vão da depressão à mania. 

10. A análise global da performance desse modelo específico de processo de 

tutoria, nesse grupo específico de tutores e pacientes, mostrou segurança, com 

demonstração de pulsão epistemofílica por parte dos tutores e possibilidade de 

se organizarem psiquicamente ao longo do tempo, bem como da importância do 

Bem Estar Psicológico para os pacientes com ELA. Em estudos futuros, há a 

necessidade de atenção especial e desenvolvimento de estratégias específicas 

para amparar subgrupos que demonstraram maior fragilidade nas análises 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 .  A N E X O S  
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ANEXO 1 - Autorização do Comitê de Ética da UNIFESP nº. 1084/05 
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ANEXO 2 - Entrevista Semidirigida 
 
 
1. O que te levou a procurar Psicologia/Enfermagem? 

 

 

2. Quais são suas expectativas ao abraçar essa profissão? 

 

 

3. O que te levou a querer lidar com sofrimento humano, tanto a nível físico, quanto 

emocional? 

 

 

4. Como você percebe a questão de tratar pacientes com ELA? 

 

 

5. Quais são suas expectativas quanto ajudar pacientes com ELA, sendo essa 

doença progressiva, degenerativa e até o momento sem cura? 

 

 

6. O que você acha imprescindível para que um profissional da área de 

Psicologia/Enfermagem atue junto a um paciente com ELA? 

 

 

7. Como você vê a parceria Psicologia/Enfermagem na atuação com pacientes com 

ELA? 
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ANEXO 3 - Questionário de Qualidade de Vida McGill 
 
Versão em português (Silva HCA, Tardivo LSPC, Callegaro D) do Questionário 

de Qualidade de Vida de McGill (Cohen R; Mount B) 
(referência eletrônica1995/1997) 

 
IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 
Data:  
Pesquisa:  
Pesquisador: 
Orientador: 
 

Instruções: 
As questões nesse questionário começam com uma declaração, seguida por 

duas respostas contrárias. 
Números vão de uma resposta extrema até o seu oposto. 

Por favor, circule o número entre zero (0) e dez (10) que é o mais verdadeiro 
para você. 

Não há resposta certa ou errada. 
Respostas completamente honestas serão mais úteis. 

 
EXEMPLO: 

Eu estou faminto 
de forma alguma   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   extremamente 

*Se você não está nem um pouquinho com  fome, você deve circular zero (o) 
*Se você está um pouco com fome (você terminou de comer mas ainda tem lugar 
para a sobremesa) você deve circular 1, 2 ou 3. 
*Se você tem fome moderada (porque está chegando a hora de comer), você deve 
circular 4, 5 ou 6. 
*Se você está com muita fome (porque você não comeu o dia todo), você deve 
circular 7, 8 ou 9. 
*Se você está extremamente faminto, você deve circular o 10. 
             

 
COMECE AQUI 

 
É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ RESPONDA TODAS AS QUESTÕES SOBRE 
COMO VOCÊ TEM SE SENTIDO EXATAMENTE NOS DOIS (2) ÚLTIMOS DIAS. 

 
PARTE A 

 
Considerando todas as partes da minha vida - física, emocional, social, espiritual e 
financeira - nos últimos dois (2) dias a minha qualidade de vida foi: 
 
 muito ruim    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     excelente 

Por favor, continue na próxima página... 
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PARTE B: Sintomas Físicos ou Problemas Físicos 
 
(1) Para as questões da Parte B, por favor liste os SINTOMAS OU PROBLEMAS 
FÍSICOS, por favor liste os sintomas físicos que têm sido os maiores problemas para 
você nos últimos dois (2) dias. (Alguns exemplos são: dor, cansaço, fraqueza, 
náusea, vômito, obstipação, diarréia, problemas para dormir, falta de ar, falta de 
apetite, suor excessivo, imobilidade. Sinta-se livre para usar outros, se necessário). 
 
(2) Circule o número que melhor mostra quanto problemático foi cada um para você 
NOS ÚLTIMOS DOIS (2) DIAS. 
 
(3) Se, nos últimos dois (2) dias, você NÃO teve sintomas ou problemas físicos, ou 
teve um ou dois, responda para cada um dos que você teve e escreva "nenhum" 
para as outras questões na Parte B, depois continue com o questionário. 
 
1) Nos últimos dois (2) dias, 
um sintoma difícil tem sido:_____________________ 
    (escreva o sintoma) 
sem problema 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    imenso problema 
 
2) Nos últimos dois (2) dias, 
outro sintoma difícil tem sido:_____________________ 
    (escreva o sintoma) 
sem problema 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    imenso problema 
 
3) Nos últimos dois (2) dias, 
o terceiro sintoma difícil tem sido:_____________________ 
    (escreva o sintoma) 
sem problema 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    imenso problema 
 
4) Nos últimos dois (2) dias, 
eu tenho me sentido: 
 
Fisicamente terrível   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Fisicamente bem 
 

Por favor, continue na próxima página... 
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PARTE C Por favor escolha o número que melhor descreve seus sentimentos e 
pensamentos NOS ÚLTIMOS DOIS (2) DIAS 

 
5) Nos últimos dois (2) dias, eu tenho estado deprimido: 
 
de forma alguma   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   extremamente 
 
6) Nos últimos dois (2) dias, eu tenho estado nervoso ou preocupado: 
 
de forma alguma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente  
 
7) Nos últimos dois (2) dias, quanto do tempo você se sentiu triste? 
 
nunca  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   sempre 
 
8) Nos últimos dois (2) dias, quando eu pensava no futuro, eu estava: 
 
sem medo 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   apavorado 
 
9) Nos últimos dois (2) dias, minha vida tem sido: 
 
totalmente sem significado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  com muito objetivo  
e sem objetivo      e significado   
 
10) Nos últimos dois (2) dias, quanto eu pensei sobre toda minha vida, eu senti que, 
em relação a alcançar objetivos de vida, eu tenho: 
 
feito nenhum progresso, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 progredido para completa  
qualquer que seja      realização 
 
11) Nos últimos dois (2) dias, quanto eu pensei sobre minha vida, eu senti que 
minha vida até este ponto tem sido: 
 
completamente sem valor   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito válida 
 
12) Nos últimos dois (2) dias, eu tenho sentido que eu possuo: 
 
nenhum controle sobre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completo controle sobre  
minha vida        minha vida  
 
13) Nos últimos dois (2) dias, eu me senti bem sobre mim mesmo como pessoa. 
 
discordo completamente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 concordo 
completamente 
 
 
 

Por favor, continue na próxima página... 
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14) Para mim, os últimos dois dias foram: 
 
um peso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  uma dádiva 
 
15) Nos últimos dois (2) dias, o mundo tem sido: 
 
um lugar impessoal e cruel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  cuidadoso e que atende  
        minhas necessidades 
 
16) Nos últimos dois (2) dias, eu tenho me sentido apoiado: 
 
de forma alguma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  completamente 

 
Por favor, continue na próxima página... 
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PARTE D 
 

Por favor, liste ou descreva as coisas que tiveram o maior efeito na sua qualidade de 
vida nos últimos dois (2) dias. Por favor, conte-nos se cada coisa que você listou fez 
sua qualidade de vida melhor ou pior durante esse tempo. Se você precisar de mais 
espaço, por favor, continue no verso desta página. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Muito obrigado por sua ajuda. 
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ANEXO 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (estudante) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 
DA PESQUISA 

 
Dados da Pesquisa Científica 

Título: AS REPERCUSSÕES EMOCIONAIS DA INTERAÇÃO ENTRE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS TUTORES DE PSICOLOGIA E DE 
ENFERMAGEM E PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 
(ELA) – Laboratório APOAIAR (USP) em parceria com a ABRELA – Associação 
Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (UNIFESP/EPM) 
 
Pesquisador: Antonio Geraldo de Abreu Filho 

Resumo da pesquisa: 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa e progressiva que 
envolve os neurônios motores. O diagnóstico da doença é clínico, baseando-se nos 
sintomas descritos pelos pacientes e nos sinais encontrados no exame físico, tais 
como fraqueza e atrofia muscular, fasciculações, hiperreflexia, espasticidade, 
disfagia, disfonia e dispnéia.  
O termo esclerose lateral refere-se ao achado anatomopatológico de perda de 
neurônios do corno anterior da medula e degeneração do trato cortico espinhal, 
levando ao desenvolvimento de gliose (ou esclerose) na região antero-lateral da 
medula espinhal. Amiotrófica refere-se ao principal achado no exame físico, que é a 
atrofia muscular.  
O conhecimento da evolução clínica e da história natural da Esclerose Lateral 
Amiotrófica permite estabelecer critérios de identificação mais precoces que auxiliam 
no tratamento dos pacientes. Estudos estão sendo feitos sobre a evolução da 
Esclerose Lateral Amiotrófica no Brasil, bem como sobre os fatores que influenciam 
a qualidade de vida. 
Nosso objetivo é acompanhar a evolução e o amadurecimento profissional do 
trabalho de estudantes universitários tutores, alunos de psicologia e de enfermagem, 
junto aos pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e perceber as 
repercussões emocionais sofridas no decorrer dos atendimentos com tais pacientes; 
para isso farão uma Entrevista Semidirigida, um Desenho Temático e o Questionário 
Desiderativo, no início e no final da mesma. Deverão fazer uma visita semanal aos 
pacientes em suas casas, totalizando 12 encontros, tendo um encontro semanal 
com o psicólogo responsável pelo projeto para discussão dos atendimentos. Iniciada 
a tutoria, não poderá ser interrompida pelo estudante até que se completem os 12 
encontros. 
 Da mesma forma objetivamos avaliar as repercussões emocionais desse contato 
nos pacientes com a doença. 
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Consentimento pós esclarecido 
 
 

Declaro que, após esclarecimento sobre a pesquisa e, tendo entendido tudo o que 
devo fazer para participar, consinto em fornecer todas as respostas necessárias 
para se alcançar os resultados pretendidos nesta investigação. 
 

São Paulo,         de                                20       
. 

 
 
___________________________________________________________________ 

(assinatura do sujeito da pesquisa) 
 
 
 

Nome Completo: 
 
 
RG.: 
 
 
Endereço: 
 
 
Telefone:        Celular: 
 
 
Email: 
 
 
Universidade / Faculdade: 
 
 
Curso: 
 
 
Ano/Semestre que está cursando: 
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ANEXO 5 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (paciente) 
 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido

1 – Título do projeto; AS REPERCUSSÕES EMOCIONAIS DA INTERAÇÃO ENTRE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS TUTORES E PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA).
2 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 
visa verificar as repercussões emocionais causada aos alunos/tutores pela visita aos pacientes com 
ELA, verificar as repercussões emocionais causada aos pacientes com ELA; 
3 – Os alunos/tutores e os pacientes que desejarem participar assinarão termo de consentimento 
informado. Os alunos/tutores receberão formação teórica sob a forma de aulas sobre a doença 
ELA, nos seus vários aspectos. Serão formadas oito duplas de alunos/tutores de Psicologia e oito 
duplas de alunos/tutores de Enfermagem, que farão as visitas semanais a um paciente com ELA 
(um paciente por dupla), durante 12 encontros. Nesse período os alunos/tutores serão avaliados 
individualmente antes do início das visitas e após o término do acompanhamento, além de 
participarem  semanalmente de reuniões em grupo com o psicólogo responsável pelo projeto. Os 
pacientes serão avaliados por meio do questionário de qualidade de vida no início e no término das 
visitas pelo psicólogo responsável pelo projeto.
4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – citados no item 3.
5 – Essa pesquisa não trará riscos ao paciente, bem como o desconforto será mínimo.
6 – Somente  no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício tanto aos 
pacientes,quanto aos alunos/tutores.                                                                                                   7 
7– Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode 
optar: ser atendido no ambulatório da Neuromuscular ou em sua residência. 
8 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o 
psicólogo Antonio Geraldo de Abreu Filho que pode ser encontrado no endereço: Rua Pedro de 
Toledo, 377, Telefone 5571-3324. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 
andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br
9 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição ou sem sua 
residência; 
10 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente;
11 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
12 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 
13 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico 
na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.
14 – Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas
para mim, descrevendo o estudo. 
Eu discuti com o psicólogo Antonio Geraldo de Abreu Filho sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 
que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 
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que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /       

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /       

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /       
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ANEXO 6 - Questionário Desiderativo 
 

Catexias Positivas: 
 
+1 Se você não pudesse ser pessoa, que mais gostaria de ser? Por que? 
 
+2 Se você não pudesse ser pessoa, nem (elimina-se o reino da resposta +1), que 
mais gostaria de ser? Por que? 
 
+3 Se você não pudesse ser pessoa, nem (elimina-se o reino da resposta +1 e da 
resposta +2) que mais gostaria de ser? Por que? 
 
 
Catexias Negativas: 
 
-1 Agora vou te perguntar outra coisa: se você não pudesse ser pessoa, o que 
menos você gostaria de ser? Por que? 
 
-2 Se você não pudesse ser pessoa, nem (elimina-se o reino da resposta -1) o que 
menos você gostaria de ser? Por que? 
 
-3 Se você não pudesse ser pessoa, nem (elimina-se o reino da resposta -1 e da 
resposta -2) o que menos você gostaria de ser? Por que? 
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Abstract 
 

Objective: To study the emotional repercussions in the interactions among 

Psychology and Nursing college student  tutors as well as patients with Amyotrophic 

Lateral Sclerosis (ALS). Case selection and Method: Sixteen pair of students 

visited 16 ALS patients at home on a weekly basis; each visit lasted 60 minutes, 

during 12 weeks, or during three or four months. The tools used to evaluate the 

tutors were: Semi-structured Interview, Design Theme and Desiderative 

Questionnaire. The patients were evaluated by the McGill Quality of Life 

Questionnaire. Results: In relation to the tutors, the Semi-structure interview early 

revealed predisposition to help the suffering human being, with professional positive 

identity. The Design Theme revealed an overall view of the patient as a human being 

and not as a sick individual, or of the disease per se. In the Design Theme, there was 

a significant gender change of the drawing (from male in pre-tutoring, to female in 

post-tutoring). The answers to the Desiderative Questionnaire showed as a premise,  

from the tutors, a realistic and whole view of themselves as human beings; however, 

this view was absent in the following subgroups: Nursing tutors in pre-tutoring, male 

tutors, Psychology tutors in post-tutoring, Psychology tutors in post-tutoring, tutors up 

to the end of the junior year and below 23 years old. Anxiety traits and impulsivity 

were found in this group of tutors, being more intense in Psychology tutors in post-

tutoring. In relation to ALS patients, in the  McGill Quality of Life Questionnaire, the 

main contributors to life quality were existential well-being and support; physical  and 

psychological well-being stood in the middle and physical symptoms were   the last 

contributors. In the second administration of the questionnaire, there was a decrease 

of all contributors, except the Psychological well-being, which increased. 

Conclusion:  Tutors demonstrated ability to carry out tutoring before an ALS patient. 

The most favorable characteristics for the tutoring post were  being female, above 23 

years old, in the end of the junior year. Existential well-being and support were the 

main contributors to the quality of life of ALS patients, confirming the importance of 

care for the patients, independently of the tutor’s background (and future 

professional) may have in health care. 
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